
Information till eventuella sponsorer till Vuollerims Motorförening

Vuollerim Karting Ring i Letsi är världens nordligaste tävlingsbana som är miljöcertifierad 

och godkänd för tävlingar.

Det finns 4 tävlingsbanor för karting i Norrbotten; Piteå banlängd 850 meter, Luleå 

banlängd 720 meter, Haparanda 610 meter och Vuollerim banlängd 1078 meter

Vår kartingbana är Norrbottens största bana för karting. Banan har varit under utbyggnad 

2011-2012. Huvudsponsorer för utbyggnaden har varit Allmänna Arvsfonden i Stockholm 

som bidragit med 1 100 000 kr.

Vår idrottsanläggning är handikappanpassad, föreningen kommer att ge möjlighet för 

rörelsehindrade personer, barn, ungdomar och vuxna att vara med i vår verksamhet.

Banan är byggd för att klara större tävlingar som SM i karting som är Vuollerims MFs 

målsättning på framtiden.

Från 2013 börjar vi med uthyrning av hyrkart. Vår förening äger 11 hyrkartar, 5 är 

handikappanpassad med gas och broms på ratten, 1 har joystick för personer som bara 

har rörelseförmågan i en arm, 1 tävlingskart Rotax Max som är handikappanpassad och 6 

tävlingskartar i olika klasser från förare från 7 år till vuxna.

Vuollerim Karting Ring är enda kartingbanan i Sverige som erbjuder rörelsehindrade 

personer att kunna komma och köra med specialbyggda hyrkartar / tävlingskartar. 

Föreningen har samarbete med handikappföreningarna i Norrbotten som kommer att 

hjälpa till med marknadsföringen över hela Sverige, då hoppas vi få folk från hela landet 

att komma till oss och köra hyrkart.

Våra nuvarande sponsorer

• Allmänna Arvsfonden Stockholm som bidragit med 1 100 000 kr

• BDX Jokkmokk

• Bernt Nybergs Åkeri med körning på banan

• Bäckmans Fastigheter Jokkmokk – Boden

• Hedins grävmaskiner körning på banan

• Hotell Jokkmokk

• Jokkmokks Allmänning

• Jokkmokks LBC som bidragit med maskinkörningar på banan för 50 000 kr

• Jokkmokks Kommun som bidragit med 427000 kr

• Jokkmokks Plåt & ventilation AB med eldragning + materiel

• Jonnys skoter Vuollerim

• Konsum Malmfälten



• Landsbygdsmedel, Länsstyrelsen som bidragit med 395 000 kr

• Mecon AB Koskullskulle

• Mikael Vestermans åkeri med körning på banan

• Peters skog & trädgård Vuollerim

• Picab Jokkmokk

• Porjus Åkeri AB, Amundssons Entreprenad Åkeri AB

• Riksidrottsförbundet som bidragit med 161 000 kr

• Robert Karlssons fond The Opening Key Fondation som bidragit med 230 000 kr

• Sandlings Åkeri

• Svea Skog

• The Opening Key Fondation

• Vuollerims Måleri AB med färg

• Vuollerims snickeriservice AB

• WSP Samhällsbyggnad Stockholm

• Plus hundratals timmar som våra medlemmar har arbetat

Vår förening hoppas att fler företag vill vara våra sponsorer. Vi vill ge alla barn och 

ungdomar och rörelsehindrade en meningsfull fritidssysselsättning, det finns i vår förening 

35 barn och ungdomar som är från 7 år till 21 år som har licens för att få köra 

tävlingskarting.

Föreningen arrangerar minst en stortävling varje år, Norrlands cup i karting. Vi är medlem i

Svenska Bilsportförbundet.

De företag som blir vår sponsor får ett förmånligt avtal med oss, för en kostnad på 5000 

kr/år får företaget ha en reklamskylt på banan ca: 2 meter bred och 1 meter hög, som 

också får reklam på vår hemsida att företaget är en av våra sponsorer, vid tävlingar ger vår

speaker reklam åt våra sponsorer under hela tävlingsdagen. Företag som är vår sponsor 

får ett reducerat pris om ni kommer och kör hyrkart med er personal hos oss.

Tycker ni att det verkar intressant?

Hör av er till Tommy Sundgren, ordförande i föreningen på telefon: 070-6077955 eller till 

info@vuollerimsmf.se.
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