Nyhetsblad 1 verksamhetsåret 2020/2021
Vad har hänt under året??
Midnattssolsrallyt:
Tävlingen skulle 2021 körts med Gelleråsen motorstadion som start och målplats. Tyvärr stoppade
pandemin även årets tävling.
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.
Rally:
KM i rally är avgjort och segrade gjorde:
A-förare Mikael Eriksson
B-förare Mats Karlsson
C-förare Bengt Resare

Hällefors MK har kommit med fråga om vi vill ta en sträcka på en tävling med Hällefors som
arrangör i slutet på Januari 2022. Kurt har kontakt med dem.
Resultat och referat rally:
Brukssvängen 5/9
Mikael Eriksson 6:a i klass av 7 startande
Jonas Möller 6:a i klass av 8 startande
Bengt Resare 2:a i klass av 8 startande
Back SM Ludvika 2/3-10
Anders O Fredriksson lördag 14 i klass rallybilar 2WD, söndag 12 i klass rallybilar 2WD
AD Hill Climb Ludvika 2/10
Niklas Ledin/Jonna Olsson Saab 900
Mattias Ledin/Rickard Broberg Volvo 850

1:a klass Standard
2:a klass standard

Rikspokalen SMK Örebro 2/10
Göte Nygren/Oskar Lindberg
Lars Larsson/Patrik Andren
Mats Karlsson/Viktor Rosenborg

Saab sport
VW1500
Saab V4

7:a i klassen
2:a i klassen
2:a i klassen

112 totalt
114 totalt
93 totalt

Anders O Fredriksson gör comback

Från en krasch 82 på Mälarrallyt

Årsmodell 1962 klar till säsongen 2021.

Efter 32 års uppehåll gör Anders comback i samma rallybil.
Efter debuten 1978 för MK Kopparberg har det blivit några olika bilar och klubbar innan han
är tillbaks där allt startade. Den Volvo PV han nu åker med är av årsmodell 1962 och byggdes
1978 om till rallybil. Sedan 1980 har den varit i Anders ägo. Efter karossbyte 1982 så var det
dax igen för en dikesvisit i Mälarrallyt. Detta till följ att bilen hamnade på långvården. Efter
rehabilitering (för bilen) var Anders igång igen med ett antal tävlingar under 1989, då tyckte
han att rallykarriären var över. Efter det vet vi alla att Anders har varit en fantastisk publik
magnet på folkrace banorna runt om i mellan Sverige. Det är få som bjudit på en sådan show
runt banorna.
2019 tyckte sonen Andreas att det var dax att ta fram pärlan från 1962 och återställa den till
ursprungsskick.Det var väl tänkt som lite föråkare och någon ”hill climb” här och var. Men, så
blev inte fallet. Efter mycket diskusioner med förbundet lyckades det bli en
homologeringsbesiktning till grupp H med ny bur, stolar ,katalysator och bälten.
Våren 2021 stod pärlan klar lika som den byggdes 1982, med det sagt så anser även den
friskus Anders är att segerchanserna är små. Men tjusningen att lägga en bredsladd inför
publiken samt känslan att ta sig fram i en bil från 1962 kan ingen ta ifrån honom.
Anders deltog mest i Svenska sprintserien i år som kör på folkrace och rallycross banor runt
om i Sverige. Anders tycker det är säkrast då det inte är så mycket träd och stenar efter
banorna. 2021 blev ett mellan år pga av coviden, men 4 tävlingar han Anders med. Det är
med glädje han ser tillbaks på året och känslan att sitta fastspänd bakom ratten utan några
krav bara att ha roligt.
Svenska Sprint Serien är en serie för rallybilar och rallycrossbilar som i år har består av 10 st
deltävlingar fördelat på 5 st klubbar, som har arrangerat två deltävlingar var.
Tävlingens genomförande är ett träningsåk och sedan två tävlingsåk. Där den bästa tiden
räknas.
Här har även Niklas och Thessan Ledin deltagit. Det här är första gången Tessan sitter bakom
ratten i en rallybil, tidigare har on endast varit co-driver samt kört folkrace i många år. Hon
har deltagit i alla deltävlingarna medan Niklas åkt enstaka tävlingar.

Tessan kör som C-förare och slutade på en 5:e plats i damklassen samt 8:a totalt av 26st
startande C-förare.
Borlänge mk:
Therese Ledin: lördagen 13 av 16 C-förare / 6 Dam, Söndagen: 14 av 16 C-förare /6 Dam.
Niklas Ledin: Söndagen 1 av 8 A- förare.
Anders O Fredriksson: 13 av 14. Söndagen Bröt. A-förare.
Karlstad mk:
Therese Ledin; Lördagen 10 av 15 / 5 a Dam. Söndagen 7 av 14 / 4 a Dag
Anders O Fredriksson; Lördag 13 av 15. Söndagen 12 av 12.
Västerås Mk;
Therese Ledin; Lördagen 9 av 16 / 6 a Dam. Söndagen; Bröt.
Niklas Ledin; Lördagen 1 av 5. Söndagen: 2 av 5 .
Anders o Fredriksson; Lördagen 12 av 12. Söndagen: 11 av 12.
Smk Arboga:
Therese Ledin: Lördagen 7 av 9 / 5 Dam. Söndagen 5 av 9/ 3 Dam.
Anders O Fredriksson: Lördagen 9 av 9. Inge på söndagen.
Smk Nyköping:
Therese Ledin; Lördagen 12 av 12 / 8 Dam. Söndagen 10 av 12 / 6 Dam
Racing:
Då inga tävlingar genomförts kan inget KM delas ut.

Arrangör/Datum

Namn

Fredriksbergs MK 211002
Fredriksbergs MK 211002
Fredriksbergs MK 211002
Fredriksbergs MK 211002

Emil Wass
Samuel Berg
Wiliam Berg
Björn Wirenborg

Sen
Sen
Sen
Sen

3B
Brutit
Brutit

8 totalt

Crosscart med bröderna Andersson:
Crosskart NEZ CrossKart Championship 2021
Namn

Bil

Licensklass/Bilklass

Placering

Mattias Andersson

Crosskart

650cc C-pro

(Oulu) Finland

1:a totalt

Mattias Andersson

Crosskart

650cc C-pro

Arboga

3:a totalt

Måndagsjouren vid klubbis:
Klubbstugan kommer som vanligt att vara öppen på måndagar 18-20.

Ett stort Grattis till nedan som fyllt eller fyller år underr verksamhetsåret 2021.
Rune Engström Kopparberg, Karl-Göran Eriksson Lindesberg, Kjell Hansson Ställdalen, Jan
Johansson Nora, Bengt Karlsson Grängesberg, Ronny Rohde Örebro, Olov Söör Kopparberg,
Tomas Berglöv Saxdalen, Stefan Frisk Lindesberg, Per Anemar Nora, Frank Högman
Lindesberg, Niklas Johansson Askersund, Petrus Johansson Ställdalen, Tommy Pettersson
Kopparberg, Björn Sunner Lindesberg, Esbjörn Wass Kopparberg, Mats Åkerlund
Kopparberg.

Viktigt från styrelsen.
25/10:
Datum då motioner skall vara klubben tillhanda.

Inbjudan till årsmöte 14/11 kl.15.00 vid
Motorklubben:
Förhandsanmälan till årsmötet senast 7/11 till Morgan 073-0770503,
Kerstin 073-0360307, Stefan Berg 073-8252619
Klubben bjuder på smörgåstårta, därav förhandsanmälan.
Missar ni anmälan så är ni självklart välkomna ändå, men med
reservation för smörgåstårtan i det fallet.

