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Verksamhetsberättelse 2022 Mora MK 
 
 
Huvudsektionen 
 
Under året har styrelsen haft 5 protokollförda styrelsemöten. 
 
Styrelsen har fortsatt sitt goda samarbete med kommunen och har en pågående dialog för att 
möjliggöra utveckling av verksamheten. 
 
Satsning på föryngring och förtätning av medlemmar har burit frukt vilket också kommer fortgå 
framgent. 
 
På grund av kraftigt ökade bränslepriser och inflation på övriga varor som behövs i verksamheten ser 
vi även att vi kommer få ökade kostnader för våra verksamheter under 2023 som vi kommer behöva 
beakta.  
 
Anläggningens gemensamhetsytor har renoverats med bland annat en ny skiljevägg i motorgården 
mellan smörjgropen och garageplats, ett visst arbete kvarstår och kommer fortlöpa under 2023 med 
bland annat nytt lås i skjutporten vilket kommer förenkla passagen till och nyttjandet av 
smörjgropen. 
 
 
MX 
 
Under 2022 har crossektionen fortsatt ha många aktiva medlemmar.  
 
För att öka intäkter och möjliggöra träning för gästande åkare hos oss i Mora gjordes en förändring 
kring öppettiderna. Banan var öppen onsdagar och lördagar. Öppettiderna kommer att utvärderas 
inför kommande säsong.  
 
Under 2022 vecka 29 så arrangerades Dalacrossen och Mora stod för deltävling tre och fyra. 
Vi arrangerade även en deltävling i Nedre norra Biketown cup som genomfördes den 10/9. Samtliga 
tävlingar genomfördes väl och arrangemangen fick goda omdömen från deltagare och klubbens 
funktionärer. 
 
Arbetet på området kring crossbanan har fortgått löpande med bland annat röjning runt banan och 
storstädning av depå och lokaler/utrymmen. 
 
Mora MK har haft crosskola under 2022 vilket har varit uppskattat.  
Crosskolan har genererat nyförvärv bland de yngre förarna som blivit aktiva medlemmar tillsammans 
med sina föräldrar. 
 
Vi har under säsongen haft ett serielag med i distriktets serietävlingar vilket är riktigt roligt.  
 
Vi har även i år haft ett gemensamt träningsläger i Rättvik på sensommaren med Rättvik-Boda som 
avslutades med grindsläpp.  
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Medlemmar har fortsatt att förbättra endurospåret på motorområdet. 

Vi har under året även erbjudit medlemmar att köpa klubbkläder för att också profilera sig själva 
tillika klubben.  

 
 
SX 
 
Skotersektionens säsong startade med ett mycket uppskattat försäsongsläger hos Team Walles, med 
Johan ”Lång- Johan” Eriksson som extern tränare. Både deltagare, föräldrar och mekaniker var väldigt 
positiva.  
 
Tillsammans med Mases Snowcross så anordnades det två stycken enklare tävlingar i Mases 
Snowcross cup, samt två deltävlingar med SM/ Sverigecup. Det har även anordnats Bonfire1125 samt 
riksmästerskap i backe i Lofsdalen.  Samtliga evenemang var otroligt lyckade.  
 
Vi har även tillsammans med Mases arrangerat skotercrosskola även detta är med 32 barn på 120-
200cc maskiner och organiserad ungdoms/ seniorträning med väldigt högt deltagarantal.  
 
Vi har haft aktiva tävlingsåkare i SM/ Sverigecup/ Superleauge under 2022. 
 
Ett väldigt bra år för skoteråkarna i Mora MK, med fina sportsliga resultat och härlig gemenskap inom 
sektionen.   
 
Tillsammans med Mases, CCW och Mora MK så anordnades det Watercross RM i Rättvik i samband 
med Classic Car Week. En tävling med varierat väder, mycket publik och diverse lärdomar för 
kommande evenemang av denna typ av racing. 
 
Bil  
 
Under 2022 har vi ej genomfört någon folkracetävling på grund av för få anmälningar. 
   
Ett par åkare har varit iväg och tävlat för klubben under säsongen.  
 
Vi har fortsatt arbetet med banan, bland annat påbörjat avfartsväg efter målgång samt diverse 
slyröjning. Flera arbetsdagar har varit med varierande antalet deltagare. April 2022 breddade vi även 
nedfarten till lottningsfållan samt grävde ner nya banmarkeringar och dräneringsrör.  
   
Karting 
 
Vi började året med fyra arbetsdagar, röjde sly, fick under presenningar under däckkedjorna och lade 
dem på plats där de skall vara. Vi fortsätter med detta till våren. 
 
Banan är nu godkänd igen för tävling efter att de gamla anmärkningarna är åtgärdade.  
 
Vi har några tappra krigare som kör i stort sett varje söndag, både seniorer och juniorer.  Vi har även 
varit på besök i Rättvik och Borlänge under sommaren, och några av dem har även varit hos oss och 
kört. 
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Vi hade gokartens dag i september, tyvärr i ösregn, tillsammans med Henrik på hyrkarten. Intresset 
var inte särskilt stort, men man kan inte göra så mycket åt vädret. Vi avslutade den dagen med 
gemensamt hyrkartsrace alla som hade varit med, som var väldigt uppskattat. Tanken är att försöka 
ha en till sådan dag 2023 igen och hoppas på bättre väder. 


