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Legends Cup
Hej på er
Nu börjar säsongen gå mot sitt slut och pristagarna kommer att få sina testkörningar här på
Gelleråsen på eftermiddagen den 10:e oktober, vi börjar dock med lunch.
Men en avslutning vill vi få till, och vi har tänkt oss lördagen den 4:e november, då börjar vi med en
prova på/testdag med er som utlånare – ni tar betalt och fixar egna kunder/folk, som ni känner som
vill prova på, eller köpa en bil till 2018.
Detta är en chans för alla att bredda informationen om Legends, och förhoppningsvis får vi då ett
ännu större startfält nästa år. Vi har några stycken som har anmält intresse till oss att prova på, som
vi hoppas ni kan tillåta prova i era bilar. Vad är rimligt för pris? Vi pratar om shorttracken, så 6 varv @
100: - per varv, totalt 600 kr. Detta kan varvas med testkörning för er som vill få ett sista gasande, så
ni som inte vill låna ut, kan testköra bara, och det kostar 200: - anmäls till Tony. Körning mellan 11.00
– 14.00 totalt sett.
En hundring går till banan, resten är ersättning till er. Anmälan för körning/mat till Tony snarast tack
tony.kmf@telia.com. Sprid gärna informationen om testtillfället till så många som möjligt! Direkt
efter detta blir det middag och prisutdelning ca 15.00 – 17.00 så att alla kommer hem i tid. Det
serveras en meny bestående av fläskfilé, potatisgratäng, rotgrönsaker med pepparsås. Och till
efterrätt blir det glass och frukt. Priset är 200: - med en 2 rätters, inklusive en öl/läsk.
Givetvis så är det ”silly season” nu, och många spekulationer om vad som händer. Vi jobbar stenhårt
för att hitta lösningar för en bra säsong, och det känns rätt bra just nu, men det kommer nya bud
hela tiden, STCC har en del problem att lösa, och givetvis så försenar det slutbudet för datum hit och
dit. Vi räknar med att kunna presentera en kalender på ”Prizegiving” middagen här på Gelleråsen den
4 november, inne på Pit Stop Café.
Det är mycket som händer, som kommer att förbättra för er deltagare, och deltagande under
kommande år, allt bli nog inte klart i tid till den 4:e november, men vi kommer att informera om det
löpande via nyhetsbrev.

Vi bibehåller vår grundtanke för Legends i Sverige:







Instegsklass till banracing
Billigt att delta i
Lagom antal tävlingar på en bra nivå
Serien skall köras på olika bantyper i hela landet
Minimum 2-3 veckor mellan racen i serien
Hårdare krav när det behövs, och OM det behövs

Nu är det snart dags för finalen på Knutstorp, hoppas att ni alla kan köra där så det blir ett riktig
spännande avslut av årets säsong!! Det är ju fortfarande många poäng att kämpa om. Varken Pro
eller Masters har ju hittat en segrare ännu!! Har ni inte anmält er så mailar ni bara till
tony.kmf@telia.com så ser vi till att ni har en plats där. Börje kommer vara på plats i Knutstorp och
det är ett förmöte planerat som vanligt. Mötet är planerat till 20.00 på fredag kväll i VIP rummet
ovanför boxarna.
Extravinsterna om en testkörning med en Clio Cup bil har lottats. Det blev 34 Tobias Hedström, och
88 Calle Ahlin som får komma till Karlskoga den 10 oktober för att testköra.
Kom ihåg:




Betala startavgiften till Knutstorp om ni inte redan gjort det (senast 29:e september). PG
6044582-2 SO/KMF eller till Swish 1232316891
Anmäla er till testkörningen (vinnarna) 10 oktober
Anmäl er till prova-på dagen och middagen 4 november

Lycka till på Knutstorp!!
Med vänlig hälsning
Mike, Johan & Börje
motorstadion@telia.com

