Niklas Ledin och Anders Wassberg inför start på ”Björnjägarn” där de agerade
föråkare.

Ett stort Grattis till er som fyllt eller
fyller år från februari-Juni
Robert Arderyd - Kumla, Sten Larsson - Örebro - May-Liz Swärd - Lindesberg, Erik
Nygård Jansson - Kopparberg, Arne Björklund - Nora, Lars Kimmerfors - Tidaholm, Kerstin
Sjödin - Löa , Bengt Andersson - Lindesberg, Anette Eriksson -Glanshammar, Kurt Johansson
- Kopparberg, Christer Wester - Lindesberg.
Styrelsen/ Stefan Frisk

Bergslagsrallyt - åter en deltävling i SM
Som en del i Ludvika stads 100-årsjubileum så ingick tävlingen åter i SM, den
första och enda vintertävlingen i serien. Tävlingen kördes över åtta
specialsträckor där klassiska Björnjägarns minne bemannades av MKK.
Sträckan mätte över fyra mil denna gång vilket är långt i dagens mått mätt.
Sträckan var den andra för dagen och startade redan vid niotiden. Det gjorde att
det var tidig samling i Ställdalen men humöret var ändå på topp hos de ca 40
personer som krävdes för att bemanna den långa sträckan. Vi hjälpte även till
under besiktningen under fredagen. Vädret och vägarna bjöd in till ett fint rally
och intresset att köra tävlingen var stort. Över 100 ekipage var anmälda vilket är
lika mycket som BÅDA vintertävlingarna i SM förra året. Det var även ett
namnkunnigt startfält som intog bergslagskogarna. Johan Kristoffersson,
tvåfaldig världsmästare i rallycross, Patrik Flodin, tidigare VM-åkare i rally och
Mattias Ekström (föråkare) världsmästare i rallycross och dubbel DTM-mästare
kryddade startfältet. De skulle utmanas av flera tidigare SM-vinnare bl.a MKK:s
Jacob Jansson. Tyvärr slutade rallyt bredvid vägen för Jacob då han låg på en fin
fjärdeplats. Johan Kristoffersson drog det längsta strået och vann tävlingen före
Flodin efter en jämn kamp. Vad man kunnat se av bilder och vad som sagts så
blev rallyt även en riktig publiksuccé då det var väldigt mycket folk i skogen
men även runt tävlingsområdet i Ludvika. Nu återstår utvärdering och
sluträkning men av vad som kan utläsas i dagsläget så blev det ett lyckat rally på
många sätt även om det naturligtvis finns saker att slipa på.
Stort TACK vill vi rikta till alla funktionärer, speciellt våra egna för att ni
ställer upp och gör det på ett exemplariskt sätt! Robert Ledin som var
sträckchef denna gång var helnöjd med allas insats.
Stefan Frisk

MKK 60 år, så började det!

.

KM-tävlingar i folkrace 2019:
27/4 Askersund
11/5 Fredriksberg
6/6 Hällefors
23/6 Arboga
14/9 Kopparberg (flyttat från 7/9)
Poängberäkning som tidigare år. Se MKK:s gemensamma bestämmelser för mer
info.

Återstående KM-tävlingar i rally 2019:
25/5 Laxå rallyt
14/9 Nora trofen
21/9 Höstsprinten Hällefors

BingoLotto-prenumeration
Vi vill tacka er som stödjer motorklubben genom att prenumerera på
Bingolotter.
Som prenumerant stödjer du föreningen med ca 585 kronor per år, bara genom
att beställa 1 bingolott/vecka.
Som prenumerant på BingoLotto har du följande exklusiva förmåner: Du spelar
alltid med vinstgaranti, samla och använd premiumpoäng, alltid med i extra
utlottningar, rabatter och erbjudanden, automatisk vinstpåminnelse, kundtidning
med läsvärda reportage och pyssel.
Det är ett smidigt, spännande och underhållande sätt att vara med och skapa
förutsättningar för att fortsätta utveckla vår verksamhet
Tusen tack för ditt stöd!
Man prenumererar genom att gå in på Bingolottos hemsida eller ringa
0771-440 440 man anger sedan Motorklubben Kopparberg om man vill stödja
vår förening.

Virtuella ger ringar på vattnet.
Klubbens virtuella anläggning igång under sportlovet vid Folkets Hus.
Tack till Emil Wass och gänget som marknadsför klubben på detta fina sätt och
som också gav mersmak av deltagare på denna dag. De har efter detta besökt
klubben på måndagar för att köra virtuellt. Vi ser att marknadsföring ger ringar
på vattnet.

Två sträckor för MKK i Midnattssolsrallyt (Msr) 2019
Tävlingsledningen för Msr har i år valt att lägga tävlingen med start och mål i
Örebro, närmare bestämt vid Truckstop lite söder om staden. Tävlingen börjar
med en publiksträcka i Örebro onsdag den 10:e juli. Dagen efter drar rallyt
norrut och specialsträckor ska köras i regi av bl.a Nora MK, Hällefors MK och
MK Kopparberg. Upplägget är inte helt klart men vårt mål är att arrangera två
sträckor runt Kopparberg med service i "byn". Återstå att se om vi får sträckorna
som vi sökt godkända. Ca 180 bilar väntas deltaga i rallyt varav 40st ingår i
regularity, en klass där man åker sträckorna på en idealtid och inte så snabbt
som möjligt. Vi jobbar nu med att sälja annonser till programmet men klubben
får även sträckbidrag från Msr och vi får även del i försäljning av programmen.
Vår egen tävling Kopparsvängen kommer i år att ställas in pga vår medverkan i
Msr. Det tycker vi är tråkigt men tävlingarna skulle ligga med mindre än en
månad emellan. Vi kände då att det blir ett lite för stort lass organisationsmässigt
för dem som är engagerade i båda tävlingarna, vilket är de flesta. Sen får vi även
ta hänsyn till arbetsbördan för våra duktiga funktionärer som hjälper till under
och i anslutning till tävlingar. Vi kommer att ta hjälp av SMK Linde för att
bemanna sträckorna och vi hoppas att så många som möjligt av er sluter upp för
att vi ska kunna genomföra våra sträckor på bästa sätt. Vi tycker det är jättekul
att åter få vara en del av en så stor och anrik tävling och det blir ett fint inslag i
klubbens 60-årsfirande. Årets tema i Msr är hedrande av ”Mäster” Stig
Blomqvist. Mer info kommer att komma löpande.
Stefan Frisk

Ljust och fint i klubbens
nyrustade kök!

Medlemsaktivitet 12/5

MK Kopparberg välkomnar till en medlemsaktivitet i Grängesberg 12/5, där klubben kommer
att bjuda medlemmar på racet (2st kvalheat +final). Medlemskap kommer naturligtvis att
kunna ordnas på plats vid banan för icke medlemmar.
Klubben önskar förhandsanmälan senast 5/5. Finns det intresse att äta lunch vid banan efter
racet? Det bekostas i så fall av respektive deltagare och anmäls samtidigt som gokarten.
Vidare info meddelas via Facebook, hemsida eller Morgan Wass.
Föranmälan till: Morgan Wass, 073-0770503
Anmälan/samling: På plats vid banan kl:11.00
Start race: Kl:12.00

Jacob Jansson MKK inför start på ”Björnjägarns minne”. Funktionär Per Eklöf, MKK.

