
 
 

Pressmeddelande 55-Årsracet 2020-06-05 
 
Spridningen av Covid-19 har fått stora konsekvenser för hela samhället och vi måste idag tyvärr 
meddela att vi tvingas ställa in Årsracet 2020. 
 
Sverige, liksom de flesta andra länder befinner sig i ett allvarligt och utsatt läge, och ingen kan idag 
säga när situationen lättar. 
 
Detta blev ytterligare tydligt vid Folkhälsomyndighetens pressträff där man visserligen öppnar upp 
för elitidrott utan publik, men reserestriktionerna samt restriktionerna för offentliga tillställningar 
(bland annat max 50 personer) ligger kvar tills vidare. 
 
I det rådande läget samt med Folkhälsomyndighetens restriktioner enligt ovan så fattade Linköpings 
Motorsällskaps styrelse och MCHK-r styrelse beslutet att ställa in årets tävling. 
 
De senaste månaderna har vi utrett alla tänkbara möjligheter, inklusive flytt till senare datum under 
året, men ser tyvärr ingen annan utväg än att ställa in. 
 
Vi har två huvudsakliga faktorer som är avgörande: 

▪ Ingen eller begränsad tillgång till sjukvård under tävlingstillfället samt risk för att ytterligare 
belasta en redan hårt ansatt sjukvård i samhället. 

▪ Inget tillstånd för detta publika evenemangs genomförande från myndigheter och förbund, 
restriktioner i resande inrikes och internationellt och sociala kontakter vid ett så stort 
arrangemang.  
 

 
Vi jobbar vidare för att utveckla Årsracet inför 2021, så håll utkik efter nyheter och information på 
vår hemsida samt våra sociala kanaler. 
 
 
Med förhoppning om en skön sommar och på återseende 6-8 augusti 2021. 
 
Niklas Wahlström, Ordförande Linköpings Motorsällskap 
Björn Nordensten, Ordförande MCHK-R 



 
 

Press release 55-Årsracet 2020-06-05 
 
The spread of Covid-19 has had major consequences for the whole of society and we unfortunately 
have to announce today that we are being forced to cancel the Annual Race 2020. 
 
Sweden, like most other countries, is in a serious and vulnerable situation, and no one can say today 
when the situation is easing. 
 
This became even more evident at the Public Health Agency's press conference, where it is certainly 
open up to elite sports without an audience, but the travel restrictions and restrictions on public 
events (including a maximum of 50 people) remain in place until further notice. 
 
In the current situation and with the Public Health Agency's restrictions as above, The Board of 
Directors and the MCHK-R Board of Directors decided to cancel this year's competition. 
 
In recent months, we have explored all possible possibilities, including moving to later dates of the 
year, but unfortunately see no other way out than to cancel. 
 
We have two main factors that are crucial: 

• No or limited access to medical care during the competition and the risk of further burdening 
an already heavily burdened health care in the community. 

• No authorization for public events by authorities and federations, restrictions on travel 
domestic, international and social contacts at such a large event. 

 
We are continuing to develop Årsracet for 2021, so keep an eye out for news and information on our 
website and our social channels. 
 
Hoping for a nice summer and seeing again August 6-8 2021. 
 
Niklas Wahlström, Chairman Linköping Motorsällskap 
Björn Nordensten, Chairman MCHK-R 
 
 


