Nyhetsbrev # 1 2017
Legends Cup
Hej på er!
Välkomna till en ny säsong med Legends Cup 2017! Mycket har hänt under hösten/vintern och
mycket av det är förbättringar tycker vi!
OK… vi fick inte till det i år på Falkenberg, och det tycker vi är synd, det är ingens fel – bara en
konsekvens av fördröjda förhandlingar med andra parter tyvärr. Då blir det så, att vi tar in Karlskogas
Kanonlopp igen. Det passar in i tidsramen fast med samma täthet mot Mantorp racet tyvärr, men det
bästa vi kunde göra under dessa omständigheter!
Vi har första tjing 2018 på Falkenberg! Vi har också fått dispens till Legends Cup för att slippa
katalysatorn med tanke på brandrisken och det tackar vi SBF för!
Vi har delat upp serieavgiften mellan KMF (för själva serieavgiften) och Karlskoga Motorstadion som
skickar en faktura för däckköpet som ingår i detta; dvs. 4 däck för 2800: - inkl. moms. Anledningen till
detta är att vi vet att fler av er har bolag och kan dra av momsen, eller har bekanta som kan göra det
åt er. Det är ni som anger vem som ska ha fakturan, vi behöver en bekräftelse från dem, om ni inte är
inblandade i det bolaget.
Vi har lyckats hålla nere priserna även i år, så det blir bara en hundring extra mot ifjol i avgift - det
tycker vi är bra, och vi tackar alla inblandade. Givetvis har det också att göra med att ni är många,
men nu tar vi mer bantid på alla race, och bantid är givetvis det som kostar! Tillbaka till Sturup - vi
vet att många tyckte det var en kul bana att köra på. Säsongshöjdpunkten blir nog utan tvekan
framför 15 000 personer på Solvalla!! Vi är riktigt glada över detta, och hoppas ni kan utnyttja detta
mot era sponsorer – kan i dag inte säga om det kommer att sändas på TV, men chans till det finns!!
Första Karlskogatävlingen är lite att gå tillbaka till 2015 då vi körde Race of Legends – nu heter
eventet Small Cars! Vi hoppas kunna ha 3 olika klasser att visa upp; en svensk, en norsk och en dansk,
förhandlingar pågår!! Likaså priserna är inte färdiga än pga försäkringsfrågan, men det är bara

fråga om detaljer inte Om. Med detta mail har du fått medskickat Inbjudan och en anmälnings
sedel… ju snabbare ni anmäler er, desto bättre är det för oss gällande planeringen. Informationen
finns också på hemsidan.
Test och tune dagen med pressmedverkan blir på Långfredagen! Dvs 14 april, och då sker leverans av
däcken, men bara till dem som har gjort en komplett anmälan och betalning (det är mycket pengar
att lägga ut för oss, som redan har betalt handpenning). Om ni vill ha däcken skickade till er, så
tillkommer det frakt. Om ni inte kommer den 14:e april, så kanske någon annan från er hemtrakt kan
hämta däcken åt er.
Sist men inte minst - ni är jättevälkomna att ringa oss precis när som helst, gärna under dagtid till
banan, eller maila. Vi för diskussioner med en potentiell sponsor och återkommer om det.
All information finns på hemsidan med kontaktuppgifter, om någon inte svarar inom rimlig tid, ta
någon annan - det kan ha hamnat fel, eller också är någon sjuk eller bortrest. Om ni undrar över
något i inbjudan är det bäst att ringa eller maila oss som har skickat ut det, än att fråga på en
forumsida, där ingen har fått mer information än dig!! Vi kan givetvis göra fel (och gör det ofta för att
vi är människor). Även om vi tror att allt är täckt, så kan det slå fel ändå!
Vi hoppas ni får en riktigt bra säsong, vi ses i april.
Mike och Johan.
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