
                                          

Mantorp Park Motorbana AB, Motorklubben Scandia, Racerhistoriska klubben och SBF 

hälsar Er varmt välkomna till Mantorp Park. 
 

 

Välkomstbrev Mantorp Classic Festival                  

23 - 25 augusti 2019 Mantorp Park 

 
Mantorp Park firar 50 år! 

Vi hälsar dig varmt välkommen att fira detta tillsammans med oss. 

Upplev en fantastisk helg med fokus på 50 års svensk racinghistoria och motornostalgi. 

 

Detta jubileumsår kommer vi att sätta strålkastarljuset lite extra på ett par av de heat som främst 

representerar Mantorp Parks historia som racerbana från 1969 och till våra dagar. 

Det är Formula Vee, som faktiskt deltog redan vid 1969 års invigningstävling. 

Det är också standard och GT bilarna från 1966-1971. Denna helg förstärkta med sina något yngre 

kusiner från åren 1972-1990 i ett gemensamt heat, för att hylla standardvagnsracingen och GT-

bilarnas betydelse för Mantorp Park genom åren.  

Även Formula ”Slicks & Ving” uppmärksammar vi lite extra, då med fokus på i första hand Formula 3 

och Formula 2 som betytt mycket för banan. Gemensamt för dessa Featureklasser är att de också får 

ett fint prisbord att tävla om. 

 

Inbjudningsheat för amerikanska bilar 

En nyhet under söndagen är ett speciellt inbjudningsheat för alla amerikanska racerbilar. 

Här är du välkommen med såväl Standardbil, eller GT-bil, oavsett period eller kategori. 

Då detta race är ett rent inbjudningsheat, utanför RHK-Cupen välkomnar vi även dig med en klassisk 

amerikansk racer som eventuellt saknar aktuell HTP.  

Startuppställningen avgörs av bästa varvtid i race 1 i respektive ordinarie heat. 

Även här ser vi fram mot att utöver tävlan om äran erbjuda ett lockande prisbord. 

Vad det kostar? Ingenting! Detta jubileumsheat ingår i ordinarie startavgift.   

 

Vi ser inte bara fram emot välfyllda heat i de historiska klasserna, utan också bilutställning, där 

europiska klassiker och sportbilar är i fokus lördagen den 24 augusti, medan söndagen den 25 augusti 

är vikt för de amerikanska bilarna. En jury utser de finaste från respektive dag. 

Till allt detta kommer sportbilsuppvisning, historisk parad, marknad och säljare inom hobbyn. 

För dig och ditt team kommer även en inbjudan senare till jubileumsbankett till självkostnadspris. 

(mera info kommer om jubileumsbanketten) 

Varmt välkomna till en fullmatad jubileumshelg! 

 


