Mattias Ledin 1:a A-final och Jenny 6:a I A-final I Hagfors 14/9
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Paul Rohde – Kopparberg, Gunnar Karlqvist Fellingsbro, Micael Ericsson - Fellingsbro,
Lars Jansson – Kopparberg, Solveig Åkerlund
- Kopparberg,
Styrelsen/ Morgan Wass
Bergslagsrallyt 8/2-2020
Tävlingsorganisationen börjar ta form och mycket är på plats inför kommande
tävling.
Tävlingsledare blir Johan Strömberg och Kurt Peterson och Ingvar Olsson är
med i staben från början. Kurt och Lennart har redanlagt banan som kommer att
bestå av 4st sträckor med ca 60 km SS och totalt 125 km. Start och mål kommer
att vara placerat i Ludvika. MKK kommer som vanligt att hålla i ”Björnjägarns
minne” ca 30 km samt service i Rydbergsdal Kopparberg.
Morgan Wass

Nya tider, fler ”runor” skickas med mail

Ni som har en e-postadress i vårt medlemsregister eller i Lots kommer i
fortsättningen få runan via mail. Ni som INTE har e-post behöver inte göra
något, ni får runan precis som vanligt. Vi gör detta för att minska det
administrativa jobbet, sänka kostnaderna för utskick och samtidigt bidra till
mindre miljöpåverkan då bl.a betydligt mindre papper kommer att användas. Ni
med e-postadress som vill ha runan i pappersform även i fortsättningen
kontaktar Kerstin Sjödin på 0580-30273 eller 073-0360307.
Stefan Frisk, Mediasektionen

Virtuell och radiostyrd bilsport på Summercamp
Likt flera år tidigare så anordnades det en summercamp för barn och ungdomar
en lördag i augusti. MKK har av olika anledningar inte kunnat vara med tidigare
men i år passade det bra. Vi tog dit både våra virtuella anläggningar och våra
radiostyrda bilar som deltagarna skulle få prova på. Utöver våra aktiviteter så
fanns det bl.a hoppborg, hinderbana och fikaservering. Dessutom bjöds det på
dansuppvisning och trolleri. Vädret såg ut att vara emot oss då det kom en riktig
skur precis i början men det övergick i uppehåll under resterande tid som
evenemanget höll på. De fyra funktionärerna för MKK hade fullt upp då det var
stort intresse att prova våra aktiviteter vilket är glädjande. Summercamp
anordnades i år samma helg som Kopparbergsfestivalen så under fredag och
lördag kväll sålde MKK korv utanför festivalområdet.

Stefan Frisk

Janne och Lars-Erik inför SS5 på midnattsolrallyt

Janne Westlund och Lars-Erik Lundström inför start på SS 5, under överseende av
Göran Resare.

Mycket lyckat Midnattssolsrally

Redan under hösten 2018 tillfrågades vi klubbar runt Örebro om vi var intresserade att vara
med som medarrangörer för Midnattssolsrallyt 2019. Ett stort intresse fanns och planeringen
startade för ett rally med HQ vid Truckstop lite utanför Örebro. MKK planerade tidigt för att
kunna erbjuda två specialsträckor. Vi kände dock tidigt att vi inte skulle mäkta med att ordna
både det och vår egna Kopparsväng så den sistnämnda fick vi tyvärr ställa in. Det blev
problem med tillstånden på den ena sträckan som vi tänkte köra så tävlingsledningen för MSR
tog fram en reservsträcka åt oss. Det blev också så att vi fick ett serviceuppehåll i
Rydbergsdal att ansvara för. När allt var klart inför tävling så hade vi en sträcka som gick från
Älvhöjden till Kolbron och en från Gränbäcken (Hjulsjö) till Siksand som ligger ca en mil
från Grythyttan. Sträckorna kördes som SS3 och 5 på rallyts första dag. Kurt Peterson och
Stefan Frisk var sträckchefer på respektive SS. På SS5 fick vi ta hjälp av SMK Linde som tog

hand om målet. Allt arbete inför tävlingen hade gått bra och när säkerhetschef Bruno
Berglund kört igenom sträckorna var han mycket nöjd. Det blev några avåkningar på båda
sträckorna men som tur var inga allvarliga personskador. Mycket publik hade letat sig ut på
rallyt och vi sålde mer än dubbelt så många program mot 2015 när vi var med senast.
Klubbarna får hälften av inkomsterna för de program de säljer vilket gör 75kr per program.
Klubbarna får också sälja annonser i programmet och vi lyckades även bra med den
uppgiften. Vi får även ett sträckbidrag för varje km SS vi tillhandahåller. Till skillnad från att
arrangera ett eget rally så är det mindre jobb att vara en del i MSR men det kommer ändå ge
en bra ekonomisk avkastning. Den ekonomiska sammanställningen kommer vid ett senare
tillfälle när allt är klart. Sett till den sportsliga biten så hade hela åtta ekipage en eller båda i
besättningen som tillhörde MKK vilket är glädjande när rallyt gick delvis på "hemmaplan".
Tråkigt nog hade flera av de ekipagen en del strul med det tekniska men de flesta kunde starta
om och ändå slutföra rallyt. Janne Westlund med Johannes Jansson var inget undantag men
lyckades ändå bäst av MKK:arna och slutade 7:a totalt! Arrangören KAK har som mål att
rallyts HQ även nästa år ska vara i Örebro så vi får se om vi är en del av MSR även då.
MKK vill tacka KAK, övriga klubbar, tävlande, funktionärer, väghållare, boende längs
sträckorna, publik och sponsorerna nedan för att ni hjälpt till att göra MSR 2019 till ett
mycket lyckat rally!
Solab Kopparberg

XL-Bygg Kopparberg

Ljusnarsbergs Kommun Hugo Eriksson Bil Storå
LIBO Lindesberg

Lindesbergs Gummiverkstad

ICA Kopparhallen

Linde Bilskadecenter

Kopparbergs Bryggeri

Mesta Sverige AB

Lås och Säkerhetsspecialisten Lindesberg/Örebro

Folkrace tävlingen i Mossgruvan tvingades ställa in, då körde vi
träning istället.
Tyvärr fick vi för få anmälda till vår tävling i år. Organisationen bestämde då istället att köra
träning på den tänkta tävlingsdagen med korvgrillning som lättlunch på plats.
Kurt Peterson hade varit upp och rätat till banan och packat med Mats Åkerlunds hjullastare.
Vädret var strålande och 6st var på plats för att träna med folkracebilar ett 10-tal åskådare
samt att vi även fick besök av Mikael Nyman som ville prova sin rallybil inför kommande
tävling i Hällefors.
Mikael bjöd även på skjuts runt banan i rallybilen som var ett riktigt uppskattat inlägg.
Mikael tyckte det var ett nyttigt test då han inte åkt sedan i vintras och Hällefors brukar
använda sin folkracebana även för rally.

Esbjörn sköter korvgrillningen under överinseende av mammma Barbro, Mikael Nyman samt
Stefan Berg.

Kopparbergsmarknad 2019
MKK kommer som vanligt att ansvara för bil och husvagns parkering under marknads helgen.
Vi behöver som vanligt hjälp för att lyckas genomföra detta. Med Ingvar i spetsen så är
planeringen av området påbörjad och avspärrning påbörjas mot slutet av veckan. R

Tävlingsdagböcker och ersättningsanspråk
Senast den 7:e oktober vill vi ha in tävlingsdagböckerna och
ersättningsanspråken. För att bli beviljad ersättning så måste man varit
funktionär vid minst ett tillfälle under året. Har man inte det så finns det en sista
chans att hjälpa till under marken och parkera bilar. Hör av er till klubben isf.
Stefan Frisk

Årsmöte och årsfest på olika datum 2019
Styrelsen har beslutat att separera möte med festen då tanken är att vi ska kunna
fokusera lite mer på festligheterna då det är jubileum. Årsmöte och

funktionärslotteri kommer att ske i klubbis söndag 3/11 kl:15.00.
Årsfesten kommer att vara på Bångbro Herrgård lördag 9/11 från ca 17.00.
Utmärkelser till förare och funktionärer delas ut under festen. Middag och
trubadur blir det under kvällen. Inbjudan skickas ut vid ett senare tillfälle. Om ni
har motioner till årsmötet så ska de vara styrelsen tillhanda senast 20:e oktober.
Stefan Frisk, Sekreterare

Boka årsfesten på Bångbro Herrgård Lördag 9/11
Vi kommer att underhållas av P&T trubaduo

