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Klubbens medlemmar har träffats under tisdagskvällar för att jobba med klubbens olika 
projekt så som skrindan, pullingvagnen samt gårdsmuseet. Även under flertalet lördagar har 
medlemmarna träffats och arbetat med utvidgningen av gårdsmuseet då vi fick överta 4-Hs 
gamla lokaler. 

Den 10 mars bar det iväg på resa för 22st medlemmar, detta år besöktes Munktellsmuseet 
samt lantbruksmuseet i Österbybruk. 

Den 7 april var också en stor talkodag, då flyttades en stor mängd jordbruksredskap som 
blivit donerat av Västra-Saltviks lantmannagille från Haga till klubbens museum. 

Sedan var det dags att leta upp plogen för året då det var plöjningsträning i Svartsmara hos 
Dan-Anders ”Dasse” Jansson. Intresset höll i sig och dagen avslutades traditionsenligt med 
kaffe och korv. 

Tillsammans med 4-H körde traktorklubben förskolebarn och lågstadieelever med traktor 
och vagn. Körningarna pågick varje vardag från sista veckan i april till juni. 

Klubben deltog vid Åland grönskar kalaset med att köra barn och vuxna med traktor och 
vagn, sköta parkeringen, förevisa museet och ställa i ordning området inför evenemanget. 

I juni månad hade traktorklubben lördagsöppet tillsammans med 4-H. Då förevisades museet 
och kördes med traktor och vagn. 

Årets traktorpullingtävling hölls den 14 juli vilket var en kanonvarm dag. Detta till trots 
ställde 30 tävlande upp medans besökarantalet gick ner till ca 300 stycken. Tävlingen blev 
även i år mycket lyckad! 

Den 18 augusti var det traktor cruising i Lemland med kaffepaus vid Senses besöksträdgård. 

Klubbens sökte om Leader stöd för olika projekt, detta blev beviljat den 2 september och vi 
erhöll 23 910€. I och med detta har klubben haft möjlighet att verkställa flertalet projekt. 

Vid skördefesten den 21–23 september deltog medlemmarna på olika platser runt om på 
Åland där gårdar, maskiner, m.m. förevisades och så kördes det med traktor och vagn. 

Den 14 oktober hölls åländska mästerskapen i veterantraktorplöjning, detta år var platsen i 
Haga, Saltvik. Flertalet av de åländska lantbruksföretagen var på plats och förevisade nya 
traktorer samt plogar. 

Klubben firade också sina 10 första år som förening, detta med en jubileumsmiddag samt 
dans ute vid Solhem den 24 november. 

Julmarknaden hölls tillsammans med 4-H den 8 december, vädret var inte riktigt med oss 
under dagen men till all tur var besökarna det och även i år blev evenemanget riktigt lyckat. 

Året avslutades med att återigen få framföra luciaekipaget, detta år var dragaren en Deutz 
som rattades av Sven-Åke Jansson. 

Klubben har under året fått mottaga flertalet donationer till museet, för att nämna några så 
donerade Lasse Eriksson från Vårdö en Fordson Höglund med en mycket speciell 3-punkts 
lyft. Örjan och Kristina Sjöström donerade en släde samt en skrinda med diverse föremål 
som kommer att visas upp i museet. 


