Hej detta informationsbrev är för styrelsen i
Föreningen i det vi kallar Enkel Bilsport..
Detta koncept bygger på en samverkan där ni är
banägare och MHF arrangör. Det skapar mer
verksamhet och framför allt ett incitament och plattform för att kunna erbjuda
bilsporten på ett mycket enkelt och till ett plånbok som ska passa de allra flesta.
Sveriges enklaste och billigaste bilsport helt enkelt.
Beskrivning
Namnet Krutcupen står för kompisar racing uthållighet tävling
Det skapades för drygt 10 år sedan av en grupp som ville köra billigt men mycket. 4
stycken 1 timmes heat = 240 minuter med en gammal bil. Det fina med att dela upp
det i 60 minuters pass är att man kan få in annan verksamhet. Vi har möjlighet till
Crosskart ,, rallysprint men även viktiga medåkning för barn , mammor , publik vilket
är en viktig del i nyrekryteringsarbetet. (Detta sker i pausvilan med ev medåkning.)
Man kan också passa på vid behov att vattna banan och även kunna sladda till den
eller ändra bansträckning.
Bilarna
skall vara av den enkla modellen. Alla märken är tillåtna men inga suv eller van utan
helt vanliga touringbilar som enbart får ha gatdäck. Detta är viktigt inga rally , folkrace
eller andra tävlingsdäck för vi är rädd om banan och kostnaderna skall vara låga. så
enbart standarddäck.
alla glaslyckor skall monteras bort eller tejpas rejält för för även om detta inte är
kontaktsport så kan det uppstå och lyktglas skall inte ligga på banan. Gärna bur stol
och rejäla bälten men ingen krav utan minimum kravet är lågt sen lär sig förarna allt
eftersom att det är roligare att ha bättre säkerhet som en rally stol och 4,5,6
punktsbälten osv.
Personlig utrustning
Hjälm nackkrage helttäckt klädsel gärna overall av bomull eller nomex men åter igen
säkerheten byggs upp vartefter då förarna måste få komma in i sporten och sen
kommer det allt eftersom.
Vad behöver er klubb stå med ?
banan , traktor , servering funktionärer om det finns frivilliga. För det sista blir allt
tuffare att kunna ordna och där har vi bra samverkan med grupper som hjälper oss
med funktionärsarbete
men traktor eller liknande behövs för att kunna få bort bilarna som stannar ut med
banan. Servering för att skapa trivsel och ge lite extra intäkt. Entre värd valfritt vår
tanke har varit fri entre alltid. Men vi har nu en modell där entre kostar 50 kronor som
går tillbaka till de tävlande teamen och på så sätt hjälper de till att betala sin
verksamhet. och det räcker att ha den entrevärden mellan 09-11,00 som säger
välkommen och meddelar var de kan parkera sina bilar samt ge en informationsfolder
från Krutcupen med lite info och ev reklam.
Under Covid råder enbart publikfria tävlingar och entrevärden får upplysa ev
kommande besökare.att detta är ett slutet event utan publik sorry.

Vad ska Krutcupen stå med ?
Krutcupen/Enkel bilsport skall står med tävlingsorganisation
domare , tävlingsledare , tidtagning , sjukvård , serieorganisation
men framför allt den nationella reklamen på sociala medier , mässor för den lokala
sköter ni bäst själva.
Med detta gör att ni helt slipper arbetet med tävlingstillstånd , resultatuträkning ,
skicka inbjudningar , lösa protester utan allt som berör tävlingen står Krutcupen för
samt samtliga polistillstånd samt lagstiftande motortävlingsförsäkringar för förare ,
publik , funktionärer
Ekonomi
Allt bygger på en samverkan så alla tävlingsavgifter delas 50/50
startavgift för långlopp och övrig verksamhet
som vi delar broderligt på.
Ni behåller intäkter för hamburgarna dricka bjud gärna funktionärerna på mat.
och framför allt den stora inkomsten är att det bedrivs verksamhet på banan och
detta skapar nya förare till klubben.
några media och filmer om verksamheten
Tidningar
https://www.gd.se/artikel/enkelt-och-billigt-krutcupen-i-ett-notskal
https://www.unt.se/nyheter/tierp/i-krutcupen-far-alla-kora-rally-1896588.aspx
https://www.kkuriren.se/nyheter/vem-hinner-flest-varv-pa-fem-timmarsm4747023.aspx
https://www.dalademokraten.se/artikel/krutcupen-ar-bilsport-i-sin-enklaste-form
Filmer
https://www.youtube.com/watch?v=DaIb76ma2HE&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=SL6-U82Y790
https://www.youtube.com/watch?v=16numKx63m4&t=147s
Utbildningar + info https://www.youtube.com/watch?v=QkOz9uGgwSk&t=204s
https://www.youtube.com/watch?v=Ibz0FjHbE6E&t=1s
frågor tankar ideer förslag ring vår ordförande Hasse 070-798 23 78

