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MX-5 Racing Club
MX-5 Racing Club - Klubben för

dig som gillar sportig och
utmanande körning på landets

racerbanor med din Mazda
MX-5/Miata.

Oavsett om du har en gatbil eller en
tävlingsbil är du välkommen i vårt gäng. I
centrum står din egen ambition att vilja

utvecklas till en bättre förare!
Huvudinriktningen är att anordna träffar
på landets motorbanor. Träffarna utgörs
av allt från mindre events med konbana
(A-sprint) till tävlingar på motorbanor.

En viktig grundtanke är gott kamratskap
samt att ha riktigt kul med din MX-5!

Historik
Redan 1990 när Olle Olsson tog in de
första MX-5orna till Sverige så var det

rusning efter den nyfödda
folksportvagnen. 1991 gick de första

MX-5orna i Sportvagnsserien och vinsten i
Roadsport C var självklar.

Sedan dess har MX-5orna varit frekventa i
Roadsport C både i Sportvagnsserien och

inom Klubbracingen.

2007 gjordes dock en satsning för att
koncentrera förarövningar/racing med

MX-5or till en klubb. Sedan 2008 är
klubben ansluten till SBF.

Redan efter ett år så nåddes över 100
medlemmar och aktivitetsgraden är

mycket hög. Intresset för både
förarövningsaktiviteterna och racingen i

MX-5 CUP ökar stadigt
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