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Årets tävlingsprestation 2019/2020. Marcus Andersson.
“Genom att göra en alldeles utmärkt insats och att gå obesegrad ur SMpremiären med 3st heatsegrar i kvalet samt en ledning från start till mål i
finalen. En mycket strong insats med att hålla ordning på både
premiärnerver och material som sedan lade grunden till att han stod som
en totalsegrare i SM när säsongen avslutades”.

Styrelsen för Motorklubben Kopparberg avger härmed följande
årsberättelse för verksamhetsåret 2020-2021.
Ett verksamhetsår som för klubben gjort att vi likt det föregående verksamhetsåret
naturligtvis varit tvungna att följa de pandemianvisningar som gäller. Efter sommaren
kunde vi se att verksamheten kunde kom igång på allvar. Alla verksamhetsgrenar inom
förbundet verkar nu köra på, dock är de flesta publikfria.
Klubbens aktiva har inte legat på latsidan utan representerat klubben runt om i Sverige i
rally, folkrace och crosscart.

KOPPARBERGSMARKEN
Marknaden ställdes in 2020 och är även 2021 inställd. Då detta är en viktig inkomstkälla
för klubben så påverkar det naturligtvis klubbens ekonomi. Marknaden har under de
senaste åren krympt lite, men ändå inbringar det en viktig del av klubbens budget varje år.

BERGSLAGSRALLYT
Tyvärr måste vi meddela att Bergslagsrallyt förnärvarande ligger i malpåse då en
organisation saknas. En arbetsgrupp finns dock med representanter från MKK, Ludvika
och Hällefors. Samtliga klubbar har svårt att få fram medlemmar som skulle kunna slussas
in i organisationen. Det kommer att jobbas med data mallar för att lättare få grepp om vad
som skall göras när i verksamhetsåret, då det ligger planering på årsbasis. Som det ser ut
nu så är start och målplats lämpligast i Ludvika och vi hoppas naturligtvis att en
organisation kan sättas och starta upp denna anrika tävling igen. Det går ju naturligtvis att
starta i liten skala. Vi behöver inte ett SM.

MIDNATTSSOLSRALLYT (MSR)
MK Kopparberg var även i år tänkt som samarbetspartner för midnatssolrallyt. Pandemin
satte även i år käppar i hjulet för denna trevliga tävling. Start och mål var planerad att vara
vid Gelleråsen i Karlskoga.

Mossgrufvebanan
Banan är besiktad och klar för aktiviteter. Då pandemireglerna påverkat hela Sveriges
idrottande så har även vi legat lågt med aktiviteter. Vi har efter semestern i år gott ut på
hemsidan och facebook med förfrågan till medlemmar om önskade träningsdagar och
tider. Vi hoppas få till någon träning innan vintern kommer. Det har skett stora
förändringar på området då stora massor fraktats bort från gamla depåområdet för att grusa
på ägaren ”Hedins skogar” egna vägar.

MÖTEN OCH SAMMANKOMSTER
Det har varit 5st styrelsemöten under året. Då alla berörts av panedmins
rekommendationer så har vi avstått från att arrangera några stora träffar eller medlems
aktiviteter vid klubben.
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.

UNGDOMSSEKTIONEN
Under det gångna året har ingen aktivitet med virtuell bilsport genomförts.

MEDLEMMAR
Antal 236st medlemmar.
Klubben har tre hedersmedlemmar och dessa är Ingemar Frisk, Per Söör och Kurt
Peterson.

MOTORKLUBBEN I MEDIA
Klubbtidningen ”KOPPARRUNAN” skickats normalt ut till medlemmar nu i ett lite annat
format ”nyhetsblad”, till berörda myndigheter och samarbetspartners. Under året har inget

nyhetsblad skickats ut. Vi har istället valt att lägga ut den information som funnits att dela
på motorklubbens hemsida: www.mkk.nu. Runan skickas även fortsättningsvis ut på mail.
Endast de utan mail kommer att få den i pappersformat. ”Snabba” nyheter finns på
klubbens facebooksida och vill man klubben något kan man alltid maila på
mk.kopparberg@hotmail.com. Det är väldigt svårt för oss i klubben att hitta resultat från
de tävlingar ni deltagit i. Därför vill vi att ni skickar in bilder och referat eller kontaktar
oss så vi hjälps åt att sprida information till våra medlemmar.

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. Om ni vill stötta klubben i dessa tider så kontakta klubben eller Roland
Andersson så hjälper vi till med detta.

KLUBBFÖRMÅNER
Klubben har haft tre fribiljetter som medlemmar kunnat låna för att besöka tävlingar inom
Västra Bilsportförbundets distrikt. Dessa har av förklarliga själ inte kunnat utnyttjas.
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!

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!
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.

