Moppegruppens Verksamhetsberättelse 2015
Gruppen som har haft hand om alla mopedaktiviteter. under Classic Car Week 2015 består av 20-23
personer, både killar och tjejer.
Under året har vi ordnat flera rallyn och andra aktiviteter som har varit mycket uppskattade och vi har
haft många startande. Det har varit både killar och tjejer i blandade åldrar.
I början av sommaren arrangerades Åk-Vad-Du-Vill-rallyt som från början var i en annan regi men som vi
nu tagit över.
Vecka 31 under Classic Car Week hade vi 3 olika rallyn.
På tisdagen gick det stora rallyt som var för alla av stapeln. Vi släppte iväg 230 startande på det längsta
rallyt vi hittills har ordnat. Men det gjorde tydligen inget för i stort sett alla var glada!
På torsdagen startade ca 40 tjejer i "Lady Moppers", vårt allra första rally för bara tjejer. Vi uppmuntrade
damerna att klä sig i tidsålder med sin moped och flera snygga ekipage släpptes iväg. Särskilt pris för
snygg outfit delades ut.
Samtidigt på torsdagen startade en utflykt för de som inte passade in i "Lady Moppers" och det gänget
på ca 40 personer gjorde en mysig tur åt andra hållet, mot Tällberg.
Vi ordnade också en liten utflykt för våra funktionärer efter CCW. Då var vi 13 personer.
I oktober arrangerade vi ett "Nattrally" för första gången och det kommer att upprepas för det blev
mycket lyckat. Då hade vi 30 startande.
Under Classic Car Week spelade vi in ett radioinslag för CCW-radion där vi berättade om våra kommande
arrangemang. Det siktar vi på att få uppspelat ofta i radion nästa år när vi spelar in på samma sätt.
Vi har varit ute och rekat banorna vid ett antal tillfällen inför 2015 och kommande inför 2016. Det har
hållits 11 möten inför sommarens evenemang.
Vi har haft en egen fotograf som tagit en mängd bilder under 3 rallyn. Många av dessa bilder finns att se
på vår nystartade Facebook-sida Silver Ryggarna Rättvik. Bilderna på vår sida har vi låtit deltagarna få fri
tillgång till gratis.
Sammanlagt har vi haft 460 starter på en sammanlagd sträcka av 340 km.

