
Nyhetsbrev 2 Legends Cup 2019. 

              Med anledning av de skärpta reglerna inom data världen för användning av person uppgifter 

vill vi informera er om att vi använder er inom vår tävlings verksamhet och måste dela med oss till de 

olika arrangörer för att de ska kunna upprätthåller resultat listor, deltagarlistor och program bl.a. Om 

någon av er har synpunkter på det eller vill ha mer information skall ni hör av er till oss på 

info@mrevents.se. Så här gör vi: 

               M.R Trading and Events AB, eller den som M.R Trading and Events AB, överlåter denna rätt 

till, att offentliggöra era personuppgifter samt att använda bild och namn för marknadsföring av 

Legends Cup Sweden. Ändamålet och syftet med personuppgifterna som lämnas in till är till för att 

underlätta för olika publikationer så som magasin, program med mera samt till arrangörer, domare, 

funktionärer och annan personal på plats som behöver informationen. M.R Trading and Events AB 

ansvarar för att GDPR följs och att du som anmäler dig behandlas korrekt.  

Ovan text är nu lagt som en del av serieinbjudan beslutat i efterskott. Och finns att läsa på hemsidan 

under inbjudan till serien. 

             I fredags körde vi årets första testet, lite oljespill fick blodet att flöda snabbare i kroppen, men 

de flesta fick testat det de ville, 37st totalt som deltog. Eventuella betalda som inte avanmäld sig 

kommer inte att få nåt tillbaka.  

             Vi hade ett möte med alla efter körning, här kommer en kortfattat genomgång av det: 

 Klargörande angående Sponsor åtagande: 

1. Krav dekal i rutan från Valeryd – blå = pro gäller alla oavsett om man är serie anmält eller 

inte. Vit är Masters. 

2. Dekal under bakfönster Ma Ny trading är kopplat till present kort vid vinsterna (pallplatser) + 

utlottning vid säsongens slut total värde 10000sek. 

3.  Keps från Valeryd skall användas på pallen – dessa få ni behåller och är märkt med vinst- 

plats!1,2,3. 

4. För att få specialpris erbjudande från valeryd behöver man var serie anmält bara. Sista 

chansen fram till kinnekulle. 

5. Endast de som har fört dekalerna kan få delta i testerna vid säsongs slut (obs! 2 platser lottas 

ut!) 

Våra tankar med nya Klasserna/bilar/motorer. 

2020 släpps in i bägge klasser med vissa villkor TBA fullt ut  

2021 endast nya i Pro klassen, blandat i Masters. 

De gamla få köra i Masters tills de dö ut av sig själva 

De nya skall hållas ”ren ” förutsatt att det finns god tillgång till delar, endast avgassystem o däck är 

tänkt att kunna avvika mot Inex. 

Teknisk i år: Per komma att välja olika saker att titta på varje tävling, ord. besiktnings personal gör de 

vanliga kontrollen, Obs! däcken har vi gett mer möjligheter nu MEN med en högre säkerhetskrav – 

den som kör ut på dåliga däck bestraffas hårdare! Ser till att ni ha marginaler på eran sida. 

Vi forts. med möten kvällen innan med Börje, dvs i samma lokalen som besiktning 18.30 fredag.på 

kinnekulle. 
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Avslutningsvis: varför vi har blivit tuffare med fördelning av klasserna och framtidens planer/utsikter. 

Bl.a. finns 10 - 15 bilar till klar snart som kör nån gång / vänta lite / inte riktigt klar.  Om året funkar 

bra kan det bli ytterligare 10 - 15 bilar till 2020! Då kommer problemen och ställningstagande! 

Upplägg på egna bandagar, hyrs av oss, inhyrt arr/ egna arr. Släpp in andra klasser för att få flyt i 

eventet och ekonomi. Kval till vissa tävlingar? Särskilda cuptävlingar utöver på stora tävlingar som 

man kvala in till på mindre events?  Finns många varianter som ni få gärna kommer med synpunkter 

till oss om, ju mer vi vet hur ni tycker, det lättare det är att ta beslut. Så att ni vet så ligger gränsen 

för klasserna runt 36 – 40 startande på de flesta banor. Att dela ytterligare till 3 klasser gå inte på de 

flesta tävlingar pga tidsbrist. Därför måste vi börja titta på att köra egna events igen. 

  Team Mästarskapet så har vi 13 lag anmälda och 7 betalt – vi ber er andra att betala omgående, 

efter den 25 April kostar det 300:- till!! 

Premiären på Kinnekulle Ring. Sista betalningsdag är den 25 april. Därefter tillkommer 500sek. 

Betalning ska göras till samma BG som serien (alltid) dvs 5961-9148. Transponders finns att hyra för 

500sek, men vi rekommendera alla att hyr/köp från tillverkaren i Holland My Laps (amb) online shop. 

Glöm inte om ni inte kan kommer och är serie anmäld så måste du avanmäla er till info@mrevents.se 

eller om det är de sista 24timmar direkt till arrangören enligt inbjudan. Inbjudan finns på hemsidan: 

legendsracingsweden.com. Det finns även 2 pass pay träning på fredag eftermiddag anmälan och 

betalning på plats till SSK. Depå områden för Legends är till vänster en bit upp i huvuddepån, grus 

område halvvägs mot besiktning och sedan som vanligt gräs område efter besiktning. Vi ber er ta inte 

mer plats än nödvändig, ni är i alla fall 20 bilar till nu! 

          Vi önska er alla lycka till på tävlingar 

                 Mike Johan Börje Per. 
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