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ÅRSMÖTE OCH STYRELSEARBETE 2013
Årsmötet hölls den 17 mars i Folkets Hus, Hallstavik. Ett nytt grepp med gemensam årsmötesdag
för samtliga sektioner föll väl ut och det var ett sextiotal medlemmar som deltog i de olika
årsmötena. Huvudstyrelsen har under året genomfört 8 protokollförda sammanträden. AU har
sammanträtt vid ett tillfälle.
MEDLEMSANTAL
Den 31/12 2013 var antalet medlemmar i klubben 546. Ett 60-tal nya medlemmar tillkom under
året. Klubbens aktiviteter idrottsligt bedrivs inom fyra sektioner – bil, motocross och bmx.
LOKALER OCH ANLÄGGNINGAR
MK Orion hyr kanslilokaler på Tulkavägen 7 i Hallstavik. Klubben förfogar också över
klubbstuga vid Sipsjöbanan där motocrossen och minimotocross har sina banor. Bmx-sektionen
har sin bmx-bana belägen i anslutning till speedway-banan och kan vid tävlingar och liknande
nyttja klubbhuset i Parken. Förhandlingarna med Norrtälje Kommun om avstyckning av den del
av fastigheten i Parken där bmx-banan är belägen, har inte gett något konkret resultat under året.
VISION VARSVIK
I och med att arbetet med uppförandet av vindkraftsparken har kommit igång vid Varsvik har
tillgängligheten till markerna kraftigt försämrats. Vi får hoppas att detta gäller endast under
byggnadstidens gång. Våra förhandlingar med kommunen avseende markbyte har med anledning av
detta stått still under året.
PERSONAL
MK Orion har ingen personal anställd. Kassören har erhållit ett mindre arvode för
ekonomiredovisning och viss kanslitjänst. Sonja Jansson har skött om städningen i
kanslilokalerna. Expeditions- och jourtjänst har upprätthållits av styrelseledamöter torsdagar
mellan kl 18 – 20 under tiden augusti – maj.
KLUBBENS EKONOMI
Under året gjordes en överenskommelse med Rospiggarna Speedwayklubb avseende
försäljningen av Rospiggarna AB och övriga ekonomiska frågor vilket innebar ett avslut på
konflikten men också ett underskott i resultat- och balansräkningen. Under året har arbetet med
att se över ekonomin fortskridit vilket gör att ekonomin är stabil. Klubbens medlemsantal har
dock minskat flera år i rad och styrelsen har arbetat med olika sätt att förbättra ekonomin
långsiktigt. Bingolottoförsäljningen bidrar med ett tillskott till kassan på ca 25 000 kronor. Ett
särskilt tack till bingoansvarige Boris Wester och de försäljningsställen som hjälper oss.
I övrigt angående ekonomi se resultat- och balansräkning.
REPRESENTATION
Vid Viking Raceway AB:s årsstämma representerades MK Orions aktier av Sören Jansson.
Föreningen har uppvaktat medlemmar som fyllt 70, 75, 80 samt 90 år och uppåt med ett
gratulationskort. En av föreningens Stora Grabbar, Bill Nilsson, har under året lämnat oss.
MK Orion har uppvaktat Skepptuna MK i samband med deras 50-årsjubileum.

VERKSAMHETEN 2013
Miljöarbetet har intensifierats och den miljöhandbok som föreningens miljöansvariga Bengt
Mattsson har tagit fram har använts i praktiken vid föreningens olika evenemang. En eloge till
Bengt för god hjälp i miljöarbetet. En banombyggnad vid Sipsjöbanan har gjorts under vintern
och ny besiktning blev klar under året. Fiddy har bytt namn till MMX och ingår nu i SVEMO.

SEKTIONERNAS VERKSAMHET 2013

BIL-SEKTIONEN
Folkrace
Vi hade under året ett tjugotal förare som startade på banor i nästan hela landet. Den som
återigen visat sig i toppen på resultatlistorna är Tobbe Svärd med seger i Stockholmscupen som
körs med åtta deltävlingar samt segrar i Borlänge, Haninge, Hågapokalen, Nynäshamn, Skutskär,
Laxå plus många andra A-final platser. Tobias blev åter utsedd till den vinstrikaste föraren i
Sverige.
Det är flera förare som finns noterade i toppen på resultatlistorna det är Joel Karlsson, Hampus
Ansell, Morgan Lindroth och Sören Jansson för att nämna några.
Vi har även i år anordnat en tävling på Ticksta Motorstadium utanför Rimbo den 20 april. Det
var våra fantastiska tjejer som organiserade tävlingen som ingick i Upplansserien med
tävlingsledare Britt Ljungberg i spetsen samt många som ställde upp och fick till banan i
kördugligt skick.
Tävlingsdagen hade strålande solsken och hade 82 startande samt många åskådare.
Tävlingen fick mycket beröm av tävlande och åskådare och det känns jättekul säger Britt
Ljungberg i reportaget i Norrtelje Tidning.
Rallycross
Marcus Svärd som kör klass 2150 fortsätter med fina resultat i JSM där han tog en fjärdeplats
samt vid Svealandscupen i Västerås en förstaplacering dag två. Broder Tobias körde även han i
Västerås med samma bil och tog första platsen för Seniorer dag ett.
Rally
I rally har vi några få som synts i resultatlistorna det är Conny Sjöström (Peugeot) i klass 2WD
och Krister Andersson (Opel) som kör historik rally samt Joakim Johansson som ställer upp och
hjälper till som kartläsare.
Bil-Orientering
Under året har en arbetsgrupp bestående av Åke Andersson, Bengt Mattsson, Bo Andersson, Jari
Styrman, Krister Andersson, Krister Gerdlöv, Lars Mörnborg, Daniel Mörnborg, Mattias Janzon
och Stig Lindström haft ett stort antal protokollförda möten.
Rundresor i samband med banläggning ca 10ggr dessutom resor för att inhämta marktillstånd.
Marktillstånden har inhämtats av Daniel Mörnborg och Stig Lindström till vår höstserietävling
som även blev en MSO den 18 oktober.
Framgångarna har för Daniel och Mattias varit goda så nu flyttas Daniel upp till klass B som
kartläsare.
Framgångarna för Lars och Stig har varit lite mindre goda och fortsätter att köra i klass B.

Under året har Daniel Mörnborg invalts som ungdomsrepresentant för Bilorientering i
Bilsportförbundet.
Tävlingar:
Mattias Janzon
Daniel Mörnborg
16 februari Tävling i Finland. Daniel Mörnborg åkte med Lars Mörnborg
6 april Tävling i Kolsva April-April
20 april Tävling i Västerås April-April
25 maj Tävling i Garphyttan April-April. Daniel Mörnborg åkte med Lars Mörnborg
1 juni SM Tävling i Vara. Daniel Mörnborg åkte föråkare med Kristoffer Elwing.
8 juni Tävling i Fagersta April-April
7 september SM tävling Ullared. Daniel Mörnborg åkte med Anders Eriksson
20 septemberNEZ/MSO Tävling i Alunda
21 september NEZ/MSO Tävling i Strängnäs
27 september Höstserie tävling i Almunge
4 oktober NEZ tävling i Finland
5 oktober NEZ tävling i Finland
18 oktober Höstserie tävling i Knutby (Orions deltävling)
25 oktober Höstserie tävling i Rasbo
16 november skulle Sigtuna lägga en höstserie tävling men ställdes in. Rasbo tog då över.
Stig Lindström
Lars Mörnborg
6 april Tävling i Kolsva April-April
25 maj Tävling i Garphyttan April-April. Daniel Mörnborg åkte med Lars Mörnborg
1 juni SM tävling i Vara
7 september SM tävling i Ullared
20 september NEZ/MSO tävling i Alunda
21 september NEZ/MSO tävling i Strängnäs
27 september höstserie tävling i Almunge
4 oktober NEZ tävling i Finland
5 oktober NEZ tävling i Finland
18 oktober höstserie tävling i Knutby (Orions deltävling)
25 oktober höstserie tävling i Rasbo
9 november SM tävling i Växjö
16 november skulle Sigtuna lägga en höstserie tävling men ställdes in. Rasbo tog då över.
BMX-SEKTIONEN
I gruppen: Christer Mattsson, Robin Mattsson, Lasse Mattsson, Mickael Mattsson, Tommy
Gunnarsson, Patrik Portström, Margareta Sjögren som Kassör och Dan Nordström vid
knapparna…
Tävlingar:
På hemmaplan har vi avkunnat två Swe-cup tävlingar = en dubbelhelg samt en Svealand och en
Upplandscups deltävling och ej att glömma vårat fantastiska Klubbmästerskap. Samtliga av
dessa tävlingar har arrangerats med gott resultat och alla tävlingar diskuteras på BMX-forum där

Dan Nordström och Robin Mattsson deltagit och på MK Orion hade man inget att påpeka om,
kul…
Framgångarna:
Att nämna inom framgångarna är självfallet vår pallplats på EM i Ängelholm där Ida Mattsson i
flickor 13 > 14 år tog hand om bronsplatsen. Vi hade många duktiga åkare där med varierande
framgång. Swe-cupen totala resultatlista gav också en snygg favör för MK Orion, Liam
Portström tog hand om andraplatsen totalt i klassen 8 > 9 år, Max Mattsson tog även han hand
om andraplatsen i klassen 10 > 11 år, Ida Mattsson visade även här att hon kan och tog hem
tjejklassen för samma ålder som broder Max, Robin Gunnarsson nöp tredjeplatsen totalt i klassen
14+ efter en stenhård kamp. Svealands-cupen och Upplands-cupen har givit fina framgångar för
MK Orions åkare, att nämna att sista deltävlingen som kördes i Östhammar så hade MK Orion
samtliga representerade klassers segrar med sig hem i bagaget, endast en klass där vi inte hade
åkare med, jättekul.
Träningar:
Fantastiskt att se sådant engagemang i Parken på våra träningstillfällen som varit två dagar i
veckan organiserat och däremellan vet vi mycket väl att det hojas mycket däremellan också. Och
efter utomhussäsongen tagit slut så har man flyttat in i Folkets Hus källare och har där en
startramp uppbyggd för startträning med noggrann tidtagning för att få jämförelsen mot sig själv.
Våra träningar har uppmärksammats av andra klubbar som velat ansluta sig till dessa och det har
också så skett vid ett antal tillfällen vilket är en stjärna i kanten till våra fantastiska tränare. Vi
har under året haft en svag ökning med deltagare på våra träningar av alla dess åldrar.
Banan:
Vi har en bana med god status som vi försöker hålla i schack hela tiden men på grund av
kommunens oförstånd har vi inte lyckats få ett kontrakt med kommunen på vår del som nu
hänvisar till rådande avtal med Rospiggarna som vi inte kan skriva ett förstahandskontrakt med.
Vi är beroende av ett förstahandskontrakt på grund av att för vår verksamhet kostar likt många
andras och då är bidragsvägen en väg att gå men då krävs ett förstahandskontrakt i botten vilket
vi inte fått till.
Detta har avsiktligt hämmat vår vidareutveckling en aning av banan sista året, ny startbacke och
asfaltering i kurvor med mycket mera.
Möten:
Vi har under året haft egna protokollförda möten och deltagit i samtliga Huvudstyrelsemöten.
Alla möten inför tävlingarna är protokollförda och uppföljningsmöten lika så… Deltagande på
BMX-forum i Linköping, Dan Nordström och Robin Mattsson deltog där och lyssnade samt att
Robin redogjorde för banors besiktningar framgentoch huruvida regler skall eftersträvas att
hållas… och lite allmänt kring cykelförbundet.

MOTOCROSS-SEKTIONEN
Motocross-sektionen har även under 2013 deltagit med lag i serie-crossen i Östra Distriktet. Vi
har haft ett bredd-lag och ett tävlings-lag. Det har varit 14 olika förare från Orion som har turats
om att delta i de sex deltävlingarna. Slutresultatet blev en 8:e plats för bredd-laget och en 7:e
plats för tävlings-laget. Lagledare har varit Roger Jansson.

Vi har själva arrangerat tre tävlingar under året. Den 25 maj deltog 188 förare i
Stockholmscrossen. Främsta placeringar för klubbens förare var Emil Ytterberg 14:e A-klassen,
Daniel Källberg 8:a B-klassen, Görgen Ytterberg 4:a i C-klassen och Linnéa Gustafsson, 4:a i
tjej-klassen.
Den 6 juni hade vi YMX 24MX Cup för barn och ungdomar. Det var 121 startande och främsta
placeringarna för klubbens förare var Isac Brolén 5:a i 65G, Elias Persson 2:a i 85G, Fredrik
Carlsson 14:e i 85U och Alexander Ivarsson 10:e i U17.
Eftersom en annan arrangör sa ifrån sig finalen i Stockholmscrossen så tog vi på oss att även
arrangera denna tävling den 6 oktober. Det gick riktigt bra trots kort varsel. Det kom 139
startande, bäst placerade från klubben blev Emil Ytterberg 6:a i A-klassen, Daniel Källberg 11:a
i B-klassen, Mikael Sandgren 2:a i C-klassen och Linnéa Gustafsson 1:a i tjej-klassen. Domaren
skrev i sin domarrapport från tävlingen ”Eloge till hela arrangemanget!”
Den förare som visat framfötterna mest under året har varit Elias Persson. Han kom 2:a totalt i
YMX-serien, han kom 4:a totalt i Dalacrossen och i tävlingen Dråpslaget, Sveriges största
motocross-tävling, kom Elias på en 2:a plats i A-finalen.
På Sipsjöbanan har det varit många förare som har tränat under året. Verksamheten har ökat stort
under våra träningsdagar vilket är glädjande både för åkningen och för ekonomin. Klubbens
licensierade förare turas om att stå på kiosklistan och ansvara för banan under dess öppettider.
En helg i augusti hyrdes banan ut till Kroons MX för ett träningsläger där flera av klubbens
åkare deltog. Under vintersäsongen har vi dels hyrt innearenan MX Indoor och vi har även haft
några flitiga killar och tjejer som har tränat fys i Gottsta skola.
Tävlingssäsongen avslutades med KM där klubbmästarna blev Loke Sköld (65G), Elias Persson
(85U), Alexander Ivarsson (U17/MX2U) och Emil Ytterberg (JSE/Bredd).

MINICROSS
Fiddy heter numera minicross och ingår i SVEMO. Fyra deltävlingar i Riksmästerskap för
minicross hölls under 2013 varav två av dessa arrangerades som en dubbelhelg 3-4 augusti. Det
var ett ganska stort antal deltagare och Felix Hedin från klubben segrade vid båda tävlingarna.

ÖVRIGT
Pelle Lifvendahl kom för tionde gången i mål i Novemberkåsan vilket gör att han numera som
förste Orion-förare ingår i Kåsaklubben. Anders Michalak tog hem dubbla SM-guld under året
genom att toppa i såväl Backe som Isbana.

SLUTORD
Styrelsen vill härmed framföra sitt varma tack till alla som på olika sätt har stöttat
vår verksamhet. Tack till Norrtälje Kommun för gott samarbete vid våra
anläggningar. Norrtelje Tidning och Upsala Nya Tidning har också förtjänstfullt
bevakat vår tävlingsverksamhet med bra reportage och bilder.
Ett speciellt tack till alla våra funktionärer och till alla aktiva inom de olika
sektionernas tävlingsverksamhet.
Hallstavik i mars 2014
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