FLEISCHMANN RING
Racing circuit
Hälsar dig välkommen till en dag racing på en snabb och spännande bana.
Söndagen den 2: september klockan 9:00 träffas vi utanför grinden till
Silovägen 4 i Jordbro industriområde. Detta är intill korsningen Silovägen /
Dåntorpsvägen mitt emot betong stationen. Företaget vi kör hos heter Lambertsson
Sverige AB.
Lättast hittar man via väg 73 från Globen mot Nynäshamn. Det tar ca 15 minuter
att köra från Globen. Sväng av vid trafikplats Jordbro. Kör höger mot Jordbro och
rakt igenom rondellen mot väg 259 till Huddinge. Kör första vänster in i Jordbro
ind.omr från väg 259 och första höger in på Silovägen. Du är framme i andra änden
på Silovägen på vänster sida.
Vad ska vi köra på?
Banan är av märket Fleischmann och är 6 spår bred. Längden är över 35 meter och
lika lång i alla spår. Gasreglage finns men önskas ett eget så är kontakten en
standard 3,5mm plugg för Ninco/Scalextric.
Vad ska vi köra?
Bilarna vi kör är Slot It:s samtliga bilar av LeMans typ utom Ferrari 312.
Bilarna ska vara helt standard ur förpackningen (BOX STOCK) med däcken och
magneten som är monterad vid leverans. Alltså racing rakt ur lådan mekaniskt.
Det man får ändra från detta är: Justering av kaross om det tar i. Limning av motor
och bakaxel om behov finnes och givetvis fri omlackering om så önskas.
Egenhändigt lackade bilar ses gärna på startlinjen.
Om tid finns blir det även ett enklare Ferrari 360 Challenge där ban ägaren står för
bilarna.
Tävlingsupplägget är inte helt klart men troligtvis blir det exempelvis 50 varv och
först i mål. Alla förare ska givetvis köra på samtliga spår och totalt bäst resultat
över alla spår blir total vinnare.
Svar önskas om DU kommer eller inte på mail jensapson@yahoo.se
Skriv om du kommer eller ej och vad du ska köra för Slot It bil.
Startavgift är 100 kronor.
Läsk och bulle kommer att finnas till försäljning om så önskas

Väl mött på starlinjen Jensa ”jensapson” Pettersson Tel: 0708-xxxxxx

