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Kommunalrådet Per Olov Rapp 

Ang: bidrag för marknadsföring av körsporten på salaortens Ryttarförening (Sorf) 

Härmed söker i enlighet med dagens samtal undertecknad som ansvarig för körkommitten inom Sorf 

för bidrag från Kommunen med 15000 kr för marknadsföring av körningen inom Sorf. 

Bakgrund 

För två sedan fick Sorf bidrag från Länsstyrelsen och Kommunen för att göra en tävlingsbana för 

körsporten på Sorfs mark. Anslaget från Länsstyrelsen togs från pengar för turism eftersom de 

redovisade planerna för hindrena till del skulle vara kopior av sevärdheter inom kommunen. Vi har i 

enlighet med detta låtit göra en skalenlig kopia av Sätra Brunns brunnshus. Vi har vidare med 

benäget tillstånd från kommunen flyttat upp kopian av Christina laven till Sorf och placerat den på en 

kulle. Vidare har vi gjort två vita broar som påminner om de vita broarna i stadsparken. Detta gör att 

vi fått en utpräglad salaprägel på hinderbanan. 

Sorf och Sala har en unik möjlighet att etablera sig som en viktig tävlingsplats inom körsporten både i 

Sverige och Mälardalen. Strömsholm har inte på många år haft en tävlingsplats. Det finns en 

tävlingsplats i Rim bo men där saknas vatten och el för uppstallning. Eskilstuna har fått tillstånd att 

sätta upp fyra hinder medan på Sorf finns det fulla antalet 8 hinder. 

Undertecknad är även ordförande för körkommitten i Ridsportförbundet Vi är där i färd med att 

skapa en körcup som kommer att gå första helgen i maj, juni, juli och augusti. Denna cup kommer att 

lottas ut till olika tävlingsplatser i Sverige till de platser som vår tekniska delegat har bedömt som 

goda tävlingsplatser. Jag hyser stor förhoppning att vi kommer att få en framskjuten plats. 

Tillvägagångsätt 

Bidraget som söks skall användas till att med en minihelikopter ta bilder av körhindrena och banan 

som skall köras. Tanken är också att klippa in de riktiga föremålen d.v.s. brunnshuset, laven och 

broarna. På detta sätt skall även kommunen marknadsföras. Vi kommer sedan låta köra filmsnutten 

på you tu be, Sorfs hemsida och också Ridsportförbundets hemsida samt på tidningen Ridsports 

webtidning. Kostnaden för att förfärdiga denna film går på 20000 kr. Vi har lyckats få en sponsor på 

5000 kr. Vi avser att använda denna film under flera år. 

Med förhoppning om ett positivt besked 

Sala den 25 april 2013 

Gerhard Winroth 

(gerhard.winroth@telia.com) 0705236934 


