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Legends Cup
Hej på er!
Vilken höjdare!! Solvalla och Legends levererar!! Ledsen över de olyckor som har kostat er mycket
pengar, tid och mekjobb!! Men sånt händer - det vet vi, och detta är nåt vi ska fokusera på i
framtiden, när det gäller hur vi kan hjälpa varann att håller kostnaderna nere, samt se över olika
lösningar som finns för att det ska vara fortsatt billigt att tävla i Legends Cup. STCC är positiva till det
vi har presterat, och de uppskattar att vi tog hand om oss själva mer eller mindre – bra Jobbat Johan
och Gröndalsfolket! Vi kommer att ha diskussioner direkt efter Karlskoga om en fortsättning nästa år.
Under tiden kommer vi med lite tips för de som inte har uppmärksammat det tidigare, t.ex. så hjälper
det att backa tändningen till 36 -37 grader, i stället för som levererat, (dvs 42-43), det hjälper mycket
och de som kör på det viset har inte haft problem med veven. Vi kommer att titta på kylning, och se
vad vi kan göra för att förbättra, utan att göra något större ingrepp ifall någon vill gå vidare till INEX
events på annat håll, nu är vi ganska klara över att INEX bara är ett grundreglemente som sedan har
flera olika varianter, beroende på var man är i USA (och i Europa för den delen)! Bromsarna var ett
hett ämne på Solvalla, och det är många som har förstått att man måste se över dessa oftare - ett
tips är att använda en specialolja, som är just för hög värme i bromsarna, som finns bland hos Castrol
och Motul.
Nästa omgång är Kanonloppet i Karlskoga, och här har vi både tidsproblem som innebär att Pro och
Masters kör olika dagar, och problem med plats i depån, så vi är jättetacksamma om ni både packar
ihop er och flyttar ut släpkärror till avsedd plats till höger om kartbanan och INTE kör in onödiga bilar,
(till och med funktionärerna parkerar utanför)!! Betalning är som vanligt till KMF/SO på PG 60445822 senast 16 juli – gärna tidigare om ni kan. Ni får 3 st pass till teamen, extra pass beställs gärna i
förväg och kostar 150:- st och gäller på läktaren på lördagen i mån av plats på startrakan, sen är det
slänten på söndag! (ev hela helgen – vänta på besked). PM kommer under juli månad - vi tar en
mindre paus några dagar innan vi kör hårt igen. Börje är tillbaka i Karlskoga så vi tar ett inofficiellt
möte innan - vi återkommer om tidpunkt och plats.

Nästa deltävling kommer snabbt därpå, och vi sätter betalningsdag till den 30:e juli – då har alla fått
lön förhoppningsvis!! Det är Mantorp Park som gäller med RHK igen –det var ett riktig trevlig race
ifjol. Startavgiften för Mantorp ska också betalas till oss, samma konto som vanligt.
Glöm inte: ni som är serieanmälda, att avanmäla er om det är aktuellt – jätteviktigt. Det finns gott om
plats för fler förare i dessa båda tävlingar, så känner ni folk som vill vara med, är det bara att tipsa.
Ha en jättetrevlig sommar nu, och vi ses om ca 6 veckor!
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