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                               Premiären avklarat!! 61 till start. 

               Äntligen är säsongen igång, visserligen utan publik men de fina TV sändningar gjorde vad 

man kunde av situationen, all heder åt Falkenbergs Motorklubb.  Nu är tabellerna uppe på hemsidan 

kolla gärna om ni ha rätt poäng överallt och namn stavas rätt och så vidare det är lätt att något 

gammalt slinka genom. Snart 3 veckor kvar till nästa race som bli en tuff helg med 4 heat på spel och 

för att ge alla bästa möjliga chans att överleva helgen ha vi tagit följande beslut i tävlingskommitté. 

               Angående startpositionen på gridden till söndag (kvalresultat): till race 5 söndag (heat 1 860 

motorsport Int. och GTR Motorsport Challenge.) används bästa tid under race 3 på lördag. Och till 

race 6. Söndag (heat 2 860 motorsport Int. och GTR Motorsport Challenge) används snabbaste tid 

under race 4 lördag. 

               På så vis skapa vi nya griddar och ge bättre förutsättningar för alla, ifall att missöde är 

framme under kval, så är inte hela helgen förstört. 

              Flera inbjudan och info ha kommit upp om kommande race, så snälla ta den tiden och läs vad 

som gäller.  

             Eftersnacket kom det några hårda omdömen om vissa omkörningarna och spårvalen, och visst 

några tvivelaktiga beslut togs av en del, precis som några saker ha missats av funktionärer. Det är 

viktig att kommer ihåg att vi är alla bara människor och misstag kommer att göras av oss alla, det är 

inte lätt första gången på året en del ha inte kunnat träna lika mycket som andra och är kanske lite 

ringrostig, men det bli bättre, förhoppningsvis kan vi få till en ” Börje ” Möte fredag kväll i det nya 

stor tältet, vi få ser! Annars bli det ett papper i sekretariatet som sist. 

              Legends Racing skall handla om att ha roligt också, och det bli svårt om det börja kostar alla 

för mycket med reperationerna, tänk på det! 

              Snart kommer en ny faktura för dem som inte har betalt klart hela säsongen, Vi skicka det 

nästa vecka och det ska vara klart betalt tisdag den 25 augusti, för de flesta ligger den på 5000 sek, 

men finns en del som ha betalt mer i förväg. 

              Lycka till alla i Karlskoga, ni som inte kan delta skall hör av er till oss, annars tror vi att ni 

kommer. 

                              Med racing hälsningar 

                                   Börje Mike och Johan. 

 


