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     Inbjudan till MSLS racing-weekend 31/6-2/7 
 

Förutom att vi har nöjet att bjuda in alla team i MSLS och Mittcup till deltävlingen 
på Mittsverigebanan vill vi visa vår uppskattning genom att bjuda till lite extra. Vad 
det i klartext betyder för er är följande; 
• Tillgång till maskindepå torsdag 30/6  
• Kostnadsfri* träning torsdag 30/6  
• Kostnadsfri* träning under fredag 1/7 med officiell tidtagning och 
transpondertest via Orbits och MyLaps med resultat via Speedhive & Race Monitor 
• Möjlighet till frukost, lunch och middag från torsdag till söndag (se bif meny 
med info och länk till bokning) 
• Avslutningsfest med grillning, musikunderhållning och annat trevligt efter 
målgången på lördag kväll 
* Körningen är kostnadsfri men då vi kör dessa under SMA krävs antingen giltig SMA ettårs-licens eller så kan 
man köpa en engångslicens för 250 kronor per dag på plats av oss. 
 
För info om tider, se bifogat tidsschema. Vi hoppas och tror att detta kommer bli 
en minnesvärd helg med mycket bilkörning, trevligt umgänge, god mat och inte 
minst lite party och rock ’n’ roll ... 
 
Mycket välkomna! 
 
 
Vännerna på Mittsverigebanan 
 
 
PS 
Vill ni ha el till er depåplats så boka snarast på https://www.mittsverigebanan.se/kopia-av-bokning-priser/   
DS  
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          Schema MSLS racing-weekend 31/6-2/7 
 
Preliminärt tidsschema för MSLS racing-weekend 
• Torsdag 30/6 

§ Depån öppnar 12:00 
§ Träning 18:00 – 21:00 
§ Middag 18:00 – 21:00  

• Fredag 1/7 
§ Frukost 08:00 – 9:00 
§ Träning 10:00 – 18:00 
§ Besiktning 18:00 – 20:00 
§ Middag 18:00 – 21:00 

• Lördag 2/7 
§ Frukost 07:00 – 08:00 
§ Besiktning 07:30 – 9:00 
§ Mittcup race 8:30 – 11:30 
§ MSLS race 12:00 – 20:00 
§ MSLS sprint 16:00 – 20:00 
§ Prisutdelning och middag 20:30 
§ Party & Rock ’n’ roll 21:00 

• Söndag 3/7 
§ Frukost 08:00 – 09:00  



Northern Parts n´ Coffee  Meny 
Mittsverigebanan  MSLS 2022 

Matmeny Mittsverigebanan 
MSLS 2022 
 

Torsdag 30 juni 

Middag med grillkorv och coleslaw, grönsaker och tillbehör. 
Dryck samt kaffe och kaka     Pris: 100kr/pp 

 

Fredag 1 juni 

Middag med kotlett och potatisgratäng, grönsaker och tillbehör. 
Dryck samt kaffe och kaka     Pris: 120kr/pp 

 

Lördag 2 juli 

Middag med mixad grilltallrik, potatissallad, grönsaker och tillbehör 
Dryck samt kaffe och kaka     150kr/pp 

 

Fredag till söndag serveras en mindre frukostbuffé, 75kr/pp 
Fredag och lördag serveras lunch. Där det kommer att erbjudas en trevlig varierad 
meny med b.la hamburgare och wraps.  

 

Kiosk med läsk, kaffe, fika, godis med mera kommer att vara öppen under kvällen 
fredag och hela tävlingsdagen lördag.  

 

Frukost och middag bokas på: http://simplesignup.se/event/194138-mat-msls 


