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Vad har hänt sedan Mars månad??

Midnattssolsrallyt 2020 skulle ha körts den 8 till 11 juli med Örebro som huvudort och med
serviceplats på Örebrotravet. Klubben skulle arrangerat en sträcka, torsdag 9 /7 och en sträcka,
fredag 10/7.
Tyvärr vet vi alla hur även detta slutade i år. Klubben väntar nu på besked om 2021 års arrangemang
och upplägg.
Bergslagsrallyt ligger för närvarande på is. Detta då det saknas personer till nyckelrollerna i
organisations kommiten. Fortsatta möten pågår för att se på lösningar för denna anrika tävling.
Bergslagsrallyt har fått förfrågan från SM-general Anders Martinsson om man är intresserade av att
anordna en deltävling i sprint-SM 21/8 2021. Ludvika skulle stå för start, mål och service vid Folkets
Hus. Sträckan finns i Ludvika och Hällefors MK samt MKK kommer att ansvara för vägvakter och
publikvakter.
Rally:
Första deltävlingen i KM inställd
2020-02-01 Midvintersprinten Hällefors MK (Inställd).
2020-05-09 Morgongåvasvängen SMK Sala (inställd)
2020-07-11 Slottssprinten Katrineholms MK
2020-08-22 Nora trofen Nora MK (inställd)
2020-08-30 Brukssvängen MSK Hammaren
2020-09-19 Höstsprinten Hällefors MK (reserv)

Racing:
Då inga tävlingar genomförts kan inget KM delas ut.

Crosscart med bröderna Andersson, fantastiska framgångar.
Succe i premiären på banan i Östmark, Markus 1:a och Mattias 2:a. Markus var obesegrad i kvalet och
i finalen tog han starten och säkrade segern. Mattias kom ut som 4:a i starten, men krigade sig upp till
2:a plats bakom brorsan Markus.
Vid andra deltävlingen i Västerås låg Markus i ledning och Mattias på 7:e plats efter dag 1. Efter sista
kvalet blev det startruta 2 och 3 i finalen. Ännu en gång kunde Markus defilera med en vilt jagande
brorsa bakom. Mattias kämpade sig ännu en gång till 2:a plats. Nästa Helsingborg.
Tävlingen i Helsingborg kortades ned till en dag och här stötte Markus på lite problem för första
gången medan Mattias hade en bättre dag. Efter en strulig final där Markus fick svart flagg så var det
Mattias tur att nå högst på pallen av bröderna 2:a och Markus 7:a.

Kom och träna på Mossgrufvebanan Lördag 26/9
Klockan 11.00-14.00

Gör som Mikael Nyman, testa rallybilen på Mossgruvfebanan.

Träning för rally och folkrace bilar.
Lös ”Prova bilsport licens” via app eller på banan, gäller förare som ej löst ut
årets licens, vilande eller nybörjare. Kostnad 125kr. Denna gäller året ut på
Mossgruvfebanan (alltså träna året ut för 125kr i Mossgruvan).
Ingen träningsavgift för MKK medlemmar, 50kr för icke MKK-medlemmar.
Klubben bjuder på en hamburgare eller korv till de som tränar.
Anmälan till Stefan Berg 073-8252619 senast onsdag 23/9. Detta för att bl.a
veta hur mycket som behövs till grillen.
Kom ihåg den personliga utrustningen (overall, hjälm osv).
Vi hoppas på god uppslutning av våra rally/folkrace förare.

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

Ett stort Grattis till nedan som fyllt eller fyller år från Maj-September.
Tomas Andersson Kopparberg, Åke Bergqvist Lindesberg, Lars Edlund Ludvika, Magnus
Engman, Johnny Gunnarsson Lindesberg, Anders Persson Mölndal, Vaito Rajaniemi Säter,
Solveig Vikman Kopparberg, Kenneth Vikström Kopparberg.
Krutkuppen/Ticket to drive/Folkrace Nostalgi inställt på Mossgrufvebanan.
Vi tar nya tag med krutkuppen 2021. Vi kunde in te få polistillstånden pga covid.
Medlemsaktiviteten med gratis Bowling tvingades tyvärr också strykas med hänsyn tagen
för covid.
Viktigt från styrelsen.
Anspråk på ersättning skall vara klubben tillhanda senast 12/10.
Datum för årsmötet blir 15/11
Motioner skall vara klubben tillhanda Söndag 25/10.
Inget funktionärslotteri kommer att äga rum under verksamhetsåret då ingen aktivitet pågått.

