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Félagsmenn stunda akstur vélsleða,  akstur 
motocrosshjóla og akstur endurohjóla.    Innan 
félagsins er RC deild,  þ.e. akstur bensínknúinna 
lítilla bíla o.fl . en braut hefur verið byggð fyrir 
akstur slíkra bíla á KKA svæðinu ofan við 
Akureyrarbæ.    Ennfremur er reiðhjóladeild 
innan félagsins en þegar KKA svæðið stækkar 
mun verða komið fyrir reiðhjólabrautum fyrir 
börn, unglinga og fullorðna.

KKA hefur haldið fjölda móta frá því 
1995 m.a. Íslandsmót í ýmsum greinum 
akstursíþrótta eins og t.d. í motocrossi,  
enduromótorhjólaakstri,  goKartbílaakstri 
og vélsleðaakstri.

KKA hefur haldið fjölda móta frá því 

Markmið KKA er að vinna að 
útbreiðslu og efl ingu þeirra 
íþróttagreina sem stundaðar eru 
innan félagsins.

Í KKA fer fram starf fyrir 
unglinga og hefur það sama 
forvarnargildi og annað 
unglingastarf í íþróttafélögum.    
Með betri aðstöðu má búast við 
enn fl eiri unglingum í félagið og 
hefur það mikið gildi. 

Eitt af frumskilyrðum 
til að efl a íþróttirnar er 
að skapa meðlimum 
aðstöðu til að stunda 
íþrótt sína á ákveðnum 
lokuðum svæðum, 
viðurkenndum af 
yfi rvöldum,  þar sem 
hægt er að standa fyrir 
námskeiðum, fræðslu, 
æfi ngum og keppnum.   
Vorið 2004 var félaginu 
úthlutað slíku svæði 
ofan við Akureyrarbæ 
og hefur uppbygging 
svæðisins þegar hafi st.  

KKA hefur haldið fjölda móta frá því KKA hefur haldið fjölda móta frá því 

Félagsmenn 
eiga að gefa 

utanfélagsmönnum 
gott fordæmi um 

umgengni og 
verndun landsins.

    Félagið hefur skapað sér stefnu í umhverfi smálum og hefur 
starfandi ráð fyrir unglinga og barnastarf.    Ennfremur hefur starfandi ráð fyrir unglinga og barnastarf.    Ennfremur hefur 

félagið starfandi nefndir er vinna að því að auka og bæta samstarf við félagið starfandi nefndir er vinna að því að auka og bæta samstarf við 
landeigendur, yfi rvöld og aðra er vilja njóta útivistar og landsins, eins og landeigendur, yfi rvöld og aðra er vilja njóta útivistar og landsins, eins og 
t.d. hestamenn.    Starf nefndanna hefur borið góðan árangur.   


