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Mycket som sker nu!! 

Ibland ha man tur i oturen, pga. Corona uteblev testet på Gelleråsen som skulle ge oss lite info om 
hur det låg till i fältet med kompetens, farten, nytt o gammalt. Men nu har det varit mycket träning 
under en längre period som ha gett oss lite flera svar, även om det orsaka lite bekymmer, men bättre 
att reda ut det innan säsongen. Som ni ha kanske sett så ha vi gjort om startgrupperna (prel.) och det 
kommer att dra med sig andra ändringar som är större! Hela proceduren med kval förfarande måste 
ändras, och det bli tillbaka till det mer normala upplägget dock i 2 grupper. Det ge problem om det är 
olika väders förhållande, men det kan går åt bägge håll, inget man kan gör något åt eller planera för, 
här gäller SBFs regler. Hela anledningen är säkerheten, med så många nya och en stor tidsdifferens 
mellan toppskicket och de som ha kommit in som nu är väldigt stort och det hade kunnat kostat 
mycket material och problem. Efter diskussioner inom tävlingskommitté och med SBF så ha vi 
kommit fram till traditionella upplägg med kvaltid som gäller. Information om ovan lämnas i form av 
en Bulletin och punkt 7 i inbjudan ändras. Nu starta alla junior i en fält och alla rookies i en fält. 

Om det är någon som anse detta är helt fel och vill avstår så ha vi full förståelse för det och erbjuda 
samtliga pengar tillbaka. Besked skall lämnas om det skriftlig på info@mrevents.se. Senast 5 juli 
2020. 

Mantorp Park blev kvar på kalendern åter på platsen efter kanonloppet som race 4. Det bli ingen pay 
test på fredag pga. tidsbrist så vill du testa där, hålla koll på trackdays och tränings erbjudande 
tidigare. Hela racet avgörs på söndag för oss. (obs! ej fått absolut sista bek.) 

Positiva saker också, som ett incentiv till alla med de äldre bilar så införs en 1200/1250cc serie med 
prispokaler till minst 1,2,3. 

Det är givetvis tråkigt att det körs utan publik så länge, men vi tackar FMK för TV bevakning, en fin 
chans för klassen att visa upp sig igen. Körs på Youtube. 

Det har gått upp en hel del listor på hemsidan och det är viktigt att ni kolla dessa (egna placering) den 
som gör listorna är inte Legends kunnig och kan missar någon/något – skicka email till oss – det är ni 
som är egna Korr läsare. Samtidigt så saknas det fortfarande en del bilder och info på 
hemsidan/anmälan (licens nummer och vagn bok oftast, kolla gärna).  Hjälper oss att var komplett 
mot media med era uppgifter och bilder. 

bland/ ofta så skriva jag som en kratta men Observera: det är ALDRIG illa menat bara illa skrivit, ring 
mig och fråga vad jag mena istället om ni inte förstår. Mvh Mike, med Johan o Börje. 

mailto:info@mrevents.se

