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                                                      ANDRA HALVLEKEN KAN BÖRJA! 

HEJ PÅ ER, 

                  Nu har en del av er haft lite semester hoppas vi och även haft tid att fixa till bilarna för 

eventuella skavanker av varierande storlek! Tävling 4 och 5 står på tur, tyvärr direkt efter varann och 

det kräver lite av er förstås, även ekonomiskt, datum nu för Kanonloppet har gått ut och 

efteranmälningsavgift gäller dvs 2600 för serie anmälda och 3000 för icke serie anmälda. Redan snart 

är det dags för Mantorps avgift också (7 augusti) komma ihåg bara om ni måste avstår pga krasch 

ring oss på en gång efter kanonloppet ni få tillbaka hela summan till o med torsdag före racet! 

                  Klargörande över lite saker, det är erat ansvar att se till att rätt bilder kommer upp på 

hemsidan, vi har tjatat ändå sedan mötet i höstas om detta, och vi kan gör fel (det är många nu att 

håller reda på) och det är inte jag (Mike) som lägger upp dem – vi har en utomstående som hjälper 

oss med vissa saker, och han vet inte vem ni är – och ibland kan en gammal bild dyka upp mm, så 

snälla har koll där men det är främst de som saknar bild vi vill ha upp, uppdatering i övrigt ske då o 

då. 

                  Vi hålla på med ett helt nytt koncept inför 2020 och går genom regelverket. Först ta vi fram 

förändringar som är mer naturliga (gått ur datum/ används inte mm) vi hade en helt annan typ av 

verksamhet 2016, sedan är det tekniska reglemente som skall anpassas efter det nya och vissa 

tidigare förändringar, och det ska konstateras vems ansvar vissa saker är först eftersom SBF är i 

högsta grad ansvarig för slut produkten - vissa saker måste in i Seriens upplägg istället, så det måste 

lösas också. Vi ha ett par förare som hjälper oss med era synpunkter, men om det är nån av er som 

känna att de har saker de vill föra fram – skicka dessa till oss på info@mrevents.se så tas de med i 

diskussionerna. Vi vill inte gå ut med förarnas namn av respekt för dem, det kan bli ett onödigt tryck 

på dem om slut resultat inte faller vissa i läpparna, eller nån inte fick som de ville. Men vi kan 

fastställer redan nu att slut resultatet bestäms av Johan Heggblad, Richard Göransson, Mike Luff och 

SBF, sedan har vi hjälp från en hel del sakkunniga människor inklusive Börje och Per förstås! Vi räknar 

med att allt är klart till Höstmöte och skall bara fastställas av SBF därefter. Upplägget för Serien är 

LRS som ansvara för. 

                    Det är en del som har haft synpunkter på domar beslut och hur mycket funktionärer ser 

runt banan och förväntningar at vi i serien skall gör nåt åt saken 2-3dagar efteråt!! Vi kan konstatera 

att oftast ha vi bättre bildmaterial än ni kan ana när beslut tas, och en funktionärs uttalande används 
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bara om de är hundra på det. Era egna kameran ge oss bara en del av sanningen det ge inte en 

fullständig bild av helheten, det som föranledd situationen t.ex. Vi är tillfreds att TL ha tagit rätt 

beslut hittills. Vi vill påminna er här och nu om turordningen om ni är missnöjda med eventuella 

beslut, DET ÄR DITT ANSVAR ATT LÄGGA IN ETT PROTEST!!! Vi kan inte gissa om ni är missnöjda, 

snack i depån eller på social media efteråt är inte intressant – ärligt det är inte rätt mot 

motståndaren eller oss för att vi kan varken försvara eller visa det vi har sett då! Som ett litet 

förbyggande arbete vill vi erbjuder möjlighet att under den andra klassens körning (masters/pro) få 

möjlighet att bli utkört till en utsatt postering så ska ni få ser hur det ser ut från den sidan och främst 

var du ha ansvar för, gäller förare och ni anmäla er till oss i god tid senast 10 Aug – ska vi se om vi kan 

ordna detta så ni få en inblick i andras arbete. 

                     Överlag vill vi tacka för att ni inte skriva negativa saker på varann, en klar bättring mot 

tidigare, och en allmänt god stämning i depån känns det som. Det kommer flera nya nu till Karlskoga 

och jag hoppas ni är lika välkommande och hjälpsam som vanligt! 

                      Ni som fortfarande har Semester har det bäst - vi andra gör som vi måste! Vi ses på 

fredag i Tältet bredvid Pit Stop 19.45 för Börjes Möte, bra om vi kan håller oss till endast förare + ev. 

teamchefer, det är så pass många som väntas kommer! Hoppas på rekordantal i Legends! 

                     Med vänlig hälsning  

                              Mike, Johan, Börje, Per. 

P.S. Angående Karlskoga så är vi alla tacksam om ni samordnar depåplatserna och ta så lite plats som 

möjligt, De bruka ordna husbils platser längst ner på gräset för extra vagnar – dvs max en per team i 

samband med depå plats (ingen garanti)(se inbjudan) Glad om ni organisera er så att tältet utåt och 

fordon bakom så att vi få en snygg gata!! 


