
UNGLIGA AUTOMOBIL KLUBBEN (KAK), grundat år 
1903, är idag en rikstäckande allmännyttig ideell 
förening med främsta syfte att främja en sund 
utveckling av den svenska bilismen. Ordförande 
är Peter Wallenberg Jr.
    KAK arbetade tidigt för ökad trafiksäkerhet 

och förståelse mellan olika trafikantgrupper. Ett tidigt initiativ 
var bildandet av KAK:s Väginstitut som numera är Statens 
Väg- och Trafikinstitut. Att vägfrågor var väsentliga ledde även 
till att Klubben började ge ut vägkartor. I våra dagar finns upp-
följaren KAK:s Bilatlas fortfarande placerad i ett stort antal 
handskfack.
 
PRINS BERTIL, MOTORPRINSEN kallad, är också intimt förknipp-
ad med KAK. Mellan åren 1947 och 1993 var han Klubbens 
ordförande. Prinsen hade ett genuint intresse för bilar och 
motorsport. Prins Bertil var en skicklig tävlingsförare och följde 
intresserat och initierat de flesta större tävlingarna. Motorprin-
sens Medalj, som delas ut av KAK till främst tävlingsförare som 
åstadkommit något utöver det vanliga, anses vara bland det 
finaste en svensk motorsportutövare kan få.
  
TRAFIKSÄKERHET OCH VÄGFRÅGOR finns alltjämt på dagordning-
en genom vårt Expertråds engagemang. Klubben är involverad 
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UTGIVARE KAK/Jessica Bjurström

ANTAL LÄSARE ca. 6 000

FORMAT 210 x 297 mm

FORMAT OCH PRISER

UTGIVNINGAR 2021
NR/BOKNING MATERIAL UTGIVNING

1  14 februari 19 februari 26 mars

2 22 april  28 april 28 maj

3 21 augusti 27 augusti 24 september

4 6 november 12 november 10 december

UPPSLAG 
420 x 297 mm + 3 mm utfall 21 250 kr

HELSIDA 
210 x 297 mm + 3 mm utfall 15 250 kr

HALVSIDA 
Liggande: 181 x 127 mm
Stående: 88 x 260 mm    10 800 kr

KVARTSSIDA 
Stående: 88 x 127 mm   7 750 kr

OMSLAG 4 (baksida) 
210 x 250 mm + 3 mm utfall 19 800 kr

Som annonsör i KAK Magasin når du en synnerlig 
exklusiv skara motorintresserade läsare och du når 
dem i en välkänd publikation där de kan läsa om 
de senaste tävlingarna och klubbens event. 

i motorsport genom egna framgångsrika tävlingsförare och som 
tävlingsarrangör av såväl större som lite mindre evenemang. 
Intresset för bilar och bilism förenar Klubbens medlemmar. 
Detta utvecklas och fördjupas i den unika kombinationen 
med Klubbens många sociala aktiviteter. Våra olika engage-
mang omfattar exempelvis KAK-Cupen i gokart, Svenska 
rallyt, Midnattssolsrallyt, Gärdesloppet/Prins Bertil Memorial, 
Prins Carl Filips Racingpokal, balen Kungliga Klubbarnas 
Fest, Klubbkräftskivan, 
 Klubbluncher samt diverse studiebesök och bankörningar. 
Därtill delar vi bland annat ut KAK:s Journalistpris och 
KAK:s Attitydförändringspris och vi engagerar oss i debatten. 
 
SOM ANNONSÖR i KAK Magasin når du en synnerlig exklusiv 
skara motorintresserade läsare och du når dem i en välkänd 
publikation där de kan läsa om de senaste tävlingarna och 
klubbens event. Magasinet distribueras hem till samtliga 
medlemmar och återfinns även på våra populära sociala 
aktiviteter.

Välkommen till ett spännande 2021.

Jessica Bjurström, KAK

VÄLKOMMEN TILL 
KAK:S MAGASIN


