
 
 

Nyhetsbrev # 9   18 okt 2018 
 
 

Hej på er! 

Vi har upptäckt lite bristande information till våra pristagare! Det är inte bara 

pokalerna som ni ska få den 27:e oktober, utan det är ju även vinsterna! Så här ser 

det ut: 

Vinnaren av Pro och Vinnaren av Masters, ni kommer få provköra en TCR/STCC bil 

från PWR teamet!! Dessutom kommer Pro Junior vinnaren få samma möjlighet!! 

Ni som kom 2:a och 3:a i respektive serie, tillsammans med bästa junior i Masters 

och bästa Rookie i Masters, kommer att få köra en Formel Renault 2.0 som er vinst. 

Depåboxar kommer finnas den 27:e till er som behöver, utan kostnad.  

Med anledning av ovan så justerar vi körtiderna till följande: 

 09.00 – 09.30 Anmälan i Pit Stop Café, restbetalningar m.m. 

 10.00 Test Legendsförare (stora banan) 

 10.30 Sponsorer, team, mekaniker, kompisar/inhyrda i era bilar (short track) 

 11.00 STCC test följt av Formelbilstest (stora banan) 

 12.00 Sponsorer, mekaniker osv. test nya (short track) 

 12.30 Lunch (ev. resterande STCC test/formelbilstest) 

 13.30 Test Legends förare  

 14.00 Sponsorer m.m. (eller förare om det inte finns fler gäster) 

 14.30 Test Legendsförare eller sponsorer efter behov 

 15.00 Möte 

Middag kl 18.00 
Prisutdelning ca kl 19.30 
Middagen avslutas ca kl 21.00 
Efterfest i tornet kl 21.00 –  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pris testdag på banan 500 kr, betalas till PG 6044582-2 KMF/SO eller via Swish 123 
2316 891  
 
Om ni ska vara med på prisutdelningen också så kostar det 200 kr extra per person 
(inkl. en öl) till ovan konto senast 20:e oktober 
 
När du betalar, notera vad betalningen gäller. Eller maila oss de uppgifterna. 
 
 
Anmälan görs via mail till tony@gellerasen.se  
 
OBS! 1-3 i båda klasserna, samt bästa junior och rookie blir bjuden på mat, dock en 
gång. Har du vunnit flera utmärkelser så blir du bara bjuden på mat en gång.  
 
Med vänlig hälsning  
Mike, Johan & Börje 
mike@gellerasen.se  
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