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Höstturen och Gula Träffen
utmanade Covid-19
Båda arrangemangen visade att det går att hålla träffar och köra turer utan större
problem trots den rådande pandemin. Två exempel på detta hittar du på följande
sidor. Det gäller att noga följa gällan de regler. Att visa hänsyn till andra, att hålla
avstånd och inte minst att hålla ut! Det är inte över ännu!
Körturerna har arrangerats tre
gånger denna säsongen. Med
hjälp av en enkel Road Book
kör man på vindlande vägar i
Skåne. Starten har utgått från
Svalöv två gånger och den sista turen startade vid Luftkastellet intill Öresundsbrofästet
i Malmö. Man har kört i egna
bilar och deltagarantalet har
självklart följt smittskyddsbestämmelserna.
Turerna har blivit mycket uppskattade av alla som deltagit.
Motorhistoriska Klubben i
Skåne har under många år
startat våren med Gröna Träffen och avslutat säsongen
med Gula Träffen på hösten.
Så också denna höst.
Men det var länge ovisst om
det skulle gå att arrangera
denna höst på Hemvärnsgården i Kyrkheddinge och om
man kunde följa FHMs rekommendationer.
Det gick och årets Gula Träffen
blev en stor succé.
Det är premiär för pizzaträff på
Erikstorps Kungsgård den 4 november!
Mera info på sid 4!
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Visste du att Ferrari och Abarth har
konstruerat och byggt en bil
tillsammans? Mer info på sid 4!

mail: markone@telia.com

Höstturen på de skånska vägarna
Lördagen den 19e september var det dags för årets tredje italienska körtur.
På eftermiddagen hade 18 bilar samlats, i strålande solsken, vid Luftkastellet i
Malmö där road booken för turen delades ut.
Turen som Anders Andersson lagt upp tog oss sedan ut på småvägarna söder om
Malmö och vidare mot Vismarlövs Café & Bagarstuga för en fika.
När kaffet var uppdrucket var det åter ut på vägarna för att leta sig fram till Svalöv.
I Svalöv tändes grillarna och Per på Arese Parts bjöd på kvällsmat.
Vi tackar även Jonny på arox's office supplies för utskrift av årets alla road books.
Roadbook finns att hämta på http://autostoriche.se/road-book
Ännu ett lyckat arrangemang i coronatider. Det fungerade utmärkt bra och alla
följde gällande säkerhetsbestämmelser till punkt och pricka.
Stort tack till Robert och hans medhjälpare.
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Gula Träffen 2020
Gula Träffen på Hemvärnsgården blev årets sista träff denna höst. Det var länge
ovisst om träffen i Kyrkheddinge skulle bli av men efter moget övervägande kunde
MHK Skåne ge klartecken. Det blev succé. Jättefint soligt höstväder lockade
många till att lufta sina pärlor ännu en gång innan det var dags att parkera över
vintern. Det var inte många italienare som kom denna höst men du finner några
på denna sida. Den gula bilen som väckte stort intresse är en mycket sällsynt
Volkswagen SP2 1976 importerad från Brasilien.
Anders Gervind var på plats och bjuder oss på fina bilder. Tack Anders!

FYRKLÖVERBLADET SKÅNE • 10 • 2020

3

Världens enda Ferrari Abarth
Ferrari-Abarth S/N 0262M

Foto:Bill Warren

Trots att Carlo Abarth hade mycket goda förbindelser med Enzo Ferrari så var det endast vid ett tillfälle som han placerade en racerkaross på ett Ferrarichassi. Den fick Serial Number 0262M och bar
sin Abarth-kaross i en knapp säsong för att sedan bytas till Scaglietti-kostym.
Hela berättelsen om den unika bilen kan du läsa i VeloceToday. Där finns också många originalbilder att njuta av.
Gå in på: https://velocetoday.com/the-ferrari-abarth-s-n-0262m/
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KALENDER 2020
EFTERSOM VÅR KALENDER ENDAST INNEHÅLLER RÖDA
ARRANGEMANG SÅ UTGÅR KALENDERN I DETTA NUMMER!
VI HOPPAS ATT SNART KUNNA ÅTERKOMMA
MED EN FYLLIG KALENDER

Alfa Romeo på Lime Rock

Underbara bilder från höstens final på Lime Rock!
https://velocetoday.com/alfas-battle-at-lime-rock-vscca-fall-finale/

TIPSET!

Söker du ställplats över vintern för din pärla?
Kontakta Ola Nilsson. Han har ett stall för förvaring av bilar i Tirup, 1500kr för en säsong vintertid
och kan också förvara bilar på heltid. Tirup ligger väster om Svalöv.
Kontakta Ola på mail: ola.petra@telia.com mobil:0709-156688
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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