
Frågor och diskussionsunderlag inför 2019. 

Vi inom organisationen STEC Motorsport jobbar internt ständigt med ett 
pågående förbättringsarbete för att kunna erbjuda förare aktiva publik sponsorer
det bästa vi kan med de medel vi kan uppbringa.   Därför är det viktigt med dessa 
“kundundersökningar” som vi vill ha hjälp med att besvara och det finns plats 
absolut för fler tankar och vi ser detta som ett led för att STEC ska vara serien där
du och fler aktiva väljer som sin tävlingsserie även I framtiden. 

Fråga 1  hur många tävlingar bör denna serie innehålla 2019-2021 årligen

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10   Ringa in 1- 2 svar 

Fråga 2 Hur många olika banor skall vi köra på 2019 

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    Ringa in  1-2 svar 

Fråga 3 skall motorerna begränsas I denna serie ?

Ja     Nej     om ja beskriv kort på vilket sätt 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Fråga 4  hur långa race skall det vara I denna serie ?

60 minuter    120 minuter   180 minuter  240 minuter  300 minuter 360 minuter
ringa in som tidigare 1-2 förslag eller skriv ett eget förslag 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________



Fråga 5 

Vad är viktigaste för dig på en skala mellan 1-5  där 1 är mindre viktigt och 5 
mycket viktigt 

Viktigt med att tidsschema finns innan tävling  1    2    3    4    5  

Är det viktigt med pokaler till vinnande team   1    2    3    4     5  

Är det viktigt med prisbord till vinnande team  1    2    3    4    5

Är snygga skyltar viktigt eller funkar Whiteboard   1    2    3   4    5

Är det viktigt med lägre staravgift och lägre service 1    2    3   4    5

Är  det viktigt med högre startavgift och högre service 1    2    3   4   5 

Inför 2018 köpte vi in en ambulans och en rescuebil  är det viktigt för ditt team 
och har du noterat  detta    1     2    3    4    5               JA   NEJ 

Inför 2018 skapade vi ett avtal med Yokohama och GA Lindberg för bättre pris på
däck och personlig utrustning är detta viktigt för ditt team och har du använt dig 
av detta ?    1     2     3    4    5         JA   NEJ 

Är det viktigt för er att vi ställer upp bilarna I den ordningen som de kom in 
resultatmässigt före lunch     1     2     3     4    5     

Ska burar I bilen kravsättas inom  denna serie  1     2     3     4     5

Ska vi fortsätta med poäng beräkningen 1 varv per poäng eller ska vi köra som I 
Racing  25 23 21 19 17 osv  samt ska finalen ge dubbla poäng ?

Tack för ni svarade på dessa frågor nu finns det 2 baksidor på dessa 2 blad där ditt 
team har massor med text yta att skriva direkt till tävlingsorganisationen era 
synpunkter på vad som skall ingå I det ständiga förbättrimgsarbetet.   Samt förslag
hur ska vi få sponsorer till serien  publik på tävlingarna fler startande  mm mm 

Skriv gärna namn på team och telefonnummer så vi kan nå dig för mer samtal 
STEC ÄR FÖR FÖRARE AV FÖRARE 




