
Hur skall SSK utvecklas?

Under säsongens början har diskussionerna gått varma för hur SSK skall utvecklas. 
Många synpunkter har strömmat genom organisationen och SSK-seriens depå. Som 
alltid ventileras olika idéer, bra eller dåliga, som det vänds och vrids på.

Som ordförande försöker jag lyssna till alla som har en åsikt och jag diskuterar de 
olika uppslagen tillsammans med styrelsemedlemmarna, både i organiserade möten 
och inofficiella telefonöverläggningar.

Utvecklingen av SSK-serien handlar om att skapa bättre förutsättningar för att tävla 
på vettiga villkor. Vårt mål att tillhandahålla mest möjlig racing för minst möjlig 
peng, överges inte. 

Samtidigt måste man vara medveten om att verksamhetens kostnader ökar, precis 
som allt övrigt i vårt samhälle.

SSK:s startavgifter har i stort sett varit oförändrade sedan början på 2000-talet, 
vilket i sig är unikt. Det finns heller inga omedelbara planer på att förändra detta, 
trots att driften av serien blir allt dyrare.

Därför är det viktigt att sprida ut kostnaderna på så många tävlande som möjligt, 
alltså större startfält, fler antal ekipage på samma gång.

Hur åstadkommer vi det?

Jag tror att vi måste modernisera SSK, inte för att ta bort bilar/tävlande, utan genom 
att göra SSK-serien mer åtkomlig för fler.

Ett sätt kan vara att ge plats för fler bilar i samma klass, alltså ändra reglementet så 
att fler bilar platsar in i samma klass. En annan kan vara att ge plats åt nya klasser, 
locka tävlande från gatan till banan, göra det enklare, billigare och lättare.

Nya tävlingsformat, andra sätt att se på racingen och kanske blanda det nya med 
det gamla?

Jag har inget recept på detta just nu men SSK arbetar ständigt med att försöka klura 
ut en bra väg. Vi har kontroll på ekonomin men jag ser en del mörka moln om vi 
inte lyckas locka fler utövare till oss.

Som ordförande välkomnar jag därför förslag och diskussioner som leder till 
förbättringar. Använd gärna de kommande tävlingshelgerna för att ge förslag, 
ventilera idéer och bidra till att vår verksamhet fortsätter på ett positivt sätt.

 Allt som kan ge en fortsatt verksamhet i SSK välkomnas!
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