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THULINTRÄFFEN 2019

Thulinträffen i Landskrona inleddes som brukligt med cruising på fredagskvällen.
Detta året med en lite annorlunda rutt genom staden. Som vanligt en riktig folkfest
med många deltagare och massor av intresserade landskronabor längs gatorna.
På lördagen var det så dags för Thulinträffen runt inre vallgraven i Citadellområdet.
Träffen blev mycket välbesökt i det vackra sommarvädret.
Årets träff hade flera teman. 2019 firar Citroën sina 100 år
som biltillverkare och Issigonis lilla hundkoja fyller 60 år.
Detta uppmärksammades med intressanta utställningar vid
vallgraven.
Man uppmärksammade också att Enoch Thulin, flygpionjär
och industriman, omkom i en flygolycka då han störtade över
varvsområdet under en provflygning för hundra år sedan.
Då flygplanstillverkningen upphörde startade företaget tillverkning av bilar i Landskrona och en äkta Thulinbil fanns på
plats. Det var en Thulin Typ A25 från 1923 som ägs av Haldex som för arvet vidare genom att vara en världsledande
tillverkare av bromssystem, fyrhjulsdrift och kopplingar.
Årets träff blev ännu en gång ett trivsamt och mycket uppskattat arrangemang kring Citadellet i Lancdskrona.
Foto: Kenneth Larsson

Tack för dina bilder Kenneth!
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Det var ganska så tunt med italienare på Thulinträffen. Men
Lisbeth Bartner från Ängelholm gladde många med med sin
lilla FIAT 126 från 1975 i taxiversion. Gul och Kul!

mail: markone@telia.com

Börje & Birgit Canerstam
är alltid flitiga besökare
på träffar och andra
trevliga arrangemang.
Så också denna sommar.
De delar gärna med sig
av sina upplevelser till
våra läsare. Här följer tre
aktuella bidrag från juliaugusti.
Stort tack Börje & Birgit!

Halmstad Sports Car Event
Halmstad Sports Car Event arrangerades den 20:e juli för 9:e gången med
omkring 300 sportbilar på plats.
Årets jubilarer var Bentley 100år, Triumph TR6 och Mustang BOSS 50 År.
Under dagen var det olika uppträdanden på scenen. Bosse Bildoktorn och Peter
Sundfeldt gick runt och intervjuade bilutställarna. Det visades på storbildsskärm
vid scenen. Det var också flyguppvisningar under dagen.
Halmstad Sports Car Event har alltid haft som mål att varje år skänka eventets
överskott till välgörenhet. Årets överskott fördelas mellan Barncancerfonden och
Barndiabetesfonden. Hittills har över en halv miljon kronor delats ut till olika organisationer.
Som vanligt en mycket trevlig träff som vi gärna återvänder till.
Börje & Birgit

Classic Motor Event i Ödåkra
Söndagen den 28 juli besökte vi Classic Motor Event på Spritan i Ödåkra. Det är den gamla spritfabriken i Ödåkra där det
idag finns många små butiker och matställen.
På morgonen kom det lite regn men sedan klarnade det upp
så solen sken på oss resten av dagen. Regnet på morgonen
gjorde tyvärr att några stannade hemma. Träffen var ändåvälbesökt med många besökare.
Vi var där med vår Fiat 500 och Lancia HPE. Där var också
en dansk delegation med en Lancia Aurelia B20, Fiat 1800
och en Fiat Duna. För övrigt fanns där bilar för alla smakriktningar att titta på.
Det var första gången träffen anordnades. Vi får hoppas på en
fortsättning för vi återkommer gärna.
Börje & Birgit
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Skanör Falsterbo Gran Turismo Show
Söndagen den 4:e augusti började dagen med frukost hos
Förenade bil i Malmö.
Sedan körde vi i kortege på småvägar ner till Skanör där
bilarna ställdes upp på några av gatorna. Detta året var det

Ring Knutstorp
14-15 september

fullt med bilar och väldigt många besökare hela dagen.
Vädret var perfekt så vi njöt tillfullo av de fina bilarna, vännerna som vi träffar och miljön i Skanör.
Börje & Birgit

https://www.alfaromeo.org/Spettacolo-Nordico

Bilträff med europeiska rally-, racing- och sportbilar från 1920-1970 talet
Info: Jan Malmgren, mal@sweflight.com, 070-562 2862 wwwsportbilsklassiker.se

GARAGETRÄFF
I SVALÖV

Söndagen den 6 oktober
öppnas portarna till höstens
träff i Svalövsgaraget.
Mer info i nästa nr.
VÄLKOMMEN!
INFO: robert@alfaromeo.nu
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KALENDER 2019
AUGUSTI
14
STRANDTRÄFFEN i Rydebäck. http://mhkskane.nu
17
LERGÖKARALLYT Ängelholm. www.lergokarallyt.se
17-18
VALLÅKRATRÄFFEN. https://vallakratraffen.com/
21
HAMNTRÄFF i Viken. http://mhkskane.nu/viken.html
23-25
ISOLA LUNGO. Alfa Romeo Classico Træf Sydlangeland. Kwberthelsen@gmail.com
24
SPORTBILSKLASSIKER i Stockamöllan. www.sportbilsklassiker.se
25
LERGÖKSTRÄFFEN Hembygdsparken i Ängelholm. lergöksträffen.se
25
BAKLUCKELOPPIS Hemvärnsgården i Kyrkheddinge. http://hemvarnsgarden.com/loppis/
28
STRANDTRÄFFEN i Rydebäck. http://mhkskane.nu
30-31
AUTOROPA RACING DAYS. https://ard.autoropa.se/
31
FLY N' RIDE, Ljungbyhed. http://www.flynride.se/
31
SVEDALA MOTOR&VETERANDAG. www.svedalamotorklubb.se
SEPTEMBER
7
CABBETRÄFF på Råå. www.cabbe.se
7
VETERANMARKNAD i Degeberga. www.mcvksd.se
7-8
HAMBURGS OLDTIMER GRAND PRIX! http://www.motorevival.de/
11
STRANDTRÄFFEN i Rydebäck. http://mhkskane.nu
12
BILLESHOLMSTRÄFFEN. http://mhkskane.nu/billesholm.html
14
SVWVS HÖSTTRÄFF på Bulltofta. https://svwv.se/
14-15
SPETTACOLO NORDICO, CAR banmöte på Ring Knutstorp,
https://www.alfaromeo.org/Spettacolo-Nordico
18
HAMNTRÄFF i Viken. http://mhkskane.nu/viken.html
22
CLASSIC CARS på Katrinetorp i Malmö. https://malmo.se/katrinetorp
OKTOBER
6
GARAGETRÄFF I SVALÖV. Info: robert@alfaromeo.nu
24-27
AUTO D’EPOCA, Padua. automotodepoca.com

Heveningham Hall Concours 2019. Se mer på:
https://www.sportscardigest.com/heveningham-hall-concours-2019-report

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 namn och din mejladress till: markone@telia.com
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