
 

Nyhets brev Nr 1 Legends Cup 2019.                                                                            13 Mars 2019 

Hej på er, 

             Vilket spännande år vi har framför oss, några dagar kvar på anmälningstiden men det ser ut 

att bli ett rekord år den saken är klar! Det här brevet ska fungera som en sista påminnelse till er som 

har inte fått iväg eran anmälan och avgifterna. Här är en lathund om vad som gäller: 

Serie anmälan: skickas till info@mrevents.se eller motorstadion1@gmail.com. 

Länk till blanketten: https://legendsracingsweden.com/tavlingar/legends-cup/ 

Sista anmälningsdag fredag15de Mars. Avgiften på 2000sek betalas till M.R. Trading and Events bg. 

5961-9148. (gäller SAMTLIGA avgifter gällande Legends Cup) Team Mästarskap: 300sek tillägg (en 

gång) 

Testdag: 12 april sista anmälningsdag 27 Mars (pga semester!) gäller anmälan (skicka en email bara!) 

och avgiften som är 500sek för serie anmälda annars 1000sek. tidschema, finns som medskick och 

sedan på hemsidan: Legendsracingsweden.com.  Vi dela ut dekalerna till framrutorna från Valeryd 

och sid ruta dekal från Ma Ny Trading. Nytt medskick är erbjudande från Valeryd ett mycket bra 

paket som skall skickas mail till oss med en ja tack för leverans till Karlskoga testet. Sista 

beställningsdag är 26 april (för leverans till Kinnekulle)(delkrav för sponsring är att ni har på er deras 

keps på prispallen) 

         För de som inte har uppmärksammat det så kommer det att bli fina presentkort till vinnarna av 

varje race under säsongen och sedan i serien till en totalvärde av 10000sek. hos Ma Ny Trading. 

Deras hemsida är uppe nu på: www.legendcars.se, beställningar ska skickas på info@legendcars.se 

och webshopen har adressen: https://legendcars,se/shop.php  

          Mattias och Ronny bygger en verkstad och lager för endemålet och adressen kommer när den 

tas i bruk, troligtvis nån gång i Maj/Juni. 

           Däcks priset är nu bekräftat för i år @ 849sek st. via Ma Ny Trading, bra med en beställning till 

oss snarast för leverans i mitten av maj / inför Anderstorp. Det finns bara via Nankang direkt, därför 

är det bra med en beställning nu så att Mattias vet underlaget just nu. OBS! bindande anmälan. 

         Per Oscarsson är på plats om det är nån som undra över nåt teknisk, likaså hoppas vi att så 

många som möjligt kan var kvar för lite genomgång efteråt 16.30 i Pit Stop innan ni åka hem! Här 

kommer vi att förklara lite olika beslut och vad vi har för framtidstankar för klassen och även hur de 

nya bilarna skall integreras. 

          Börje Blomén, våran klass coordinator är också på plats och ger hans syn på säsongen och vad vi 

måste tänker på. 

           Vi önskar er stort lycka till och hoppas på schysst körning från alla och en god stämning i depån 
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                                      Med vänliga hälsningar    Mike , Johan, Börje, Per. 

 

 


