Verksamhetsberättelse BMW Sport Club säsongen 2016
BMW Sport Club har drivit sin verksamhet enligt samma koncept som tidigare år, vi har
under året arrangerat 5 st träffar med gatbilskörning, Time Attack och BMW Cup. En
större skillnad för oss som klubb är att vi inför 2016 flyttade vår hemsida och
licenshantering till idrottonline, detta har i princip varit ett krav från Svenska
Bilsportsförbundet. Idrottonline visade sig tyvärr både ha vissa driftproblem men
framförallt en mycket krånglig administration. Styrelsen befarar att detta medfört ett
lägre deltagande än normalt, framförallt på gatbilssidan. Det har även inneburit att en
del styrelseledamöter tvingats arbeta oerhört mycket med att supporta medlemmarna
kring licens och anmälningsfrågor.

Verksamhetsberättelse Gatbilskörning säsongen 2016
Gatbilssektionen har genomfört 5 st träffar i år, det har skrattats, skojats och körts
mycket bil, kort o gott så har det varit kul!!
Vi premierade på Falkenberg som var väldigt uppskattat och drog många deltagare.
Sedan blev det Kinnekulle där vi tyvärr fick prova att vara flaggvakter själva, det gick väl,
sådär kan man säga.
Och efter det blev det i turordning; Gelleråsen, Mantorp Park och Knutstorp Ring. På
Mantorp Park hade vi även tidigt i våras som vanligt vår licensutbildning och den var
mer än fullbokad.
Som avslutning på årets säsong så hade vi en riktigt trevlig tillställning på Knutstorp
Ring.
Tyvärr har antalet gatbilar varit ganska lågt under säsongen vilket är mer än tråkigt!
Ansvarig för gatbilar 2016 har Micke Lindell varit.

Verksamhetsberättelse Time Attack säsongen 2016
BMW Sport Club har genomfört tävlingar i Time Attack för gatbilar på samtliga årets
träffar. Vi kan tydligt se att intresset för Time Attack har ökat. Under 2015 deltog 10
förare. Totalt i år (2016) har 21 förare/bilar varit med och tävlat, som flest har vi haft 11
ekipage på samma tävling och som minst 7 ekipage.
I klass 1 har vi haft lite varieande deltagande, vissa tävlingar har vi bara haft en förare
och andra upp till 4 st.
Klass 2 har varit betydligt mer populär och där har vi konstant ett gäng med förare som
slåss om ära och pokaler. I vissa segment ligger även tiderna extremt nära varandra
vilket är väldigt roligt med tanke på hur olika förutsättningar vi kör med i denna
tävlingsform.
Körningen ute på banan har fungerat mycket väl, vi har inte haft några avåkningar eller
större incidenter. Samspelet mellan förarna ute på banan fungerar mycket bra.
Resultaten har uppdaterats på hemsidan omgående efter tävlingarna, vilket även ger en
extra kick för förarna att snabbt få se hur tabellen utvecklas. Slutresultat finns självfallet
att läsa på hemsidan.

Verksamhetsberättelse BMW CUP 2016
Årets BMW Cup har avgjorts under 10 deltävlingar där totalt 32 bilar har varit anmälda!
Vi klarade av premiären på den efterlängtade banan Falkenberg där vi hade en härlig
dag i vårsolen! Vi fortsatte sedan ganska direkt, bara två veckor senare med att besöka
Kinnekulle. På Falkenberg hjälpte Falkenbergs motorklubb oss med funktionärer på
banan, Kinnekulle testade vi att själva vara flaggvakter vilket inte var lyckat. Efter
Kinnekulle hade vi sommaruppehåll och klarade sedan av Gelleråsen, Mantorp och
Knutstorp följt av avslutningsfest och prisutdelning på Knutstorp.. Alla årets race har
varit fair play racing och de har varit spännande att följa från läktaren. Alla racen har vi
haft över 20 bilar till start vid varje tillfälle. För resultat se vår hemsida.

Slutord
Efter säsongens slut meddelade en del styrelseledamöter att de inte ställde sig till
förfogande för omval. Skälen har varit lite olika, några har fått andra prioriteringar och
mindre tid, några har känt att det inte känns meningsfullt längre med all tung
administration som tillkommit. Andra ledamöter var villiga att driva klubben vidare
förutsatt att nya personer skulle komma till och stärka upp organisationen.
Efter att valberedningen sonderat terrängen bland medlemmarna så lät man meddela
att man tyvärr inte ser någon möjlighet att samla ihop en komplett styrelse. Flera poster
saknar kandidater bland annat ordförandeposten.
I den kontexten har styrelsen som förslag att verksamheten läggs vilande i
moderklubbens förvaltning till dess att nya krafter vill ta vid och driva verksamheten
igen.
Styrelsen tackar alla våra fantastiska medlemmar, funktionärer och sponsorer för det
gångna året!
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