Information från Östmarks Motor – och Fritidsförening / ÖMFF
Föreningen bedriver sedan många år tillbaka verksamhet vid motorbanan i Östmark med Folkrace
och Crosscart. Förutom ungdomsverksamheten med träningar och tävlingar i dessa motorsporter
bedrivs bl.a. också i samarbete med Svenska Kyrkan konfirmandundervisning som varje år samlar
många ungdomar.
Som de flesta andra så har även Coronapandemin drabbat oss med uteblivna inkomster. Genom
välvilliga sponsorer och andra bidrag så har vi dock klarat oss hyfsat. Den nyligen genomförda
tävlingen i Crosscart SM gav också trots avsaknaden av publikintäkter ett välbehövligt
penningtillskott.
Föreningen har hela tiden som ambition att utveckla verksamheten vid motorbanan. Det handlar
bl.a. om att färdigställa en ny serveringskiosk, ombyggnader och renoveringar av klubblokalen och
inte minst underhåll och förbättringar av banan. Detta är sånt som kräver ekonomiska resurser.
För våra möjligheter att utveckla klubben så är ett brett medlemsregister viktigt, inte bara för
medlemsintäkterna i sig utan också viktigt när olika stöd och bidrag skall sökas.
Vill du hjälpa ÖMFF till en fortsatt framgångsrik utveckling så får du gärna bli medlem i vår
förening. Kostnaden för medlemskort gällande t.o.m. under 2021 är:
- för juniorer 50 kr.
- seniorer 150 kr eller familjekort för 300 kr.
- Du kan även bli stödmedlem för 100 kr.
Detta kan betalas in på PG 94 44 24-1. Ange ditt namn och adress samt gärna även mobil nr och
mailadress på betalningen så kan vi hålla er uppdaterad med information framöver.
Swish till 123 608 30 00 går också bra.
Du som är aktiv tävlingsförare för ÖMFF har avgiftsfritt medlemskort. Detta bjuder föreningen på
som tack för att du representerar föreningen.
Vi kan erbjuda företag eller andra intresserade sponsoravtal som förutom t.ex. reklamskylt vid
motorbanan även kan innehålla möjlighet till ”Prova på folkrace” på banan. Kontakta i så fall Lasse
tel. 070-286 26 24.
Föreningens tävlingar har varit mycket uppskattade och efter den senaste tävlingen i Crosscart SM
som hölls i början av augusti så haglade superlativen från de tävlande och närvarande.
Representanten från Sv Bilsportförbundet sade att det var den bästa arrangerade tävling han varit på
och lovade att vi nästa år får tillbaka detta prestigefyllda arrangemang!
En viktig anledning till våra lyckade tävlingar är den trogna uppställningen av frivilliga funktionärer vi
har som ställer upp i vått och torrt! Vi kan dock alltid bli fler som hjälper till så om du är intresserad
att hjälpa till vid våra arrangemang så kontakta oss gärna.
ÖMFF äger och förvaltar även Hemvärnsgården i Östmark. Där finns samlingslokal och även ett gym
med utrustning att hyra. Vill du hyra gymmet i Hemvärnsgården så kostar ett årskort 500 kr per
person eller 700 kr för ett familjekort. Kontakta Andreas tel. 070-520 89 08.
Hyra av Hemvärnsgården för sammankomster av olika slag kan göras efter överenskommelser.
Kontakta Lasse tel. 070-286 26 24.
Har du frågor så kontakta oss gärna! Lasse ordf. tel. 070-286 26 24 / Kjell-Åke 070-692 01 99.
Mail motorgarden@telia.com. Kolla även vår hemsida. www.omff.nu
Östmark i september 2020.

