
 

 

Verksamhetsberättelse 

 

Classic Car Week verksamhetsåret 2016. 

 

Föreningens styrelse har bestått av 

 

Ordförande Roland Pettersson, vald på 1 år, 2016 

Vice ordförande Göran Wendelin, vald på 2 år, 2016-2017 

Kassör Kicki Forsberg, vald på 2 år, 2015-2016 

Sekreterare Björn Guström, vald på 2 år, 2015-2016 

Ledamot Lars-Erik Steger, vald på 2 år, 2016-2017 

Ersättare Gunnel Sommar, vald på 2 år, 2015-2016 

Ersättare Susanne Säbb-Danielsson, vald på 2 år, 2015-2016 

Ersättare Thomas Wärnhem, fyllnadsvald för 2017, 2016-2017 

Ersättare Ulf Modin, vald på 2 år, 2016-2017 

Revisorer: Mats Haglund och Torsten Hedlund (dessvärre avliden under året), valda på 1 år. 

Valberedningen har bestått av sammankallande Jan Säbb, Thomas Grundell och Mats Halvarsson 

(valda på 1 år). 

Styrelsen har haft 28 protokollförda sammanträden (varav ett konstituerande) samt en mängd 

informella möten med kommun, räddningstjänst, polis etc. 

  



Anställda 

 I februari började Ingela Strand sin heltidstjänst som evenemangsutvecklare/kanslist. I maj 

anställdes Olle Svensson som vaktmästare på 50%. Lars Granlund har även arbetat parallellt med Olle 

under de mest hektiska veckorna. 

I övrigt har sedvanliga timanställningar skett för kök, vakter, trafikvakter, entrékassor, bar och städ. 

 

Funktionärsaktiviteter 

Under påskhelgen anordnades en resa till Motormässan på Elmia. Vi tackar Hans Norin för att han 

organiserat denna och ordnat buss. Det var ett uppskattat evenemang tyckte de som åkte med. 

I april skedde funktionärsaktivitet på Klockargården på Tällberg. Tant Raffa show. Ca 30 funktionärer 

hade anmält sig till detta. 

Funktionärsresan till Tallinn var som vanligt välbesökt. I år deltog lite drygt 100 personer på denna 

resa. 

Fredagen vecka 31 bjöds på avslutningsmiddag. 

Den 3 september fanns möjlighet att få biljetter till Tallest Man On Earth på Dalhalla. Ca 75 stycken 

nappade på detta fina erbjudande. 

En lördag i mörka oktober for vi återigen tack vare Hans Norins engagemang till Arvika 

Motormuseum och sedan vidare till Diner 45 för mat i amerikansk stil. 

Julbord serverades söndagen den 4 dec. 

 

Ekonomin 

Se separat rapport. 

Ekonomin har under 2016 skötts av Ingela Strand. Anders Klasson har under året arbetat med 

sponsorvärvning och projektet Bo i Rättvik. Även ett stort tack till Ove Sjöö som lägger ner mycket 

arbete på att värva sponsorer. Under året har vi fått löfte om ett bidrag från Leksands Sparbank till 

byggnation av ny scen. Det blå tältet är rivet, markarbeten utförda och timringen i full gång. 

 

Evenemang 

Som traditionen bjuder så startade året med julgransplundring för barnen på Rättviksparken. Ca 230 

barn deltog.  

Större delen av vinterdagen blev inställd då det inte var tillräckligt med is. Det planerade mopedrallyt 

kördes dock med tiotalet deltagare. 



I samband med vårmarknaden hade vi marknadsdans. De bägge marknaderna tar vi även tillfället i 

akt att dra in pengar till föreningen på parkeringsintäkter. 

21 maj genomfördes Åk vad du vill Rally, en aktivitet som lockade runt 70 ekipage och totalt ca 100 

deltagare. Vädret såg inte så lovande ut på morgonen men det klarnade upp och blev fint framemot 

eftermiddagen. 

Under senvåren och försommaren sände vi en del radio på fredagskvällarna för att ”trimma” in 

utrustningen till årets CCW. En del teknikförbättringar och nya lösningar som förhoppningsvis är 

mera användarvänliga har kommit till under 2016. Sändningar fortsatte även under hösten och hålls 

igång kontinuerligt.  

Under hela Classic Car Week 2016 var vädret stundtals nyckfullt och varierande. De flesta dagar kom 

någon form av nederbörd. 

Veckan inleddes med att Incheckningen, Biobiljettkassan och Konst- och Fotoutställningen öppnades 

torsdagen den 28 juli kl 13.  

Radio Classic Car startade sina sändningar kl 12.00 på fredagen och körde sedan dygnet runt hela 

veckan. 

Veteranmarknaden var i år väldigt lyckad. Vi har dragit in ungefär samma pengar som föregående år, 

och ökat lite på säljare då den i år inte kolliderade med en annan stor veteranmarknad. 

Classic Lady med 85 startande var också den mycket bra trots regn på söndagen. Ett stabilt och 

lönsamt arrangemang. 

Backtävlingen genomfördes i samarbete med Leksands Sparbank och Boda Motorklubb. 60 fordon 

deltog. 

Familjedag i samarbete med Stiftsgården och Svenska Kyrkan. Många aktiviteter för alla åldrar 

genomfördes. En del passade på att gifta sig eller döpa sina barn. 

Bilmarknaden på Rättviksparken drog i år många besökare och i Café Saloonen var det full fart. Både 

söndagen och måndagen blev bra dagar i Caféet. 

Bio. Söndag och tisdag. Gick runt ekonomiskt, trots regn. Framför allt söndagsfilmen ”Legenden om 

Tarzan” drog ca 1100 betalande. 

På tisdagen gick det stora mopperallyt av stapeln. Med 294 startande slogs alla rekord!  

Veterantraktorerna och A-traktorrallyt blev också uppskattade med medverkan av TT Grace på 

Knektplatsen. 

Snöskoterrace på travbanan blev också en lyckad satsning. 

Onsdag: Rally Classic och Commercial Run gick från Rättvik via Insjön och Leksand tillbaka längs 

turistvägen. Drygt 100 fordon deltog. Årets nyhet – Classic MC – drog 50 startande vilket är jättebra 

för ett nytt evenemang. 

På torsdagen tog Lady Moppers över Rättvik. Några av damerna var även tidstypiskt klädda. 



För de som inte ”passade in” bland damerna anordnades en moppeutflykt. 

Torsdag Cruisingkvällen. Gick genom byarna Backa, Västberg, Vikarbyn och som vanligt med många 

deltagare. Cruisingen flöt på bra och i år hade vi en nyhet att även publiken kunde rösta på vilken bil 

de tyckte var finast. 

Fredagen kl 17 var det dragning i billotteriet. 

Generellt har Polis, Räddningstjänst, Kommun etc varit nöjda med vårt arrangemang 2016. Det har 

varit lugnare än tidigare år och kommunen hade inte fått en enda påringning med klagomål under 

veckan. 

3 september var det dags för moppegruppens nattrally. En lite olycklig kollision med evenemanget på 

Dalhalla vilket drog funktionärer från evenemanget. Ca 30 startande i detta nattrally. 

I samband med marknaden var det åter parkering för marknadsbesökare samt dans. I anslutning till 

denna kväll hade vi även avslutningsmiddag för Dalhallas funktionärer. 

Under hösten provade vi även att ha en loppis (något som även kommer att äga rum vid några 

tillfällen under början av 2017). 

Den traditionella julmarknaden ägde i år rum sista söndagen i november i samband med 

julskyltningen. 

 

Rättviksparken 

Arrangemangen i Rättviksparken vecka 31 drog dessvärre färre antal besökare under 2016. 

Artistutbudet satt inte till 100 % i den ökande konkurrensen från aktörer runt omkring oss och 

vädrets makter var inte riktigt med. För att möta detta fattades under hösten beslutet att inför 2017 

låta bokningarna skötas av en extern aktör; Ingemar Dunker. 

Vår fantastiska stab, ledd av Sonja Sys gjorde ett utmärkt jobb med att samordna och driva kök och 

servering. 

Övriga året har parken använts till ett antal olika arrangemang såsom PRO danser, hälsomässor,  

tangofestival etc. Tack även till Eva-Lott Långberg för ditt initiativ med konferenser samt 

genomförandet av Körslagsminglet. 

En mängd förbättringar har genomförts under 2016. Ladan har fått ett nytt tak och ett nytt kassaskåp 

har köpts in. Rotundan har fått en modern projektoranläggning med all tänkbar teknik. Även radions 

teknik har förbättrats och ett trådlöst nätverk har byggts som täcker parkområdet. En Ford T-Bird 

glasfiberkaross har köpts in och skall sättas upp högt över entrén som ett slags ”landmärke” för 

Classic Car Week. 

 

 

 



Knektplatsen 

Trevliga musikarrangemang ökade besök och försäljning. Vi riktar ett stort tack till Thomas Söderkvist 

med personal. Ett tack även till Andreas Skoglund med familj som var nya på positionen men klarade 

det mycket bra. 

 

Catering/knäckepizzor 

Cateringen som grupp gick ner lite. En del av differenserna beror dock på olika sätt att bokföra 

intäkter. Knäckepizzavagnen gick med vinst. 

Erfarenheter som dras inför kommande år är att försäljningsställena bör positioneras  lite annorlunda 

– inte stå med vagnarna så tätt ihop, dela upp köer lite mer etc… Ökad tillgänglighet – större 

försäljning! Och konkurrerar inte med oss själva om kunderna. 

Generellt sett även något färre besökare på CCW i stort i år. 

 

Radion 

Fungerade bra under veckan. Många villiga händer. 

Nattsuddet med Svante Grundberg blev mycket uppskattat. Han kommer gärna tillbaka ett annat år 

och inför 2017 planeras livesudd i Rotundan t ex. 

Bra kanal att kunna ”pusha på” artister och arrangemang.  Det känns som att vi i år fick dit i stort sett 

samtliga artister och gruppledare och att resultat med mera presenterades så snart de var färdiga 

 

Incheckning/biobiljetter 

Integrerades i år i samma lokal. Vi hoppas det var en god idé som ger bättre utnyttjande av 

funktionärer och blir smidigare för våra besökare. Vi sålde i år något sämre av Classic-banden, vilket 

gör att vi får se över ”mervärdet” på dem till nästa år. Bion gick däremot något bättre. 

 

Shopen 

Beslut togs tidigt under året att ”i år skall allt gammalt på lager säljas ut”. Detta har vi verkligen 

lyckats uppnå med bara 5 enskilda plagg kvar i storlek S av det förut gigantiska lagret! 

Även gamla årströjor erbjöds till starkt rabatterade priser och sålde bra. Så shopen har i år gått 

strålande och vi är mycket nöjda. 

Vi ser fram emot nya roliga produkter i shopen 2017. 

 



Städning 

Städvärdarna gjorde ett fantastiskt jobb. Totalsumman har vi inte fått ännu, men antalet burkar var i 

år mindre, delvis på grund av ”konkurrens” och delvis på grund av att vi valt flasköl i stor omfattning 

på Knektplatsen. 

Även våra städande ”damer” har i år gjort större insatser än tidigare år – och mycket i parken känns 

redan fräschare. Vi vill även tacka vår funktionär Sally Johansson som under senhösten tog tag i 

reparation av städmaskinen är nu gjort golvvård i stort sett i hela parken och gett den ett rejält lyft. 

 

Slutligen vill styrelsen tacka ALLA funktionärer! 

Ni har gjort ett fantastiskt jobb inför, under och efter veckan. Samt även vid alla andra arrangemang 

under året som gått! 

Utan er finns det ingen Classic Car Week! 

 

Styrelsen 


