Svenska Scalextricklubbens Scalextricmail nr 2 2003
Hej igen alla svenska Scalextricare. Här kommer Scalextricmail 2 2003 som är ett litet reklammail från svenska
Scalextricklubben, och nu för tiden går ut till över 150 st Scalextricintresserade e-postadresser. Men
vidarebefordra gärna ut detta Scalextricmail till era bilbaneintresserade kompisar. Det roliga med att skicka
Scalextricmailen är att det blir ett antal nya medlemmar veckan efter det skickats ut.
Detta Scalextricmail kommer att handla om vad svenska Scalextricklubben har på gång under de närmsta
månaderna, och vi börjar med:

Scalextricträff 2 2003 i Karlskoga 13 Sep med Scalextricmästerskapet
Denna gång har vi hyrt in oss hos Karlskoga slotracingklubb, och skall köra på deras 26 meters 4-spåriga
Scalextricbana hela dagen. Vi kommer att köra deltävling 2 i Scalextricmästerskapet 2003. Vi kommer också att
köra en tävling öppen för alla med en valfri original 1/32 bilbanebil oavsett fabrikat. Och naturligtvis kommer
det att finnas en hel del Scalextric, både nytt och begagnat och även övriga bilbanefabrikat att köpa och sälja.
Preliminärt tidsprogram:
09. Dörrarna öppnas
12. Scalextricmästerskapet i samling. Startavgift 50 kr
14 Scalextricmästerskapet i körning. Startavgift 50 kr
17 Bilbanetävling öppen för alla med en valfri original 1/32 bilbanebil. Startavgift 20 kr.
Under dagen får ni naturligtvis komma och gå som ni vill. Vi tar ingen entreavgift, så ta med er era
bilbanekompisar också. Äta, snacka bilbana, köpa eller sälja bilbanegrejor göt ni under hela dagen, men håll koll
på tiden om ni vill vara med i nån tävling.
Medlem i Svenska Scalextricklubben blir man om man betalar in 125 kr till postgironr 159 7486-8
Frågor om denna träff gör ni på habos@telia.com

Nostalgimässan i Göteborg Söndagen 28 Sep kl 08-17
Jodå, även denna gång kommer svenska Scalextricklubben finnas på plats i ett bilbanerum på 2:a våningen.
Nostalgimässan är Sveriges största leksaksmässa, där hundratalet försäljare säljer alla tänkbara nya och beg
saker inom hobby och lek.
En 4-spårig Scalextricbana och bilar kommer att finnas tillgängliga för provkörning hela dagen. Det kommer att
finnas tidtagning på banan, så man kan få besked direkt, om man kan köra Scalextric eller inte. Även försäljning
av Scalextricgrejor kommer att finnas.
Nostalgimässan är som vanligt förlagd till fd Eriksbergvarvets lokaler. Entre 80 kr
Frågor om Scalextricklubbens medverkan på denna mässa gör ni på habos@telia.com

Scalextricträff 3 2003 den 8 Nov med Scalextricmästerskapsfinalen
Vart denna träff kommer att vara någonstans vet vi inte än, men datumet är redan spikat, så ni kan boka in denna
träff redan nu. I nästa Scalextricmail kommer all info du behöver veta om Scalextricmästerskapsfinalen 2003.

Scalextric 24h endurance challenge 2003 i Danmark
Jodu, svenska Scalextricklubben anmälde ett team till detta arrangemang tidigare i somras. Hade det hetat
Scalextric endurance challenge 2003 hade det ju garanterat varit en lugn och trevlig tillställning. Men nu hette
det Scalextric 24h endurance challenge 2003, och de där 24 timmarna betyder så mycket mer än 24 timmar.
Visserligen fortfarande trevligt, men de där 24 timmarna betyder även pekfingerblåsor stora som enkronor,
kramp i armar, fötter och ben, värk i nacke och rygg, och en trötthet som förändrar utseendet på ögonen till ett
par små tomater. Trots allt detta tillsammans , så blev allas bedömning att det var kul, ja till och med
JÄTTEKUL.
Och sen att Svenska Scalextricklubben körde flest varv under de där 24 timmarna och därmed vann tävlingen
gjorde ju att det blev ännu kuligare, (åtminstone för oss.) Visserligen körde vi inte snabbast, men eftersom vår
bil inte krånglade någonting kunde vi köra 7336 varv (eller 24,2 mil.) Att vi satt och gjorde iordning bilen
mycket grundligt ända till kl 03 på Fredagsnatten lönade sig.
I segertalet hade jag redan glömt alla vedermödor under de sista 24 timmarna, och sa istället: Vi syns nästa år.
När vi sprutat champagne(och då menar jag verkligen champagne) över medtävlare, åskådare och tidningsfolk
och fått våra priser(var sin Scalextric startsats), var det dags för hemfärd. Men först då märkte vi en nackdel
med att vinna var sin Scalextric startsats, nämligen att alla personer får ju inte plats i bilen på hemvägen!!!!
Bästa Scalextrichälsningar Thomas Werner Svenska Scalextricklubben habos@telia.com

