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NYHETSBULLETIN 2005.02.15

Dags för lite nyheter!

Årets tävlingskalender är den bästa på länge. Bra spridning tidsmässigt och bra banor.
Hoppas att alla noterat att vi kör på Falkenberg den 13 – 14/8, det har varit ute på hemsidan ett tag.

Vi kommer under nästa vecka att lägga ut en blankett för anmälan till serien. Vi ber er snarast fylla i
denna, samt för Roadsports och Modsports, även den vagndeklaration som ligger ute under fliken
Reglemente. Både ni och er bil är då ordentligt registrerade, vilket underlättar för arrangörer och
besiktningspersonal!
På serieanmälningsblanketten kan ni även anmäla er till de olika deltävlingarna. Avanmälan kan alltid
göras. 

Om ni är osäker på om ni kan deltaga i någon deltävling kan ni utelämna denna eller dessa och senare
under en annan flik, anmäla er till dessa bara genom att fylla i ert namn, klass och startnummer.

Vi ber er samtidigt med serieanmälan betala in 500:- till SPVM:s postgiro som anges på blanketten.
Detta skall täcka totalpriserna, tryckning av dekaler, utskick till dem som inte har Internet samt
kostnader för vår hemsida.

Blir det något överskott kommer det vid årets slut att komma de serieanmälda tillgodo i någon form.
 
Diskussioner pågår nu med en större motortidning om samarbete under ett första provår som
förhoppningsvis kan utvecklas mera långsiktligt. 

Är någon intresserad av att köpa en egen transponder redan i år? Hör i så fall av er snarast. Vi får
rabatt när antalet överstiger 32 st.
Nästa år kommer arrangörerna att ta ut en hög hyra för varje transponder och vid större tävlingar finns
det risk att det inte finns till alla! 
Pris € 252, hållare € 4, frakt tillkommer.

OBS! Roadsports har ingen klassrepresentant! Kan ni inte prata ihop er? Det behöver 
nödvändigtvis ej vara en förare! Ser fram emot att någon hör av sig till mig!!!!!!!!!!!!!!

Hälsningar
Jan Nordgren

PS denna Nyhetsbulletin har endast gått ut med e-mail. Kan klassrepresentanterna sprida ovanstående
till de som ej har e-mail! Vår kassa är tom!!




