
				 																 													 	
 
PM 1, Legends Cup Final 2020 
	
Tävlingsplats: Gelleråsen Arena, tävlingens datum 2020-09-27 
 
Tävlingsarrangör: Karlskoga Motorförening tony.kmf@telia.com  
 
Organisationskommitté 
Richard Göransson, Mike Luff, Johan Heggblad, Tony Jacobsson och Lena Holm 
 
Juryordförande: Reine Eriksson 
Tävlingsledare: Börje Blomén 070-6614125  
Bitr TL: Johan Heggblad 
Teknisk Chef: Mikael Helge 
Tidtagningschef: Tony Jacobsson 
Administrativ chef: Lena Holm 
Miljöchef: Lotta Ström 
 
Startmetod: Rullande start. Pole position till höger. Starten sker via gamla bandelen. Efter att starten 
gått, används nya bansträckningen ut på start och målrakan. 
 
Tävlingens längd: Legends Cup: 14 min + 1 varv 
 
Ankomst till banan/Parkeringsdepå: Infart lördag 26/9 kl 17.00 -20.00. Från kl 07.00 på tävlingsdagen 
den 27/9. De som bokat box har tillgång till dem från kl 9.00 den 26/9. Boxbokning på 0586-15010 
Vid ankomst till anläggningen är det förbjudet att i depån parkera fordon utan anvisning från 
depåchefen.  
 
Besiktning / Anmälan: Besiktningen är öppen lördag 17.30 – 20.00 och söndag från 07.30 –  
Sekretariatet är öppet: lördag. kl 17.00–20.00 och söndag från kl 07.30- 
 
Resultat: Resultat och LIVE-timing finns på www.speedhive.com Resultat för pågående heat finns 
även på TV-apparater som finns uppsatta vid depåbox 2 och box 12. Resultatlistor hämtas i 
sekretariatet som finns i bottenvåningen av tornets baksida. 
 
Bärgning/bogsering: Förare som inte kan köra sin bil till depån måste kvarstanna i närheten av bilen 
för att vara behjälplig med bärgning/bogsering. 
 
Depåboxar: Det finns ett antal depåboxar att hyra söndag 07.00 – 19.00 för 1100 kr + moms. (Plats för 
ex 2st Legendsbilar i varje box). Bokning sker via mail till lena@gellerasen.se eller tel 0586-15010 
 
Prisutdelning: Prisutdelning för alla race sker direkt efter målgång av sista tävlingsheat ca kl 16.30 
 
Restaurang: PitStop Café serverar dagens lunch samt enklare frukost och kioskförsäljning under 
tävlingsdagen. Öppettider kl 08.00 – 15.30. Lunch serveras kl 11.30 – 13.30 
 
 
 
Välkommen till Gelleråsen Arena 
/Tävlingsledningen 


