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Legends Cup
Hej på er!
Looking forward to 2018!!
Dags att summera 2017 och vilken kliv framåt man har gjort! Så många som körde under 2017 har vi
aldrig någonsin haft. Att dela upp de startande i 2 klasser var nödvändig, även om vissa race kunde
har körts ihop igen, när några inte klarade att starta. Men statistiken säger det vi har vetat, klassen
fortsätter att växa!






Snitt antal deltagare per tävlings helg: 38 st
Totalt antal deltagare i Pro: 27 st
Total antal deltagare i Masters: 35 st
Totalt antal deltagare 2018: 62 st
Varav 4 juniorer.

Banrekordet har sänkts på alla banor med samma förhållande.
Flera går vidare till andra klasser nu 2018 – detta är precis vad Legends handlar om – en början till en
banracing karriär.
Fler juniorer på väg in inför 2018.
Serien utvecklas till bättre events på fler banor men även med en Scandinavian Trophy på Sturup,
inklusive ett inhopp i Danmark. Här behöver vi er hjälp, även om racet är lite illa placerat i tiden, så är
det viktigt för oss och Danmark att detta fungerar. Första racet som ingår är lättare, eftersom det
körs samtidigt som bägge mästerskapen på Sturup. Den andra deltävlingen äger rum 1-2 september
på Padborg Park i södra Danmark i början av september.
Vi kommer att lägga de pengar vi har haft som serieprispengar som en reseersättning på detta event,
genom att placeringen just då, i Pro 1-5 , Masters 1-3, bästa junior och bäste Rookie inför finalen, får
ett resebidrag till Danmark mellan 1000 kr – 3000 kr, sedan kan alla utöver dessa självklart delta.

Normal startavgiftsnivåer gäller – eventuellt lite mindre. Även om det inte är bindande så önskar vi
veta hur många som kan tänka sig åka – var snäll och skicka en mail till mig i år!!
Så här ser säsongen ut 2018.
Datum:
12 maj (RHK)
26 maj (Small Cars)
9-10 juni (Scandinavian Trophy)
7-8 juli Västkustloppet
26 augusti (Nostalgia)
8-9 september (One Seater)

Bana
Kinnekulle Ring
Karlskoga Motorstadion
Sturup
Falkenbergs Motorbana
Mantorp Park
Anderstorp Raceway

Arrangör
SSK Racing
Karlskoga MF
Svedala MK
Falkenberg MK
MK Scandia
Anderstorp RC

Event
1
2
3
4
5
6

1-2 september Padborg Park, Danmark, deltävling 2 av Scandinavian Trophy (ingår ej i Legends Cup)
Ett stort tack till alla som har deltagit i år, och vi hoppas det bli ännu fler 2018.

Med vänlig hälsning
Mike, Johan & Börje
motorstadion@telia.com

