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STYRELSEN FÖR MOTORKLUBBEN KOPPARBERG
AVGER HÄRMED FÖLJANDE ÅRSBERÄTTELSE

Ett stabilt år med tävlingar och arrangemang. Vi börjar bli bortskämda med bra resultat 
gjorda av aktiva medlemmar inom flera olika motorsportgrenar från distrikts-, SM-, EM 
och även VM-tävlingar.

ÅRET I HELHET
MARKEN
Verksamhetsåret – den första oktober - började på Marknadssöndagen. Det var mer bilar 
än tidigare markandssöndagar och det flöt på bra. Året slutade där det började med 
marken. Det blev en mycket bra marknadshelg med fint väder och mycket bilar. 
Som vanligt så hade vi även husvagnsparkering. 

ÅRSMÖTE
50 personer närvarade på årsmötet där
Thomas Andersson (Kopparberg)
valdes till ordförande, Stefan Frisk
fyllnadsvaldes efter Per Söör som
ledamot och Stefan Berg valdes som
ordinarie ledamot. Tobias och Emil
Wass valdes in som
styrelsesuppleanter. 
Per Söör avtackades och flera
medlemmar hedrades med klubbens
utmärkelser:
Bronsplakett: Bengt Karlsson (Kopparberg) Silverplakett: Peder Gerlström, Karin 
Karlsson Lomm, Kjell Bergman. Guldplakett: Matz Åkerlund, G-B Frisk. Standar: Peder 
Gerlström
Förarmärken, kartläsarmärken, KM-titlar och Årets tävlingsprestation finns längst bak i 
årsberättelsen.
Det var dragning av funktionärslotteri efter årsmötet och stora delar av vinsterna kunde 
delas ut direkt på plats. Efter middagen spelade och sjöng Jimmy Gustavsson innan han 
avrundade med ett musikquiz.

BERGSLAGSRALLYT
Årets tävling innehöll fyra SS och Motorklubbens sträcka – den berömda Björnjägarn - 
mätte närmare fem mil. Tyvärr ställde sista veckans mildväder till det så man fick stryka 
över en mil på lördagsmorgonen. Det var idel lovord över tävlingen och man sålde bra 
med program.



KOPPARSVÄNGEN SOMMAR 

Tävlingsledare: Peder Gerlström 
Det var HQ vid Bramac i Kopparberg och två SS som kördes två gånger. Det var ca 80 
startande och totalvinsten tog Jacob Jansson med god marginal. Bästa Kopparbergare blev 
Lars-Erik ”Bobo” Lundström på plats 31 i totallistan. Samuel Berg och Göte Nygren tog 
varsin klasseger. 
Det var mycket publik ute på skogen och många som sökte sig till serviceområdet för att 
titta på bilarna, äta körv mä brö och helt enkelt bara njuta av en solig dag.

KOPPARTUNNAN Tävlingsledare: Thomas Andersson
Tyvärr var vi tvungen att ställa in tävlingen då det var alldeles för få anmälda

PARKERING PÅ ”OPERA PÅ SKÄRET”
Operan hade i år utökat sina föreställningar till 22 tillfällen och vid ett möte ute på Skäret 
föreslog Motorklubben att vi skulle dela parkeringen med någon annan av byns föreningar.
Detta ville inte organsationen på Skäret. 
Styrelsen beslutade då att inte åta sig uppdraget då vi vet att det kan vara kämpigt att få 
ihop funktionärer under juli/augusti, dessutom är vi en förening som har som mål att 
arrangera tävlingar och att åta sig uppdrag som parkering är inte huvudsyftet.

FOLKRACE  I SEPTEMBER       Tävlingsledare: Christin Peterson Wass
Trots ett litet startfällt på strax över 30 förare kunde tävlingen genomföras med minsta 
möjliga ekonomiska marginal. Banan höll över förväntan och man körde fyra omgångar 
med A-final för juniorer där Rasmus Wass vann före William Berg. I Dam/Veteran finalen
vann Rebecka Hellgren, Sunnansjö
och i seniorernas B-final vann
Mattias Nyström. A-finalen för
seniorerna vanns av Patrik
Albinsson före MKK:s Emil Wass.
Det var strålande sol och det var
länge sedan det var så mycket publik
uppe i Mossgrufvan för att titta på
folkrace.



MÖTEN OCH SAMMANKOMSTER
Det har varit 13 styrelsemöten under året och två medlemsmöten. På medlemsmötet i 
januari bjöds det på köttfärssoppa och flera av våra aktiva förare berättade om sina 
framtidsplaner. Vid medlemsmötet i juni grillades det och man passade på att gratulera 
Ingemar och Gun-Britt Frisk som fyllt jämna år under maj månad.
Utöver detta så har det varit otaliga arbetsmöten inför tävlingarna.
På måndagar (eller tisdag om måndagen varit röd) har klubbstugan varit öppet då 
förtroendevalda har delat på ”måndagsjouren”. Tanken är att man kan komma och få hjälp 
med frågor, fylla i blanketter, låna filmer, lämna in tävlingsdagböcker – men det har mest 
snackats motorer, tävlingar och druckits kaffe. 

VIRTUELLT 
Vi har hyrt ut anläggningen till Bridgestones avslutningsfest i Deje och ett 50-tal personer 
var med och tävlade under kvällen.
På medlemsmötet i januari avgjordes klubbmästerskapet för virtuellt. 

MEDLEMMAR
Trots flera nya medlemmar har totala medlemsantalet minskat till 282.
Klubbens medlemmar finns över hela mellansverige och åldersmässigt spänner vi från 3 
till 91 år. 
Klubben har tre hedersmedlemmar och dessa är Ingemar Frisk, Per Söör och Kurt 
Peterson.

FOLKRACEBANAN
Arbetet med att förbättra folkracebanan och området har pågått under året. Klubben har 
fått vägsalt till banan för att binda det material som lagts på, den är besiktad för tre år 
framöver. 

MOTORKLUBBEN I MEDIA
För 50:e året har klubbtidningen ”KOPPARRUNAN” skickats ut till medlemmar, berörda 
myndigheter och samarbetspartners. Liksom tidigare år har det varit fyra nummer och den 
finns även att läsa på Motorklubbens hemsida: www.mkk.nu ”Snabba” nyheter finns på 
klubbens facebooksida och vill man klubben något kan man alltid maila på 
mk.kopparberg@hotmail.com 
Klubben stöttar Radio Ljus som är Ljusnarsbergs lokalradio och internetsidan ”Motorsport
i Värmland”. 

FUNKTIONÄRER/UTBILDNING
Medlemmar från MKK har hjälpt Nora MK vid deras rallytävling
Under året har sju MKK:are deltagit i tävlingsledningskursen för rally på Bångbro 
Herrgård och 17 medlemmar närvarade vid tävlingsledningsutbildningen för folkrace i 
klubblokalen under Totto Hööks ledning. Detta har resulterat i en ökning av antalet 
tävlingsledning- och/eller teknisk licens och numera är det 111 medlemmar som har någon
form av funktionärslicens.



LOTTER
Klubben säljer fortfarande Sverigelotter, Bingolotter och Julkalendrar. 
De som spelar med ”Svenska spelkortet” kan gynna sin förening genom att anmäla detta 
till Svenska Spel.

KLUBBFÖRMÅNER
Klubben har haft fyra fribiljetter som medlemmar kunnat låna för att besöka tävlingar 
inom Västra Bilsportförbundets distrikt.
Det finns möjlighet att läsa tidningar och titta på tidningsurklipp. Under året har klubben 
prenumererat på ”Rally & Racing”.  
Det finns även filmer att låna, både gamla VHS och nyare DVD.
Vill man köra virtuell motorsport är alla välkomna! 
Det finns stöldmärkningsapparat och märkapparat att låna.

HÄNDELSER SOM ÄR VÄRDA ATT NOTERA
Här följer blandade resultat från klubbens förare 

Övrigt att notera:
Landshövdingen bjöd in på middag vid Örebro slott och Jacob Jansson, Markus och 
Mattias Andersson var där då de vunnit SM-tecken i Crosskart respektive rally. Tyvärr 
missades man att bjuda in Philip Gehrman för sitt EM-brons i rallycross

Renoveringen av köket har fortgått under året och det är nytt golv, tapeter och målat tak 
tillsammans med nya köksskåp. I samband med detta har toaletten uppe pluggats igen.
Lådbilarna som byggdes för många år sedan har sålts.

Traditionsenligt så skickades det julkort med årets tävlingsprestation som motiv. 
SVT har spelat in ”Det stora racet” där man visar hur det är att bygga bil och köra 
folkrace. Fyra team tillsammans med varsin kändis tävlar mot varandra. Mattias Ledin och
Sten-Åke Andersson är i teamet med radioprataren Kodjo.

Klubben har fått bidrag av Röda Korset Ljusnarsberg till att köpa en elektrisk 
korvvärmare.

Urval av resultat: 



Rally
Niklas Ledin: 4:a SM-sprint vinter.
Mattias Ledin: Totalseger i Skogsrundan.
KM: A-förare Mattias Ledin, B-förare Mikael Nyman, C-förare Roger Rosenborg och 
ungdomsrally Samuel Berg.

Crosskart
Mattias Andersson 650cc: SM-Brons, SM-Guld i SM-veckan sommar, NEZ-Guld 
(Nordeuropiskt mästerskap)
Markus Andersson 650cc: SM-Silver och NEZ-Silver 
Filip Wester 125cc: 10:a totalt i JSM.

Rallycross
Philip Gehrman: Första säsongen i EM i supercar. 13:e plats totalt. 4:a i Spanien som 
bästa resultat. 

Folkrace
Niklas Ledin: 4:a A-final Motalafestivalen
Andreas Ledin: 6:a D-final Motalafestivalen
Therese Ledin: Segrare i Nationaldagsracet i Hällefors
Samuel Berg: 2:a A-final Hedparksfestivalen, Fredriksberg
KM: Dam Jejje Kotilainen, junior Rasmus Wass och senior Emil Wass. 

Virtuell bilsport
Rasmus Wass segrade två av tre dagar i SBF:s monter under rallycross-VM i Höljes. 
Mattias Ledin vann en testkörning i en Supercar Lites genom en virtuell tävling i 
samband med öppet hus hos VM-teamet Olsbergs MSE. 
KM: Junior Rasmus Wass. Senior Mattias Andersson

FRAMTIDEN
Vi ska tillsammans arbeta för en levande och väl representerad motorklubb.
Som miljöcertifierad förening ska vi i vårt arbete ta stort ansvar för vår natur och 
miljö.
Barn och ungdomar är framtiden, så satsningen på anpassade aktiviteter för dem 
kommer att fortsätta.
Tillsammans är vi bra!

2016/2017
Förarmärke Folkrace: Andreas Ledin, Therese Ledin, Mattias Ledin och Rosa Ledin
Förarmärke rally: Jacob Jansson, Mattias Ledin och Mats Karlsson 



Kartläsarmärke: Thomas Andersson
KM Rally A-förare: Jacob Jansson, B-förare: Mats Karlsson
KM Folkrace: Junior: Andreas Ledin. Senior: Mattias Ledin. Dam: Rosa Ledin

Årets tävlingsprestation: Markus Andersson

Styrelsen tackar härmed medlemmar, funktionärer, markägare, press, sponsorer,
annonsörer, Ljusnarsbergs kommun, myndigheter och alla andra som stöttat och

uppmuntrat oss i vårt arbete för klubben och sporten under året.
Med förhoppning om fortsatt framgång för MOTORKLUBBEN KOPPARBERG även

under kommande år, ställer styrelsen sina platser till årsmötets förfogande.




