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Hej på er!
VILKEN FANTASTISK UPPVISNING!!
Visst hände det saker på slutet som ställde till det lite i Falkenberg, men i det stora hela så
har ni gjort riktigt bra propaganda för klassen, där många pratar om att det var ni som var
behållningen från arrangemanget. Sedan fick vi TV tid som vi tackar STCC för – mycket
snällt att ta med oss, av alla dessa klasser, (kan hända att vi hade en vän med där som
hjälpte till! ). Vi är i alla fall jättevälkomna nästa år, så det är klart!
De 4 "skolboksstarterna" som båda klasserna gjorde... Exakt det vi pratade om på
fredagsmötet... stort beröm!!!
Vi håller redan nu på och tittar på nästa år och försöker boka in oss här och där, klart är att vi
vill komma in på Kanonloppet igen, och det innebär att vi behöver hitta en annan helg för
Mantorp, så vi för en dialog med dem. Annars är vi rätt nöjda med Legends Cup kalendern,
och alla vill ha oss tillbaka.
Några saker som vi har uppmärksammat: oftast beroende på missförstånd och adrenalin på
banan, men ibland otydlighet för vissa, även om man själv tycker det är självklart:
Pkt 1. Poäng i Serien. En mindre ändring gjordes mot ifjol, d.v.s. vi tog bort kvalpoäng. Annars
är det detsamma (bortsett från att vi tog bort möjlighet till att tappa en deltävling – men det
hänger ihop med att vi har minskat med en deltävling). Man får poäng för den placering man
kör in på. Man kan aldrig ta ifrån en förare sin position han har kört in på - du kan ta bort hans
möjlighet till poäng i serien, pga. ej serieanmäld osv men har han kört in på en placering är
det hans. Med andra ord: man flyttar inte upp i positioner bara för att någon inte är
serieanmäld. Är du race 4:a och den före dig, som kom 3:e, inte är serieanmäld så har du
fortfarande 13 poäng inte 16!!
Pkt 2. Sportslig uppträdande. Man kan ha en uppfattning om vad som har hänt, men det sker
så fort ibland, så att det är svårt att se även för de som har ett tränat öga för att se saker.
Därför har fler banor installerat kameror runt anläggning och tar TV till hjälp om det finns. Det

är inte bra om team börja skrika saker som de tror har hänt, och det visade sig att så inte var
fallet, någon som gjorde nåt, som gjorde nåt, som skickade in nån - sen var det färdigt!
Håll er i skinnet, ta det lugnt och var saklig, ta reda på fakta hos tävlingsledningen - ta sedan
ett beslut i lugn och ro.
Vi har lite tankar på snabba speedracingkvällar typ 17.30 – 20.00 på vissa kvällar, finns det
intresse för detta?? Hör av er till oss på mike@gellerasen.se Antalet tävlingar som det gäller
är 3 på våren – och 3 på hösten i mellansverige. Intresserad?? start avgift max 1200:troligtvis 1000:Bifogat finns inbjudan för Mantorp – den finns också hos RHK på deras hemsida:
http://www.rhkswe.org/tavlingar-2018/ Det är som vanligt tyvärr eventuell träning på fredag
och hela racet är på söndagen. Samma postgiro som vanligt snarast dock senast 9:e augusti
– gäller även anmälan/avanmälan.
Ha en skön paus så ses vi på Mantorp.
Med vänlig hälsning
Mike, Johan & Börje
mike@gellerasen.se

