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Italiensk afton i Lödde
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Den sista tisdagen i augusti var det italiensk afton på tisdagsträffen på
Vikingatider i Löddeköpinge. Ovanligt många italienska fordon var på plats men
annars var det ovanligt gott om plats på de stora ytorna. Det var tydligt att
sommarens tropiska värme hade satt sina spår.
Här bjuder vi på några bilder av Ulf Hellström och Robert Svensson.

September månad bjuder på många härliga arrangemang som vi tipsar om i detta
nummer. Det är allt från strandträff, hamnträff, Gula träffen och Bella Italia.
Missa inte SPETTACOLO NORDICO - racingfesten på Ring Knutstorp.
Vi önskar alla en fortsatt härlig säsong!
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Öppet Garage
i Svalöv
Söndagen den 30 september är det dags
för höstens garageträff i Svalöv.
Vi håller garageportarna öppna mellan 10-14
och som vanligt bjuds det vid lunchtid på något från grillen.
Välkommen till lite ”hygge” med oss i 105/115 Garaget
på Teckomatorpsvägen 7 i Svalöv.
Väl mött!
Robert, Per, Allan, Björn, Lars, Urban
Kom och åk när du vill.
Mycket välkommen!
Frågor? Mejla till
robert@alfaromeo.nu,
eller ring 0706 206 474

Succé på Svedala Motordag

Svedala Motorklubb bjöd in till en motordag i centrala Svedala den 25 juli.
Motordagen har arrangerats under flera år och blivit mycket uppskattad. Det lät jättetrevligt så
Anders Gervind startade upp sin fina Alfa Romeo Giulia och styrde kosan till Svedala. Hela
centrum fylldes av veteranfordon, bilar, motorcyklar, mopeder och cyklar. Lägg till det tävlingsoch custombilar så förstår du att det fanns mycket att njuta av. Det var tyvärr magert med
italienska fordon. Giulian var den enda italienaren och den glömde Anders att fotografera.
Men här bjuder han på några bilder från det uppskattade arrangemanget.

Ovan ses en mini-husvagn byggd av en
ombyggd hundkoja med hundkoja som
dragbil! Litet läckert ekipage.
Längst till vänster en Puma GTE 1976.
Sportbil med anor från både Brasilien
och Sydafrika.
En härlig samling veteran-motorcyklar.
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GULA TRÄFFEN

Ett bra val den nionde september
mhkskane.nu
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LERGÖKARALLYT 2018

Det anrika veteranbilsrallyt som i år
kördes för 27e gången startade på Lindab Arena i Ängelholm och hade sin
målgång på Enoch Thulins flygplats
där Vallåkraträffen arrangerades.
Kombinationen blev en succé och
lockade rekordpublik till flygplatsen.
Rallydeltagarna var nöjda men hade
synpunkter. Den vanligaste kommentaren var - ”Lindab Arena är inte alls så
trevlig startplats som Valhall Park!”
Det skall kanske arrangörerna fundera
vidare på till nästa års rally.

Bilder från nätet och Car Info.
På www.car.info hittar du många,
många bilder och information.
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KALENDER 2018
SEPTEMBER
1
CABBETRÄFF på Råå. www.cabbe.se
5
STRANDTRÄFF i Rydebäck. http://mhkskane.nu
8
BELLA ITALIA i Nyborg, Fyn. www.bellaitaliafyn.dk
8
HÖSTRALLYT MHK. http://mhkskane.nu
8
NOSTALGIFEST OCH VETERANMARKNAD i Malmö. http://svwv.se/
9
GULA TRÄFFEN i Kyrkheddinge. http://mhkskane.nu
13
VETERANBILS- OCH MOTORCYKELTRÄFF, Söderåsens Wärdshus. http://mhkskane.nu
18
BIL-CAFÉ i Tydinge. www.tydingesjon.se
19
HAMNTRÄFF I VIKEN. http://mhkskane.nu
15-16
SPETTACOLO NORDICO, CAR banmöte på Ring Knutstorp, www.alfaromeo.org
16
CLASSIC CARS i Katrinetorp, Malmö. http://malmo.se/Kultur--fritid/Idrott--fritid/
Natur--friluftsliv/Natur--och-rekreationsomraden/Katrinetorp.html
25
BIL-CAFÉ i Tydinge. www.tydingesjon.se

OKTOBER
4-14
PARIS MOTORSHOW. http://www.mondial-automobile.com/

Världens högsta auktionspris!

Den 26 augusti såldes denna Ferrari 250 GTO, chassis 3413 GT från 1962 på
Sotheby’s Monterey auktion, som hölls på Monterey Classic Car Week i USA.
Slutpriset blev 48,4 miljoner dollar,
Med dagens kurs hisnande 443 miljoner kronor.

För mer info kontakta:
Gunnar Nornemark,
markone@telia.com,
0706-275 422

Vill du också få Fyrklöverbladet Skåne i din inkorg?

Skicka då ett mejl med ditt namnoch din mejladress till: markone@telia.com
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