Gemensamma bestämmelser
2017-2018
Kontakter
Klubben: Hemsida: www.mkk.nu Mail: mk.kopparberg@spray.se Tel: 0580-71833
Besöksadress: Kaveltorpsg 12, 71433 Kopparberg.
Postadress: C/o Kerstin Sjödin, Ö Löa 111, 71494 Kopparberg
Måndagsjour 18.00-20.00. Ej i juli. Om måndagen är röd, då blir det tisdag istället.
Ordförande: Thomas Andersson 070-2677851
Kontaktperson rally: Thomas Andersson 070-2677851
Kontaktperson racing: Stefan Berg 073-8252619
Kontaktperson ungdomsektion: Emil Wass, 073-0922422
Webbansvarig: Thomas Larsson, 070-2100640

Allmänt
Verksamhetsår: Klubbens verksamhetsår sträcker sig mellan 1 oktober och 30 september.
Ersättning tävlande: Anspråk lämnas till klubben i form av korrekt ifylld tävlingsdagbok.
Kvitton på startavgifter bifogas. Minst 50% av bokförd vinst för verksamhetsårets tävlingar inkl
försäljning utbetalas. Ersättning får sökas för hela startavgiften samt 18kr/mil för resa till och från
tävlingen oavsett antal mil. Styrelsen kan lämna förslag till årsmötet att betala ut mer än 50% av
bokförd vinst. Ersättningsanspråk betalas inte ut om klubbens kassa understiger 100 000kr.
Ersättning betalas ut efter årsmötesbeslut.
För att få ersättning ska den sökande vara funktionär på minst ett (1) av klubbens arrangemang.
Dessutom ska ersättningsanspråket vara inlämnat i tid (angivet på tävlingsdagboken). Ersättning
kan inte sökas för hemmatävling.
Ersättning funktionärer: Banläggning, 18kr/mil, max 108kr/banmil. Gäller tävlingsledare,
sträckchefer, ban/säkerhetschef och efteråkare. De som ingår i organisationskommitén ska också
kunna få ersättning för resor i samband med tävling och tävlingsförberedande arbete. För detta
gäller följande, 18 kr/mil och ersättning utbetalas för kostnader överstigande 300 kr och max upp
till 1000kr. Körjournal ska skrivas och lämnas till tävlingskassören.

I samband med eget eller andra klubbars arrangemang skall dock samåkning ske i största möjliga
mån, till möten, vid ban/säkerhetsarbete och i andra ärenden. Detta för minsta möjliga inverkan
på miljö och ekonomi.
Ersättning vid klubbrepresentation: 18kr/mil och ersättning för mat och logi utbetalas.
Traktamentsersättning på 100kr/dag. När klubben betalar logi och mat skall ingen
traktamentsersättning utbetalas.
Styrelsemedlemmar kan söka ersättning för resor i samband med möten och andra
styrelseuppdrag. 18kr/mil men endast kostnaden överstigande 1000kr utbetalas.
Klubbens bästa tävlingsprestation: Under varje verksamhetsår utser styrelsen en eller flera
personer som får mottaga priset för klubbens bästa tävlingsprestation. Det kan vara inom vilken
motorsportgren som helst.

Rally
Tävlingsregler RALLY, KM i MK Kopparberg 2017/2018
KM i rally avgörs 2018 genom fem på förhand utvalda tävlingar. Alla som startar och fullföljer
en eller flera tävlingar är med och räknar poäng. Inga tävlingsdagböcker krävs för
poängberäkning. (För ersättningsanspråk så måste de dock in). Samtliga tävlingar räknas och
skulle en tävling bli inställd så ersätts den med en annan om det är möjligt.
En mästare utses i varje förarklass (A,B,C och ungdomsrally) oavsett antal startande under året.
Poängberäkningen sker efter totalresultatlistan där bästa A-förare får 10 poäng, tvåan 7 poäng,
trean 5 poäng och sedan i fallande skala 4,3,2,1. Det samma gäller övriga förarklasser. Observera
att ingen hänsyn tages till vilken bilklass man kör. Inga poäng utdelas till ekipage som bryter en
tävling. Skulle två eller flera förare ha samma poäng när alla tävlingar är körda så avgör flest 10
poängare, 7 poängare osv. Därefter bäst resultat i den sista tävlingen. Byter man förarklass under
året så flyttas inga poäng över utan man räknar då poäng i två klasser.
Tävlingar ingående i KM
Midvintersprinten 20/1 Hällefors MK, Skogsrundan 24/2 Ludvika MS, Koppartunnan 19/5 MK
Kopparberg, Kopparsvängen 16/6 MK Kopparberg, Noratrofén 18/8 Nora MK
Förar-/kartläsarmärken: Förare eller kartläsare som tar två (2) poäng enligt SBF:s
uppklassningssystem erhåller märket.
Tävlandes ansvar vid hemmatävling: Deltagande förare och kartläsare tillhörande MKK skall
tillhandahålla minst en (1) funktionär vid tävling där MKK är arrangör eller medarrangör.
Alternativet är att deltagaren själv hjälper till i anslutning till tävlingen, före eller efter. Uppfylls
inte ovanstående bestämmelse kan den tävlande nekas start i tävlingen.

Racing
Tävlingsregler folkrace, KM i MK Kopparberg 2017/2018
KM avgörs över fem deltävlingar där resultatet från tre tävlingar räknas. Se separat lista över
tävlingar. Bästa MKK:are i respektive klass får 20p, tvåan 18p, trean 16p osv. Särskiljning: Flest
20p sen flest 18p osv. Därefter bäst resultat i sista tävlingen.
Förarmärke racing: Se rally
Tävlandes ansvar vid hemmatävling: Deltagande förare och kartläsare tillhörande MKK skall
tillhandahålla minst en (1) funktionär vid tävling där MKK är arrangör eller medarrangör.
Alternativet är att deltagaren själv hjälper till i anslutning till tävlingen, före eller efter. Uppfylls
inte ovanstående bestämmelse kan den tävlande nekas start i tävlingen.
Mossgrufvebanan: Banan är besiktigad och godkänd för tävling och träning. Vill ni jobba med
banan och/eller ett arrangemang där så hör av er till kontaktpersonen för racing.

Ungdomsektion
Radiostyrd bilsport: Klubben har fyra elbilar i skala 1/10 som vi kan nyttja vid diverse jippon
och prova på dagar. Mer info om radiostyrd och virtuell motorsport kan du också få via
ungdomssektionens kontaktperson.
Virtuell bilsport: Klubben har också två kompletta och flyttbara virtuella anläggningar
bestående av skärm, spelkonsoll, ratt, pedaler och rallystol. Vi kör bl.a på lov och olika
klubbsammankomster. Håll koll på hemsidan, facebooksidan och Runan för att veta när och var.
Mer info om radiostyrd och virtuell motorsport kan du också få via ungdomssektionens
kontaktperson.

Mål
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!

