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Hej på er,
Nu är premiären över, och det var som vanligt ups and downs, med lite smällar för vissa,
tekniska problem för andra och mycket glädje för några! Vi gratulerar vinnarna och hoppas att ni som
fick lite arbete hinner till Anderstorp! Ge oss gärna information så fort ni har koll på eran medverkan
eftersom vi har lite speciellt i Anderstorp med en gräns på 35 bilar på den lilla banan och måste
ombesikta den stora om den skall användas med en chikan – detta ta tid.
Beröm skall ni har ni som var på Kinnekulle, för det första, glädjande att se skicket på bilarna –
mycket hög nivå utseendemässigt också! Vi vill visa upp er också så ni som inte skickat in bilder på
bilen …. Ni är rätt många, snälla fixa detta, saknas några ansikten också!!! Gå in på hemsidan:
https://legendsracingsweden.com/forare/ finns inte vissa saker, kan var info också så skicka det till
mig på info@mrevents.se.
När du får detta brev, vet du att nu på fredag skall avgiften var inne för Anderstorp! Kom ihåg
också att transponders bör köpas, från o med nu finns ingen garanti att det finns att hyra! Ni som ha
nyköpt med dålig koll, vissa måste tydligen laddas om/anmälas inför varje tävling, ta hjälp av varann
så att detta fungerar. Bilaga 2 om Rookies gäller bara Masters förare.
Regeländring: Vi har upptäckt en felaktighet i ridehigh regeln. Ska stå så här: Mätning skall ske
INKLUSIVE föraren! Detta gäller fr. o med Anderstorp! Tillägget sätts upp på hemsidan snarast.
I Masters har vi nu en lista uppe på hemsidan genom att märka förarna som är rookie. En
vecka innan Anderstorp fastställer vi nu vilka vi anser är rookies, ni ser i pdf filen villkoren för
deltagande. Synpunkter kan bara ges av förarna i Masters både för eller emot sin placering, skicka in
det omgående till oss med eventuell motivering till förändring på info@mrevents.se. Utdelning av JR
och Rookie R dekaler sker i Anderstorp av Johan Heggblad.
Möte på Anderstorp fredag plan 1 över garagen i stora salen ingång vänster sidan av
byggnaden uppför spiraltrappan kl. 19.00 punktligt tack, Börje har många åtagande denna helg.
Till sist, detta är den sista Nyhetsbrev ni få direkt via Mail. Vi kommer att informera er via
Facebook (som även är nyhetssidan på hemsidan) när vi har lagt upp ett nytt Nyhetsbrev. Anledning
är att många ha försvunnit i ciberspace (aldrig fått) och bli lagt som Spam pga hårdare
säkerhetskontroller i datavärlden. Innebär att det bli för många som inte få dessa, trots att vi har
delat upp utskicket mer än vanligt, ta dessutom mycket tid.
Lycka till i Anderstorp!

Med vänlig hälsning Mike, Johan, Börje och Per.

