
Förslag på nedstängning och avveckling av KCTV: 
 
Det var med viss bestörtning och stor sorg som man mottog meddelandet om KCTV:s 
nedstängning och avveckling på klubbens digitala hemsida. Jag har förståelse för styrelsen 
uppgivenhet, då ingen verkar lyssna eller ta deras tillrop på allvar när de önskar avgå och låta 
andra ta över styrelseuppdragen. Med det stora antalet medlemmar som vi är i klubben (fast 
det nu har minskat), så borde det inte vara något problem att hitta medlemmar som kan 
tänka sig att ta på sig styrelseuppdrag. Dom flesta gillar eller t o m. älskar det vi håller på 
med i vår klubb och vill väl inte att allt det här som klubbens grundare Rickard Bruzelius en 
gång fixade fram till oss, ska gå i graven pga. att ingen orkar hjälpa till med styrelsearbetet. 
Det är ett svek mot (tyvärr bortgångna) Rickard och alla andra styrelsemedlemmar, tycker 
jag! 
 
Nu kommer säkert tankarna upp hos många om varför jag själv inte ställer upp på 
styrelsearbete. Det finns en hel del förklaringar till det, men kortfattat finns just nu inte tiden 
för att gå ”all in” i något uppdrag, vilket jag känner som ett krav för att jag ska känna mig 
tillfreds med uppgiften. Detta bl.a. pga. att jag bygger mitt eget hus på helger och semester 
och just nu bor inneboende hos min sambo med en kappsäck, vilket inte känns så 
betryggande då nästan alla husgeråd är magasinerat och jag har svårt att hitta de saker som 
jag behöver ibland. För det andra kanske man inte blir invald in i styrelsen och det finns nog 
bättre personer för uppdraget än mig, enligt min egen uppfattning och kanske även andras! 
 
För några år sedan hade jag ett samtal med klubbens grundare Rickard och han frågade mig 
om vad jag tyckte om papperstidningen som han och några medlemmar gav ut, jag svarade 
att jag uppskattade tidningen mycket och att det var en fröjd att följa deras upplevelse och 
berättelser från våra tävlingar (som inte alltid blev korrekt), men gav mig och förhoppnings-
vis andra en god och intressant underhållning. Jag förstod också att Rickards syfte med 
klubben, var att vi ”likasinnade” skulle kunna träffas enkelt på någon bana för att titta på 
våra hojar, snacka och köra på en rimlig och acceptabel nivå genom att bara umgås. 
Tävlingsnivån blev en bonus i träffen och var från början kanske inte så allvarlig tänkt. Vi fick 
snabbt fram duktiga förare som hävdade sig mycket bra internationellt, titta bara på alla Lag-
VM tävlingar som svenska förare har deltaget på och visat på mycket suverän körning! 
 
När vi för några år sedan började fokusera mer på tävling och skulle höja statusen till RM-
nivå, så medförde det en hel del nya regler och krav på arrangemang, licenser, motorcyklar 
mm. som också fördyrade kostnaden för de tävlande. För en del medlemmar blev det 
”droppen” och de slutade pga. fördyrade omkostnader och konstiga regler på motorcyklarna 
som inte alla hade möjligheten och kompetens att efterfölja, vilket också medförde en 
märklig ”hetsjakt” på felaktiga detaljer på hojar som inte gagnade någon, varken förare eller 
arrangörer. Några tyckte också att det blev för tävlingsinriktat arrangemang, för deras smak. 
 
Många är och var mycket duktiga och kreativa motorcykelmekaniker som fick utlopp för sin 
kreativitet genom att bygga och ändra på sina motorcyklar efter eget tycke och 
kostnadsnivå. När detta inte längre var möjligt, enligt förgående stycke ledsnade tyvärr 
många förare och slutade med det som de verkligen tyckte om och det är förståeligt. 
 



Om vi ska kunna fortsätta med det vi verkligen gillar och tycker om, så behöver vi kanske gå 
tillbaka till enkelheten för både förare och arrangör och då tror jag att en klubb som KCTV 
måste vara drivande för att kunna nå målet. Att låta en stor organisation som tex. SVEMO 
sköta vår verksamhet tror jag inte kommer bli till någon fördel och risken är att hela 
konceptet ”dör ut”, vill vi det? 
 
Med dagens digitala miljö är det ganska enkelt att hålla möten över hela Sverige och till och 
med hela värden, så det ska inte vara något problem om var man bor för styrelsearbete i 
klubben. Därmed uppmanar jag att alla tänker efter om ni kan bidra med något för att vi ska 
kunna rädda och fortsätta med den klubb vi redan har! 
 
Jag vill också passa på att tacka alla styrelsemedlemmar, ni gör ett ”jättejobb” TACK! 
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