
SM LÅNGLOPP 2023
VILL DU KÖRA STEC

Dyrt eller billigt? 
Detta är kostnaden!



FASTA KOSTNADER
Vi har många gånger fått
frågan, och ofta har vi svårt att
övertyga den som frågar om
att kostnaderna faktiskt inte är
högre än vad de verkligen är.
Därför har vi gjort den här
infon för att den som är
intresserad ska få en överblick
över kostnaderna och se att
det verkligen stämmer –
förmodligen får du mer racing
för pengarna i Stec än någon
annan Racing.  Att kunna dela
den med familjen , företaget,
vännerna är ren bonus.

2,4,6 timmars
alternativ beroende

på antal förare 
klass A,B,C

beroende på
kilo/motoreffekt

Valfrihet efter dina
önskemål med din

Hobbyracing



TEAM AVGIFT 2023 
DETTA INGÅR I ÅRSPAKET
Licens /Försäkring 
Förarkurs 
heldag träning 29/4
Vagnsbok på bilen
Transponder My Laps
Entrebiljetter 20 per race
Effektmätning på bilen
Kaffe & mackor förarna
6 tävlingar 4 olika banor
rabatt på däck / utrustning
möjlighet att dela upp
kostnaden Jan-Maj 



29,900
27,900
23,900
19,900

6 TIMMARS
 

4 TIMMARS 
 

2 TIMMARS
 

NYA
 STEC LIGHT



KAN PRISET VERKLIGEN STÄMMA?
Racing ska ju vara så himla dyrt ? Det måste finnas dolda kostnader!

Allt ovan ingår i denna kostnad precis allt!
Bilen bestämmer du själv kostnad på. 
Fakturan betalas under Januari-1 Maj 
Slå ut kostnaden på antalet i teamet så kommer du till
insikt att detta är riktig hobby racing priser.
STEC = Svedish Touring Economy Championship
6 Race på riktigt fina banor  5 främsta resultat räknas 
Mantorp , Linköping , Tierp , Mittsverige 

www.stec.se



Samverkan skapar framgång
Vi tror på samverkan och bygger 2023 års budget på att
få med 7-8 klassponsorer  som hjälper serien att kunna

bli stark och naturligtvis bygger det på många team
som ger oss förtroende att vara just er hobby racing

arrangör som håller nere kostnaderna. 
Vi serverar varmkorv istället för ostron 

kaffe istället för champagne
Välkommen till stec 

kontakt stec@stec.se


