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STYRELSEN FÖR MOTORKLUBBEN KOPPARBERG
AVGER HÄRMED FÖLJANDE ÅRSBERÄTTELSE
Ett fantastiskt år då vi som klubb genomfört tre egna tävlingar, hjälpt till på många olika
tävlingar och arrangemang. Dessutom har vi i år en enorm bredd på förare i flera grenar
som tagit flera mästerskapstitlar och segrar på banor och i skogen runt om inte bara inom
Sveriges gränser utan även utomlands.

ÅRET I HELHET
Verksamhetsåret började med sedvanligt årsmöte, denna gång på Bångbro Herrgård, och
liksom tidigare gånger vi varit där fyllde vi lokalen.
Två motioner behandlades och bifölls, den ena om tydligare regler för flaggsignaler och
den andra om avgift för träning på bana. Dessa skickades sedan vidare till förbundet.
Thomas Andersson, Stefan Berg och Björn Wirenborg välkomnades in i styrelsen, liksom
Thomas Larsson i data-sektionen, Jocke Larsson i ungdomssektionen och Robert Ledin i
valberedningen.

Joel Lindberg får pris av Stefan Frisk

Efter mötet var det dax för plakett/prisutdelning. Tyvärr fanns inte Per Anemar och Jimmy
Persson på plats då dessa förärades med klubbens bronsplakett. Däremot kunde vi glada
dela ut klubbens silverplakett till Thomas Holmquist och klubbens guldplakett till Stefan
Frisk.
KM-pokaler delades ut, liksom förarmärken i rally och folkrace och kartläsarmärke.
Styrelsen beslutade att dela ut ett presentkort till ”årets funktionär”, och inte helt oväntat
blev det Göran Svensson.
Däremot var nog Joel Lindberg inte beredd på utmärkelsen ”Årets tävlingsprestation”
detta för hans seger i gruppE cupen, C-förare
Som avslutning blev det funktionärslottdragning, och ett närvarolotteri med flera skänkta
priser.
För de hungriga fanns det sedan en buffé uppdukad inne i Herrgården.

FOLKRACE I ,OVEMBER Tävlingsledare: Peder Gerlström
För första gången på fem år var det äntligen dags för en folkracetävling hemma!
I regn, rusk och nästan utan dagsljus gjorde 50 förare upp om finalvinsterna. Trots att inte
banan höll och det dåliga vädret var det bara leenden från förarna.
Fanny Bleckur vann juniorernas a-final före Kopparbergs Emil Wass, och bland seniorerna
var det hemmaföraren Mattias Renbro som drog det längsta strået före Björn Wirenborg.

BERGSLAGSRALLYT
Svensk vinter är inte vad den varit. Att arrangera ett vinterrally är ett lotteri med kyla, snö
och tjäle. In i det sista hoppas vi att dra vinstlotten, men veckan innan såg prognosen mörk
ut och tävlingsorganisationen beslutade att ställa in årets tävling.

VIRTUELLT
Under året har den virtuella anläggningen använts vid flera tillfällen. Bland annat så har
det körts en virtuell cup som avgjordes vid tre tillfällen. André Wåström vann den yngsta
klassen och Rasmus Wass vann juniorklassen.
Under sportlovet och på Junisdagen förflyttades anläggningen till Folkets hus för att nå ut
till ungdomar som är på fritidsgården och med i NTO/IOGTs juniorverksamhet. Vid sista
tillfället var det ungefär 35 barn/ungdomar som kom och körde.

Bröderna Andersson körde lite virtuellt rally

VALBORG
I regn och snålblåst samlades en skara tappra fackelbärare för att tända
valborgsmässobålen på Mullhögarna. Brasan var lika vresig som vädret och tog lång tid på
sig att börja brinna ordentligt. Under tiden avtog regnet något och Lilly Röök sjöng några
sånger, ackompanjerad av Jacob Engström, innan Per Åkesson höll ett kort tal.
Ett utveckling- och uppmuntringsstipendium delades ut från den lokala nättidningen
Kopparbergarn – och en lite förvånad Jacob Jansson fick detta.
Som traditionen påbjuder så avslutades kvällen med ett fyrverkeri, utom för de
funktionärer som plockade ihop korvvagn och jobbade med att fösa ihop brasan.

KOPPARSVÄ,GE, SOMMAR Tävlingsledare: Peder Gerlström
Med 1300 rallycup, klassiska rallycupen, FM/DM för Stockholm, Uppland och Nedre
Norra passerade nästan 150 ekipage besiktningen vid cementvarufabriken.
HQ var i år vid Bramacs lokaler i Kopparberg och i ett av skeppen fanns bord och bänkar
uppställda tillsammans med en storbildskärm, där det visades kort och korta filmklipp från
rallyskogen. Detta var uppskattat av de som inte kunde ta sig ut på skogen av en eller
annan anledning.
För att kunna genomföra en tävling med tre ss fick klubben hjälp från Hällefors MK och
SMK Linde. Tyvärr höll inte vägarna på grund av allt regnande veckorna innan så ungefär
hälften av förtjänsten på tävlingen gick till vägreparationer.
Totalsnabbast var Patrik Åkerman från Ljusdals MK. Mattias Ledin körde snabbast i sin
klass och blev sexa totalt, Jacob Jansson blev fyra i sin klass och elva totalt. Även Peter
Hellström slog sig in i topp 20. Därefter fanns det nio hemmaekipage i resultatlistan.

MID,ATTSSOLSRALLY Sträckchef: Kurt Peterson
Under tävlingens första dag stod MKK som värd för SS 6, en sex km lång sträcka med
start vid Liens camping i Riddarhyttan.
Först dammade det – sen regnade det. De allra flesta som kom i mål var riktigt nöjda, det
var bra väg, bra pilat, rolig sträcka, kunniga och trevliga funktionärer – ja allt vi kunde
råda över fungerade!
Det var fem ekipage med endera förare eller kartläsare, eller både ock som tävlade för
klubben.

PARKERI,G PÅ ”OPERA PÅ SKÄRET”
Efter ännu en sommar på Skäret får vi lovord för vår förmåga att hantera de som kommer
för att parkera sina bilar, publik och medverkande, i Operan på Skäret.
Vid ett tillfälle fick vi hjälp av OK Järnbärarna, med Lennart Lindgren i spetsen, då vi
körde folkrace i Mossgrufvan samma dag.

Mikael Johansson SMK Arboga, Viktor Resare MKK och Rosa Ledin MKK på prispallen.

FOLKRACE I AUGUSTI Tävlingsledare Christin Peterson Wass
Det var ett relativt tunt startfällt, 39 st, som skulle göra upp denna sista, soliga
sensommardagen.
Tävlingen var den sista deltävlingen i årets KM-mästerskap vilket säkert gjorde sitt till att
så många hemmaförare deltog.
I det fina vädret kom en hel del publik och det såldes slut på 200 hamburgare och all
dricka.
Det kördes fyra omgånger och fyra finaler, och banan höll över förväntan.
Extra kul var det med hemmasegrar i alla a-finaler: Andreas Ledin var snabbaste junioren,
tätt följs av Emil Wass och Samuel Berg.
Göran Resare var den som tog sig först i
mål i dam/veteranklassen och sonen
Viktor Resare vann seniorernas a-final.
Som ”grädde på moset” vann Viktor
även dagens 50/50 lotteri med över 500
kronor i potten.

Andreas Ledin
Emil Wass
Samuel Berg

KOPPARBERGSMARKE,
Trots det strålande vädret under hela Marknadshelgen var alla gräsmattorna rejält blöta
och vi hade fått spärra av flera partier i Rydbergsdal för att inte köra sönder gräsmattorna.
Husvagnarna och husbilarna började rulla in redan på torsdagen och fyllde sedan på under
fredagen och lördagen.
Lördagen var det fullt i Rydbergsdal redan tidigt på förmiddagen och sedan jobbade
funktionärerna med att hitta luckor efter de som åkte då det var en strid ström med bilar in
till Kopparberg ända fram till halv tre.
På söndagen rullade det sakta men säkert på med bilar och strax före tolv var det fullt.

MÖTE, OCH SAMMA,KOMSTER
Under verksamhetsåret har det varit 12 styrelsemöten och
två medlemsmöten.
Vid luciasoarén lyste lucian med sin frånvaro men de 14
personer som samlats njöt av lussefikat, fick medlemsinfo
och så var det en mindre paketauktion
Under våren gästades klubblokalen av Mattias Ledin och
Jacob Jansson vid två olika tillfällen. Detta var verkligen
uppskattat att höra om deras SM-satsning och vägen dit.
Det finns tankar om fler sådana möten där klubbens förare
berättar om deras satsning och mål.
I juni var det medlemsmöte med grillning och klubblokalen
fylldes av hungriga medlemmar. Alltid lika kul när det är
Elsie Nilsson på Luciasoaén
sådan stor uppslutning och ordförande Stefan Frisk passade
på att berätta vad som hänt och framför allt vad som händer framöver.

Ingvar Olsson, alltid med och hjälper till när klubben behöver honom

I september städas det i klubbis, fönstren blev putsade och saker som legat i många år fick
respass till tippen.
Det har varit möten inför och efter tävlingar, och andra evenemang.

MEDLEMMAR
Vi tappade i antalet medlemmar förra året och hamnade under det magiska 300 strecket.
Vi har under året ökat till 297 från förra årets 295 medlemmar.
Styrelsen har pratat en del om medlemsvärvningar under året och pratat om hur vi kan öka,
och behålla de medlemmar vi har.
Exempel är att man som ny medlem inte betalar någon medlemsavgift direkt utan är
medlem gratis fram till kommande årsmöte. Dessutom har det funnits andra förmåner i
form av rabatter och medlemsaktiviteter
Klubbens medlemmar finns över hela Mellansverige och åldersmässigt spänner vi från ett
till 88 år.
Klubbens, numera enda, hedersmedlem är Tage Westlund.

FOLKRACEBA,A,
Det kunde inte genomföras några träningar under våren då snön envist låg kvar på banan.
I maj besiktigades banan och fick ett antal påpekande. Efter tre arbetsdagar och några
enskilda punktinsatser blev den godkänd för tävling i år. Dock finns det punkter kvar på
åtgärdslistan – som att byta skarvarna på balken då den inte är korrekt för att vi ska få köra
nästa år.
Busk och sly har röjts, asfaltspartier har sopats och depån har fått utvidgats något.
Innan verksamhetsåret var slut hanns det med att köra en träning på folkracebanan.

MOTORKLUBBE, I MEDIA
Klubbtidningen ”KOPPARRUNAN”, www.mkk.nu, Radio Ljus och Facebook
Kopparrunan skickas till medlemmar, förbund, kommun och lokaltidningar. Under året har
den tryckts vid fyra tillfällen i ca 220 exemplar per gång. För att hålla en hög nivå på
utskriften av bland annat Runan har klubben bytt kopieringsmaskin under året.
Runan mailas ut till de medlemmar som är miljömedvetna - vilket sparar på papper,
kopiering och
portokostnader.
Facebook används
som komplement till
hemsidan och är ett
enkelt sätt att nå ut
snabbt. Under året
har klubben bytt
hemsida, dock med
samma webbadress.
Under året som varit har inte klubben använt sig av Radio Ljus.
Klubben stöttar även hemsidan ”Motorsport i Värmland”, www.motorsportivarmland.nu
”Foldern” det välbekanta lilla bladet med upplysningar om klubben och aktuell styrelse
delas fortfarande ut.

FU,KTIO,ÄRER/UTBILD,I,G
I november var Solveig Åkerlund och Esbjörn Wass till Karlstad på Bilsportens dag och
fördjupade sig inom miljö och folkrace.
Under vintern fanns det ett tillfälle att träna på en rallysträcka i skogen norr om
Kopparberg.
Stefan Frisk genomförde en rally- & kartläsarkurs under försommaren.
Christin Peterson Wass har varit på tävlingsledningskurs folkrace
Niklas och Mattias Ledin har varit på vagnboksutfärdarkurs
Vid årsslutet hade 111 medlemmar tävlingsledning- och/eller teknisk licens.
Klubbens fem folkracejuniorer var på folkraceläger i Motala under en helg i maj.
Under året har vi haft hand om en ss vid rallytävlingen ”Dan Andersson”, hjälpt Hällefors
MK med ett rallymål, likaså har vi hjälpt Nora MK med ett rallymål.
SISU Idrottsutbildarna är klubbens utbildningspartner och under året har vår vapendragare
Jeanette Andersson slutat och vi har fått Susanne Gustavsson som ny kontaktperson.

LOTTER
Ett enkelt sätt att gynna klubben, är att ansluta sitt Svenska Spelkort till föreningen
”Motorklubben Kopparberg” – där 1 krona ger 10 poäng och i oktober fördelas 50
miljoner kronor på antalet poäng. Ju fler poäng klubben har ju mer pengar får vi ☺
Under hösten 2014 fick klubben 2 252 kronor med anledning av detta
Dessutom har Roland ”Linde” Andersson sålt många Sverigelotter, Julkalendrar och ett
gäng Bingolotter under året.

KLUBBFÖRMÅ,ER
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.

Philip Gehrman, omskriven i boken "Next generation" från Årets Bilsport.

HÄ,DELSER SOM ÄR VÄRDA ATT ,OTERA
De aktiva har genomfört ett sagolikt år på tävlingsbanorna. Flera SM-medaljer och en
bredd som presterar toppresultat så gott som varje helg. Mer kan vi inte begära. Tack!
Rally
Mattias Ledin:

SM-Guld i Otrimmat 2wd, SM-Brons i sommarsprinten 2wd, 5:a i JEM-deltävlingen i
Estland. Totalsegrare i Hällefors Höstsprinten och ett antal klassegrar. Uttagen att köra
landskamp för Sverige mot Norge.
Jacob Jansson:

JSM-Guld i Otrimmat 2wd, 3:a i 300 Lakes rally i Litauen. Uttagen att köra landskamp för
Sverige mot Norge.
,iklas Ledin: RM-silver i Grupp E.
Janne Westlund/Anita Jansson: 8:a i Midnattssolsrallyt.
Crosskart
Mattias Andersson:
SM-Brons 250cc,
SM-silver i
sommarsprinten,
Segrare Sprintcupen
250cc.

Rallycross
Philip Gehrman:

EM-10:a i Touring car. Uttagen i landslaget. Omskriven i boken "Next generation" från
Årets Bilsport.
Folkrace
Petra ,ordquist: Damsegrare av Motalafestivalen och Finnskogafestivalen. Dessutom
flera segrar i mindre tävlingar.
Viktor Resare: Seniorsegrare av Majfestivalen i Hallsberg, hemmaseger på
Mossgrufvebanan.
Rosa Ledin: Damsegrare av Majfestivalen i Hallsberg.
Andreas Ledin, Emil Wass och Samuel Berg tog hand om hela prispallen bland
juniorerna på Mossgrufvebanan.
Linnéa Eriksson och Ida Christoffersson: Har också representerat MKK på
juniorfronten och sällan eller aldrig har tillväxten varit så god som nu.
Historisk racing
Frank Högman och Thomas Marklund kör i flera klasser och i år har Frank lyckats bäst
med en 2:a och en 3:e plats i totallistorna.
Vid Bilsportmässan vid Elmia i Jönköping fanns, förutom 76 000 besökare, Mattias
Andersson tillsammans med pappa Thomas för att visa deras satsning på crosskarten och
deras företag crosscartpro.se. Mattias Ledin ställde ut sin rallybil i svenska rallycupens
monter och Emil Wass hjälpte Bilsportsförbundet med den virtuella anläggningen.
Trots att framsidan på klubbstugan renoverats och isolerats frös vattenmätaren i vintras.
Vi har under året kunnat hjälpa ”Nya Kopparbergs Bergslags hembygdsförening” med att
trycka häften på vår färgkopiator.
Nya dekaler har tagits fram och kommer att börjat säljas vid årsskiftet
Traditionsenligt så skickades det julkort till årets sponsorer med kort på ”årets
tävlingsprestation”

FRAMTIDE,
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!

2013/2014
Förarmärke
Rally: Niklas Ledin, Oscar Vöks, Mattias Ledin
Folkrace: Pernilla Ledin, Therese Ledin, Mattias Ledin, Petra Nordquist
Kartläsarmärke: Jimmy Persson, Anton Vöks
KM Rally: Mattias Ledin
KM folkrace: Senior framhjulsdrivet: Mattias Ledin
Senior bakhjulsdrivet: Matz Åkerlund
Dam: Petra Nordquist
Veteran: Göran Resare
Årets tävlingsprestation: Joel Lindberg

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.

