Nyhetsbrev # 2 2017
Legends Cup
Hej på er!
Nu är vi snart framme vid sista anmälningsdatumet för serien, dvs. onsdagen den 15:e februari.
Vi kommer att har lite överseende, men på fredagen ska pengarna finnas på kontot hos KMF dvs
1600:- (PG 6044582-2) Och anmälan skall vara inskickad.
Därefter kommer en faktura på 4st däck för 2 800: - från Karlskoga Motorstadion som är en del av
startavgiften (obligatorisk). Dels måste vi säkra upp tillgången på däck, och också som delfinansiering
av kostnader och priserna.
Priserna ja, vi är stolta att kunna erbjuda er, i samarbete med STCC, under någon dag i oktober får
vinnarna i Pro, Masters, Rookie och Junior testkörning av bilar ur deras sortiment - Vi tror inte
vinnarna blir besvikna! Vi håller er lite mer på sträckbänken, men innan säsongen är igång kommer
mer och fullständigt information!
För att lättare komma åt ljuddämparsystem från GTR AB kommer dessa att säljas av Nyman Racing
både via nätet och på banorna. Han kommer att ha med sig också på tävlingar, likaså Freddie Larsson
som fortsätter.
Om ni känner folk som har köpt nya eller begagnade bilar på sistone, är vi tacksamt att ni styr in dem
på rätt ställen, så att de vet hur de ska komma med! Även ni som har sålt era bilar är det till stor hjälp
att veta var de har tagit vägen.
Det är också åtgång på startnummer. Ni som tidigare (ex förra året) bokat nummer som ni inte längre
vill ha, ex om ni sålt bilen… meddela oss gärna!!

Test, Tune och Press dag! Karlskoga fredagen den 14:e april. Utan Kostnad.
Upplägg: 09.00- 10.00 anmälan hämtning av däck, ev. dekaler.
10.00 – 12.00 Öppen depå: Test tid
12.00 – (13.00) Lunch. 12.45 snabb serieinfo i restaurangen under kaffet.
13.00 – 13.30 Porträttbilder/förnyelse av dessa. Alla nya + de som vill.
13.30 – 14.00 Samlingsbilder bilar, gruppbilder förare, rullande bilder hela gänget!
(inom sina grupper/divisioner)
14.00 – 14.30 Pro Klassen
14.30 – Masters, Rookie, Junior
15.00 – 17.00 Öppen depå

Obs! Vid fler än 40 deltagare kommer det att delas i Pro/Masters och 30 min pass.
Vi är snart 30 anmälda och som vanligt kommer de flesta i sista minuten, så snälla skicka in idag, så vi
vet hur vi ska göra! Det finns över 100 bilar i Sverige nu, med andra ord viktigt att veta vem som
kommer!
Välkommen till en rolig racing säsong. Med vänlig hälsning Johan o Mike

Mike och Johan.

motorstadion@telia.com

