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DAGS FÖR FINALEN!!

Hej på er!
Snart är säsongen slut och det är tight i topp i alla klasser! Emil R Karlsson och Lukas gör
upp om vinsten i Masters och Kjell o Linus om 3de plats. I Pro är det 4 man i tätklungan men Rasmus
har en 25p ledning! I junior leder Calle Ahlin, men han är inte i hamn än, och i Rookie är det Linus,
Tommy och Oscar som slåss om interna pallplatserna. Nyman 1 verkar gå mot segern i Team M.
Finalen ja, tyvärr så hade jag redan bokat min semester när säsongen blev klart, så jag är
inte på plats, ej heller Börje som har ett annan uppdrag denna helg. Johan Heggblad bli TL och det
klara han galant, men vi hinner inte med vår lilla mötet kvällen innan tyvärr. Per och Bo har koll på er
i Besiktningen. Tacksam om ni hålla koll på tiderna och var på plats i god tid till line up, vi har inte
många minuter emellan passen. Sista anmälningsdag är 10 Sept för att avanmäla eller betala!
2020! Ska vi diskutera/informera om lördagen den 26 oktober, samtidigt som vår
prisutdelning (test på banan) fordon är inte riktigt klar än men det få gärna var en överraskning!
Testmöjligheterna för er, dina sponsorer, mekar, och eventuella köpare av bilar kommer vi att ha
som vanligt pris 600 sek i grund per bil och sedan betala ni 200 sek för prova på licensen för varje
som ska testa. Ta gärna och skicka en färdig lista med namn och personnummer till oss på förhand,
det spara mycket tid. Tidschema för den dagen sätta vi upp i oktober när vi vet mer, men vi följa
tidigare mönster, ev. har vi en klass till på plats. Anmälan senast den 18de oktober.
Samma datum gäller för prisutdelningsmiddag i Pit Stop. Pris 200 sek per person, alla
betalningar oavsett vad det gäller till det vanliga kontot för MR Events. På sen eftermiddag har vi vår
genomgång inför 2020 så att alla veta vad som är tänkt nästa år.
Tänker inte diskutera saker som har hänt på racen, det är racing vi pyssla med och jag bara
påminna om att ni ska ta hänsyn till varann och racer enl. fair play principen!
Hoppas ni har ett underbart avslutnings race - vi ses i oktober.

Med vänlig hälsning
Mike, Johan, Börje, Per och Bo.

