Woxnadalens Motorklubbs satsning för motorintresserad ungdom.
Woxnadalens Motorklubb har tillsammans med Ovanåkers kommun påbörjat en satsning för
kommunens ungdomar med motorintresse.
Arbetet startades under våren 2016 med visning av tävlingsfordon och information om sporten
under en kväll i Edsbyn. De som var intresserade av projektet fick anmäla sitt intresse.
Under resterande del av året träffade vi ungdomar och presenterade våra planer att köpa en Rallybil
till klubben. Då skulle möjligheten finnas att provköra under ordnade former och även kunna åka
tävling.
Men det var lite klent intresse i början, det gick minst sagt trögt. Det är en grupp som inte får så
mycket hjälp för sitt intresse så det fanns väl fog för deras tvivel.
Under senvintern 2017 ordnades en studieresa till Lima MK:s Rallytävling LBC-Rushen, där Ovanåkers
kommun ställde upp med en buss och förtäring till de som följde med. Det blev vändningen i
projektet, för de som var med fick med egna ögon se hur en tävling går till från början till slut. Och ett
antal blev sugna på att börja tävla.
Nu kom det hela in i en annan fas. Klubben började se sig om efter en lämplig tävlingsbil till detta
ändamål. En Volvo 240 i klassen Volvo Original Cup skulle vara ett bra alternativ och en sådan
inköptes under hösten.
Det gjorde att intresset blev än större och i december månad åkte 12 ungdomar till Hudiksvall där
dom gick en kurs för att få en tävlingslicens i Rally, ett krav som klubben satt för att få köra bilen.
Klubben hade några träningstillfällen på en avlyst sträcka, där dom hade möjlighet att ”åka det dom
kunde” under organiserade former. Det blev en hel del skottande och bärgande i början men de kom
snabbt underfund om att man ”vinner inga tävlingar i diket”. Dom blev betydligt säkrare efter några
provåk. Det var speciellt roligt att se alla när dom kom tillbaks från provsträckan då man möttes av
stora leenden från bilens besättning!
Bilen har nu körts i fem tävlingar med olika föraruppsättningar med resultatet: tre 2:a placeringar, en
9:de och en på plats 22. Alla har tagit sig i mål och bilen är hel!
Vi har under året även fått stöd från ett antal företag som velat vara med i detta projekt som har
gjort allt detta möjligt.
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