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                                       Rafflande helg med många händelser. 

Då är säsongen halvfärdig, en mycket komprimerad säsong som ger sina speciella problem för alla, 
både tävlande och oss som arrangör. Första Börje möte kunde vi hålla i det nya stora tältet på 
Gelleråsen – storleken gjorde det möjligt till ett möte som annars är svårt med de restriktioner som 
finns. Det är nog bara på Gelleråsen vi kan hålla dessa på ett bra sätt. Vi måste respektera att 
banägarna inte kan riskera sina verksamheter för en sån sak!  

        Trots att vi tog upp många av de situationer som uppstod under helgen på mötet i fredags, så var 
det lite vilda västern ett tag, med 9 kamerabilder att hålla koll på så var det fullt med händelser 
samtidigt ibland, och det gör det mycket svårare att klara mer än de grövsta felen och ev. protester 
och funktionärers iakttagelser. Mer hinner man inte tyvärr, vi måste kunna göra det inom en rimlig 
tidsram också och det är innan nästa lopp som kräver sin uppmärksamhet. Vi går inte in i de olika 
sakerna här mer än att be er att skärpa till er när det gäller bl.a. sidoflyttning. Det är så viktigt med 
att hålla spåret och bromsa i tid (ha en klarbild över vad dina bromsar klarar av!) Vi är väl medvetna 
om att med så många på banan så händer det mer, men det har varit när fältet är brett som de flesta 
incidenter har hänt faktiskt! Lite mer avstånd till varandra på banan hjälper också till, vi vill att ni 
kommer hem hela!!  

        Fler har bytt motorn under helgen och kommer att få ta en tillbaka flyttning på första gridden i 
Mantorp eller nästa race de deltar i, då vi inte hann åtgärda detta i Karlskoga pga allt annat som 
hände. En lista kommer att postas på anslagstavlan om vilka dessa är. 

         Det kommer en Bulletin uppe snart också om ett tryckfel i Tekniska reglemente som skall rättas 
till, (ett ord som hamnade på fel rad bara). Ibland undra man varför saker är som de är. Oftast finns 
det enkla svar. Snälla skicka dessa frågor till oss på info@mrevents.se så svarar vi eller hänvisar till 
den som ha svaret. Det påstås att andra förare får frågorna och det är inte de som ska svara på saker! 
Om det inte är allmänna frågor eller kan hjälpa dem ställa in sina bilar. 

      Näst kommande tävling efter Mantorp är Kinnekulle och insläpp till anläggning är först 15.00 pga 
eget event på banan. Lite hålltider är test, kval och första racet på lördagen och race 2 på söndag 
runt lunch. Ingen paytest alltså. Anmäla licens? Har du? Skicka kopia till oss (ej Nyman racing)  

     Ni som väntar att få pengarna tillbaka efter avanmälan, var snälla och skicka in era kontonummer 
till oss om ni inte har gjort det. Vi hoppas på en fin tävlingsdag på Mantorp och önskar er Lycka till. 

                        Mike, Johan, Börje, Per och Bo. 
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