
Lycksele Motorklubb bästa arrangör 2018 

Lycksele Motorklubb har erhållit utmärkelsen ”Bertils Kanna nr 36”, årets arrangör inom Svenska 

Bilsportförbundet, det finaste pris man kan erhålla som arrangör. 

Svenska Bilsportförbundet tilldelar årligen utmärkelsen till en tävlingsarrangerande förening som 

under det senast gångna året bäst har förtjänat utmärkelsen som "årets arrangör". Tennkannan som 

utdelas är en replik av den gåva förbundets distrikt gav till Bertil Lundberg när han slutade som 

förbundsordförande 1982. 

I år föll valet på Lycksele Motorklubb som årets arrangör, vilket är en väldigt prestigefylld utmärkelse 

för arrangörer inom Svenska Bilsportförbundet.  

 

Framtidstro och framåtanda i klubben 

Att Lycksele MK andas morgonluft och framtidstro råder ingen tvekan på. Den som besökte 

Motorstadion för 10 år sedan, och kommer hit nu, känner inte alls igen sig. Det har tillkommit en 

handfull byggnader, depån är större, parkeringsytor är större och ny sträckning för Rallycross är 

gjord. 

 

- Att få denna utmärkelse, är ett kvitto på att vår verksamhet uppmärksammas på alla möjliga sätt. Vi 

är en förening som aldrig sitter still i båten och är nöjd över tillvaron, vi vill hela tiden utvecklas på 

alla plan, säger Johan Haraldsson, vice ordförande i Lycksele Motorklubb. 

 

Att just Lycksele Motorklubb får utmärkelsen ”Bertils Kanna”, tror Johan beror på framtidstro och 

framåtanda. Det som troligen ligger till grund för utmärkelsen, är Motorveckan och Rallycross SM. 

 

Motorveckan är klubbens urladdning som arrangör, och skulle ensam kunna bidra till många priser 

och pristagare. Just denna vecka arrangerar Lycksele MK åtta arrangemang inom loppet av sju dagar. 

Det som klubben hade på sitt ansvar 2018 är bland annat två Kartingtävlingar, Drifting, 

Motorsportens Dag, Rallycross SM, Folkrace, Enduro Special och Snöskotercross. Dessutom 

medverkar man i gemensamma arrangemang tillsammans med andra arrangörer. 

- För fem år sedan var det otänkbart att Lycksele MK skulle arrangera Rallycross SM. Vi tyckte inte att 

vi hade förutsättningarna och resurserna för att arrangera så stora tävlingar. Nu 2018, har vi gjort 

premiär som SM-arrangör för Rallycross, och det gick långt över förväntan, säger Johan Haraldsson.  

 

Arrangörsstaden Lycksele 

Lycksele är en arrangörsstad, här är man väldigt duktiga arrangörer i alla dess former. Det är inte 

bara Motorveckan som Lycksele levererar, utan även Hästveckan, Utemässan och Lapplandsveckan 

som drar långt mer än befolkningen vid varje arrangemang.  

- När det gäller Motorveckan så har vi hundratals ideella funktionärer i klubben som ställer upp och 

sliter dygnet runt under Motorveckan, säger en nöjd Mikaela Åström, ordförande i Lycksele 

Motorklubb. 

 

 


