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DAGS FÖR FINAL PÅ NY BANA; ANDERSTORP!!
Hej på er!
Först lite summering efter Mantorp! Från Falkenberg och så bra starter, till Mantorp och
…..mindre bra! Tror inte vi fick iväg er någon gång på första försöket! Det måste bli bättring
till nästa race, alldeles för många som vinglar åt sidorna, ni ska vara på två raka led, du skall
bara kunna se en bil framför dig, och fyll inte i eventuella luckor! Håll koll på vem som ska
vara framför dig, och vilket led du är i, så blir allt mycket enklare.
Det var också lite stökigare än vanligt med fler incidenter vid omkörningar, felbedömningar
av er som blir en tolkningsfråga för både funktionärer, kameror och tävlingsledning, ibland
kan olika vinklar ge fel tolkning av situationer, och fel personer/ekipage blir drabbade, det har
hänt och kommer att hända igen, så länge människor är inblandade. Då är utgången oviss, så
vi lär oss allihop för varje tävling att schysst körning ger bättre race och lättare bedömningar,
men ibland kan det bli fel.
Ställningen efter Mantorp är nu uppe på hemsidan: www.legendsracingsweden.com och vi
kan konstatera att det är långt ifrån över i båda serierna! Topp 6 i Pro har en teoretisk
möjlighet att vinna men det handlar nog om topp 4 om segern, Rasmus och Calle gör upp om
snabbaste Junior dessutom! I Masters är det jämnt mellan Jacob och Adam på samma
poäng med rutinerade Bo Karlsson bara 3 poäng efter! Adam är nog klar vinnaren i Junior
här, och Jacob bästa Rookie. Legends Cup håller ställning med 42 serieanmälda och
ytterligare 12 som har kört utanför serien, vi hoppas fler av dessa är med nästa år och fler
kartkillar och tjejer hittar till oss – vi har lite idéer där.
Nu är det snart finalen, och arrangören har verkligen fått kämpa för att få ihop denna tävling.
Det är en del kompromisser och det kan vi inte göra så mycket åt, alternativ finns inte. Om ni
har sett tidschemat så är det så att de första 2 passen på fredag kostar 500:- spänn –
betalas på plats, och det 3:e på fredag eftermiddag ingår i avgiften. Sedan är det en 2
dagarstävling som vi tidigare har aviserat, men 2:a racet är ganska tidigt på söndag, så att ni
kommer hem i rimlig tid!

Vi är sent ute med betalnings info, så ni får fram till och med torsdag på er att betala på pg
6044582-2 eller via swish 123 2316 891 efter det bli det tillägg! (det är ju inte så att ni inte har
vetat om tävlingen! )
Om det inte framkommer av inbjudan så är det shorttracken vi kör på, den s.k. södra slingan,
den som är närmaste depån. Möte med Börje fredag kl 18.00, första våningen i
konferensrummet.
Speedracing på onsdagen den 19:e blir av, vi har ett gäng redan anmälda, men några platser
till finns ju. Hör av er omgående till tony@gellerasen.se
Självklart ska vi ha en avslutningsfest här på Gelleråsen med testkörningar, det är inplanerat
till 27 oktober. Tanken är att prisutdelningen för våra vinnare även ska äga rum under dagen!!
Test ska kunna köras av era sponsorer, mekar, intresserade köpare osv - ni betalar 500:- per
bil, alla eventuella intäkter är era. På kvällen bli det prisutdelning med god mat, vi
återkommer med detaljer längre fram.
Lycka till i Anderstorp!
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