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Legends Cup
Hej på er!!
Vi har nöjet att presentera vår nya sponsor för Legends Cup 2018, och det är det kända varumärket
Polaris!! Vi är jätteglada för deras förtroende för oss! Vi ska göra allt vi kan för att ge dem vårt fulla
stöd tillbaka! Länk till deras hemsida: http://polarissverige.com/
Med anledning av den nyheten som nyss släpptes, om nya motorer som kommer att sitta i bilar som
levereras under våren, så vet vi inte riktigt än hur många som kommer med den nya motorn. Först
när vi har hela bilden klar för oss, hur många bilar det är, och hur många som vill tävla och hur många
de är jämfört med de befintliga osv. vet vi hur vi hanterar detta. Det vi vet är att det kostar ca 180
000:- för en ny bil med nya motorn, och ca 70 000: - för bara en ny motor. Motorn skall kunna
monteras i befintlig bil utan några svårigheter enligt uttalande från G.E. Chapman från USA
600racing. Den ska ge 130hk, vilket är lite mindre än dagens motor, men den är väldigt mycket mer
stabil och hållbar än den som finns nu. Vattenkylning är en klar förbättring förstås! Vi spekulerar
inget i det här skedet, utan håller er givetvis uppdaterade om läget. Preliminärt kan vi säga att det
känns bäst att vänta till 2019 och introducera dem då, parallellt med våra bilar. Det finns idéer som
ni förstår, men vi vill ta det lugnt och ha alla detaljer klara för oss, innan vi bestämmer oss för
någonting, hoppas ni har förståelse för det. Framförallt så måste vi ta fram ett nytt avgassystem till
den nya motorn som klara banornas och SBFs krav på ljud. Detta kan ta en stund, och är därför inte
rimligt att dessa kan köras 2018 i racingsammanhang.
Det kommer att finnas delar tillgängliga på våra events, dock inte via Freddie Larsson eller Göran
Andersson. Önskar ni köpa genom dem, får ni gärna göra det, dock inte på banan.
Nu har vi gjort klart med våra vänner i Danmark om en Scandinavian Trophy!! Det bli totalt 4 race, 2
på Sturup 9-10 juni, och 2 på Padborg Park 1-2 september. Regelverket har vi försökt hålla så enkelt
som möjligt, och nu när det är första gången får vi känna oss för vad som fungerar (se bilagan). För
att hjälpa till så att det blir bra i Danmark så kommer de 8 bästa från Pro och 2 bästa från Masters att
få ett resebidrag med 1 000: - sek var! Och är det någon av dessa efter Sturup som inte kan delta, så
bli det nästa i resultatlistan som får det.

Vi har mycket att stå i ju närmare säsongen vi kommer, så vi är tacksamma om vi kan få hjälp av er,
med att ni anmäler er tidigt till serien så att alla inte kommer samtidigt, vi bli lätt överbelastade
längre fram.
Kurs för Legends förare: lördag den 7:e april, anmäl er till Tony på tony@kmf.telia.com Specialpris för
Legends förare!! Info: http://www.karlskogamotorstadion.com/Racing.html
Sist men inte minst så har vi testdag fredagen den 13:e april och med det datumet känns det lite
läskigt efter förra årets försök! Men, men… vi försöker igen - det blir bättre denna gång! 600: - kostar
det för icke serieanmälda, (serieanmälda gratis), sätts in på 6044582-2 KMF/SO. Eller Swish 123 231
6891. Serieavgiften likaså!
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