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Legends Cup inför Sturup! 

Hej på er! 

Vi ber om ursäkt!  

Ibland går det troll i vissa saker och det gjorde det för oss på Small Cars!  

Johan talade om på förarsammanträdet hur starten skulle gå till med uppställning på den 

gamla slingan. Men tyvärr så gick det inte till så, utan som ni märkte så gick starten på den 

nya slingan, och så skulle det inte vara!! Missförstånd bland flera funktionärer tyvärr, men 

tydligen bland er också – ingen reagerade förrän efter sista racet!!  

Angående startuppställning i andra heatet gäller som ni alla vet tid från första heatet. På 

Sturup gäller fortfarande tid från första heatet och resten av säsongen – precis som de flesta 

andra serier och arrangörer kör. Att vi kört på ett annat sätt tidigare har inte varit lätt att få 

gehör för. Därför står det inte i serieinbjudan heller.  

Vi har beslutat att från och med nu ha 2 priser till Juniorer eftersom vi har det i båda 

klasserna (Pro och Masters), roligt att det börjar bli ett gäng! Så med andra ord; 2 listor 

kommer! 

Under tävlingshelgen på Gelleråsen Arena uppdagades ett problem med regeln gällande 

skyddsstoppning på buren. Det är ingen ny regel, den har funnits länge och det som gäller är 

alltså minst 5 mm skydd som skall vara brandsäkert. Nästa år kommer en generell regel om 

ett kraftigare skydd. Vi för diskussion med SBF om en lösning på detta då våra bilar är väldigt 

trånga, och långa förare får problem med utrymme. 

Angående att påverka greppet i däcken: 

Som ni alla vet är det absolut förbjudet att påverka fästet i däcken. Vi har ett enhetsdäck och 

en tydlig regel om att detta inte får påverkas. Tyvärr, när man skriver en sån regel använder 

man oftast exempel för att vara tydlig. Detta kan misstolkas så att det som inte står är 

tillåtet. Vid mötet på Sturup kommer vi genom handuppräckning gemensamt besluta att alla 

möjliga förekommande varianter på detta är förbjudet så vi slipper "smarta" lösningar som  



 
 

 

bara skapar långsiktiga problem för klassen. Jag är övertygad om att vi alla är överens om 

detta så det borde inte vara något att diskutera. 

Ett nytt tidsschema skickas med i mailet. Tack vare att en klass strukits har det skapat 

utrymme för båda våra race på lördagen som vanligt. Scandinavian Trophy körs som tidigare 

bara söndag. 

Scandinavian Trophy kan betalas i förväg, om ni kör sönder innan Scandinavian Trophy så 

återbetalar vi självklart, det är också möjligt att betala på plats. En liten uppmaning är att så 

många som möjligt deltar i detta för att främja det internationella utbytet. Tanken är om det 

märks efter resp. kval att nån nationalitet har en fördel/är snabbare så kompenseras detta 

med viktning av de andra – detta beslutas på plats, och innebär att alla måste ha med sig 

vikter för att klara detta. 

På fredagskvällen kommer Börje att hålla i genomgång, preliminärt kl. 19.00, lokal tba.  

Med vänlig hälsning  

 

Mike, Johan & Börje 

motorstadion@telia.com  
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