
Verksamhetsberättelse för Tibro MK MX-sektion år 2017 
 
Januari - Mars: 

- Barn och ungdomsgrupperna genomförde fysträning i form av innebandy och 
styrketräning i Smulebergsskolans gymnastiksal. 

- Serielaget samt motionärer genomförde fysträning på Energilyftet. Mycket bra och 
rolig träning men dock lite dåligt deltagande. 

 
April - Oktober:  

- Motionsträning 
På tisdagar har banan varit öppen för alla motionärer där bangruppen (Andreas 
Axelsson, Joakim Axelsson samt Göran Andersson) har haft som ambition att släta 
banan inför varje träning vilket naturligtvis har varit mycket uppskattat av alla förare 
vilket har lett till att i år har antalet på tisdagträningen ökat och legat på ca 15-20 i 
medel men har vissa gånger varit upp mot 35. 

 
- Allmänna träningen 

Under lördagar har banan varit öppen för alla och vi har haft besök från långväga 
gäster som kört på vår fina bana. 

 
- Medlemsträning 

På torsdagar har i år klubbens medlemmar haft möjlighet att åka på vår bana de 
torsdagar de själva önskat. Detta upplägg har gjorts för att dels hålla nere antalet 
träningsansvars tillfällen för våra medlemmar men samtidigt har de som haft vilja att 
träna kunnat åka dit och köra. 

 
- Organiserad träning 

o Nybörjargruppen tränades av Alex Eriksson och antalet inskrivna förare i 
början av året var 14 stycken, men under året gått ner till 7 stycken som är 
aktiva.  

o 65/85 Guldhjälmsgruppen tränades under våren av Zebastian Hellqvist och 
under hösten av Linus Karlsson, antalet inskrivna förare i början av året var 13 
stycken men antalet har gått ner till 8 stycken aktiva förare. 

o 85 Ungdomsgruppen tränades av Alex Eriksson och antalet inskrivna förare i 
början av året var 11 stycken och alla dessa förare har varit med hela året, 
vilket naturligtvis är positivt för framtiden. 

o 125-450 gruppen tränades i år av Linus Öfverberg vilket var hans första år 
med denna grupp. Gruppen har under hela året spridit lovord för hur han 
genomfört träningspassen vilket enligt många förare har bidragit till att det gått 
så bra för serielaget och enskilda förare i år. Gruppen hade i början av året 18 
förare inskrivna och det är endast några få som slutat under året. 

 
- Tävlingar/Arrangemang 

o Serietävling 1 maj blev årets första egna tävling och hela arrangemanget blev 
en lyckad tillställning.  Tibro visade bra form och vann denna tävling som var 
årets första serie tävling. 

o Skaraborgsfräsen 13 maj är en barn- och ungdomstävling där vi hade 
rekordmånga förare på besök, över 150 st!  

o Traktorpulling 8 juli genomfördes enligt rutin och trots ett ostadigt väder så 
tittade solen fram kl. 13 när det hela drog igång och publiken strömmade in 
med ca 2500 betalande + alla barn under 12 år. 

o Västgötacrossen 25 augusti blev en succé där förarna som deltog efter 
tävlingen framförde att de var mycket nöjda med banan och arrangemanget. 
Detta blev en riktig toppen dag på banan tack vare bra arbete innan och under 
tävlingen. 



- Investeringar  
o I början av året köptes ett kommunikationssystem in till klubben vilket medfört 

att vi kan genomföra säkrare och bättre tävlingar eftersom vi nu på ett enkelt 
sätt kan kommunicera med varandra trots allt buller under våra arrangemang. 

o Styrcentalen för bevattningssystemet har flyttats under året vilket medfört att 
man nu på ett enkelt sätt kan sätta på bevattningen från klubbstugan. 

o Lilla banan har utrustats med ett helt nytt bevattningssystem vilket kommer 
göra att vi får en roligare och säkrare bana även för de mindre förarna. 

 
- Tävlande medlemmar: 

o Under året har flera nybörjare varit med på sina första tävlingar och gjort bra 
ifrån sig och lärt sig hur en motocross tävling går till. 

o 65/85GH, 85U och 125U17 förare har under året varit med i många olika typer 
av tävlingar såsom Skaraborgsfräsen, Mälarfräsen, Värmlandscrossen, VMX, 
MX Master, Ultimate MX, Kattcupen , Riksfinalen och förbättrat sina resultat 
jämfört med året före vilket är glädjande för framtiden. Bland alla som 
kämpade riktigt bra under året skall särskilt nämnas att i 85U klassen blev 
Oliver Johansson 2:a totalt och Jonathan Grenabo 3:a totalt och i U17 klassen 
blev Filip Eklind 3:a totalt i Skaraborgsfräsen som i år bestod av 7 
deltävlingar. 

o Flera av klubbens motionärer har deltagit i Västgötacrossen vilket är en serie 
som består av 9st deltävlingar för motionärer med ca 160 förare/tävling. 9st 
förare har representerat Tibro MK där vissa varit med enstaka tävlingar och 
några i stort sett alla. Av totalt 325 deltagande förare var Andreas Axelsson 
den som gjorde bäst ifrån sig totalt och blev totalt 59:a efter att varit med i 5 
av 9 deltävlingar. 

o Några av klubbens lite bättre förare har deltagit i Sverige Cupen och gjort 
jättefina resultat. Daniel Axelsson är den som lyckats bäst och blev 2:a totalt i 
cupen med följden att han kan köra SM nästa år om han så önskar. 
Deltävlingarna har varit 5st och gått uppe i Umeå som längst bort. 

o Klubbens SM förare (Rasmus Lundell, Fredrik Theorell och Anton 
Wallsten)har under året kämpat väl och som bästa resultat under året kan 
nämnas Fredrik Theorells 3:e plats i MX2 under SM i Varberg. Rasmus 
Lundell blev 32:a totalt i MX2USM-klasssen men deltog också endast vid en 
deltävling och i 125U17-klassen blev han 29:a. Fredrik Theorell slutade på en 
5:e plats totalt i MX2SM klassen och en 7:e plats totalt i JSM. Anton Wallsten 
blev 7:a totalt  i MX1SM-klassen, men han körde även danska mästerskapen 
under året där han totalt blev 5:a och hade under säsongen en 3:e plats som 
bästa resultat. 

o Serielaget har i år utvecklats jättemycket vilket har varit en följd av deras nya 
tränare Linus Öfverberg uppskattade träningsupplägg. Serielaget vann i år 
Divison 1, Västra vilket är jätteroligt. Lagets insats gjorde även att Tibro MK 
fick chansen att vara med på Lag SM, där Anton Wallsten, Fredrik Theorell 
och Daniel Axelsson fick representera Tibro MK. Deras körning var kanon 
vilket ledde till att de tog hem en BRONSMEDALJ. 

 
November – December: 

- Barn och ungdomsgrupperna genomförde fysträning i form av innebandy och 
styrketräning i Smulebergsskolans gymnastiksal. 

- Serielaget samt motionärer genomförde fysträning på Energilyftet. Bra träning med 
samma instruktör som förra vintern. 

- Serielaget samt motionärer har kunnat genomföra träning i sandhålan som numera är 
öppen enligt särskilda regler som framgår på motocross sidan på Tibro MK hemsida. 


