
VERKSAMHETSBERÄTTELSE STOCKHOLMS SPORTVAGNSKLUBB 2022 

Stockholm Sportvagnsklubb, SSK, är medlem i Svenska Bilsportförbundet. Klubben driver sedan 

1971 SSK-serien inom racing och har under dessa år utvecklat serien till en lönsam del av 

klubbverksamheten. SSK-serien drivs i det helägda aktiebolaget Stockholm Sportvagnsserie AB 

som lämnar egen verksamhetsberättelse i samband med dess årsbokslut.  

På raceweek firades det uppskjutna (på grund av pandemin) SSK serien 50år. Med bland annat 

Leif och Kjell Frykås´s Ford Anglia med utställning och festkväll. 

Verksamhetsåret 2022 blev en återstart efter pandemin. Vårracet på Mantorp ställdes även detta år 

in. 

SSK lyckade pussla ihop ett program för SSK serien med 6 tävlings helger och 12 del tävlingar.  

En av deltävlingarna kördes på Västkustloppet på Falkenbergs motorbana. 

På hemmabanan Kinnekulle Ring har det genomförts 6 tävlingstillfällen och inklusive en test dag 

på våren och en sponsor dag på hösten.  

En deltävling av kördes på Falkenbergs Motorbana tillsammans med spvm och en på Gelleråsen 

tillsammans med spvm. 

Racerhistoriska Klubben har gästat Kinnekulle Ring med SSK som arrangör. 

Övriga klasser som har körts är Aquila Formula 1000 vid 5 tillfällen samt Legends och Ginetta. 

SSK har även arrangerat 3 långlopp två NSHC och en B-Zero 

Det har under året genomförts funktionärskurs i samband med årsmöteshelgen på Lundsbrunn och 

Kinnekulle. 

SSK har även haft två kurser med förarutbildning. 

SSK’s aktiva funktionärer arbetar med att utveckla hemmabanan Kinnekulle Ring. Arbetet bedrivs 

genom gemensamma arbetshelger och målsättningen är att utveckla Kinnekulle Ring till en 

modern racingarena, förenad med de senaste bestämmelser för nationell racing inom SBF, 

Svenska Bilsportförbundet. 

Under 2022 har SSK och nya banägaren, Stenhaga Invest haft ett bra samarbete. 

Ett gediget upprustningsarbete bedrivs ständigt på Kinnekulle, så även under detta verksamhetsår. 

Banan har en gällande licens till nästa verksamhetsår och klubbens funktionärer lägger ner ett 

strålande och ambitiöst arbete.  

Styrelsen vill därför tacka funktionärer, förare och samarbetspartners för det gångna året, utan Er 

medverkan hade det inte varit möjligt! Tack!  

Kinnekulle Ring mars 2023 

Styrelsen Stockholm Sportvagnsklubb  


