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Legends Cup
Hej på er!
Just nu har vi fullt fokus på framtiden. Om hur vi kan hjälpa varandra att hålla nere kostnaderna, vi
ser över olika lösningar för att det ska vara fortsatt billigt att tävla i Legends Cup, men även att
överhuvudtaget äga och driva dessa bilar. Vi ska ha en Workshopdag med utvalda kunniga människor
från er, oss och SBF och bland annat diskutera hur vi vill ha det i framtiden och hur vi ska se till att
reservdelsbiten ska fungera – för det gör den uppenbarligen inte idag, och först och främst ska vi
kvalitetssäkra bilarna för framtiden. En stor fråga för framtiden blir vilken motor som ska användas.
Vi kommer öppet att redovisa det vi kommer fram till i gruppen, och kalla till möte i samband med
serieprisutdelningen – mer info om det senare.
På Mantorp hade Börje ett litet förmöte, och det verkar vara populärt – vi tycker att ni har skött er
riktigt bra de senaste racen. Nästa race blir då på Sturup där Börje är på plats, och vi tar förmötet
klockan 07.30 (innan förarmötet).
Nu till Sturup och det som skulle ha varit ett distriktsmästerskap. Nu blir det inte det utan det
kompletteras med träning för andra tävlingsfordon för att få in pengar så att det går ihop för
arrangören och att tidsschemat fungerar. Nu erbjuds ett extra träningspass genom arrangören på
morgonen direkt för att bättra på ekonomin – vi hoppas ni stödjer arrangören och kör även den betalning för det på plats 300 kronor.
Betalning för tävlingsavgiften är som vanligt till KMF/SO på pg 6044582-2 (eller via swish
1232316891) senast 10 september, (gärna tidigare om ni kan eftersom vi ska förskottsbetala
arrangören för banhyran).
Nästa deltävling kommer snabbt därpå och vi sätter betalningsdag till den 29:e september, då har
alla fått lön förhoppningsvis!! Då är det Ring Knutstorp i oktober och finalen 2017! Allt ska betalas till
oss på samma konto som vanligt. Inbjudan och tidsschema för båda arrangemangen är bifogat som
bilaga till detta nyhetsbrev och finns på hemsidan snart.

Ni som är serieanmälda, glöm inte att avanmäla er om det är aktuell – jätteviktigt!! Det finns gott om
plats för fler förare vid dessa båda tävlingar, så känner ni folk som vill vara med är det bara att tipsa.
Någon som har kontakt med danskarna(?), vi tar gärna förare därifrån också.
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