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Det blev stor succé i Wittseröd

Vilken succé det blev i Wittseröd utanför Stockamöllan då Sportbilsklassiker
arrangerades ännu en gång. Arrangörerna Jan Malmgren och Ulf Danielsson
jobbade intensivt för att klara av alla bestämmelser och rekommendationer från
myndigheterna. Med förnuft och ansvar gick det bra att genomföra träffen.
Nytt för året var bland annat att besöksparkeringen var stängd på grund av
pandemin och att endast utställande bilar kunde tillåtas. Begränsningarna av
antal besökare gällde självklart också. Det var in i det sista ovisst om träffen
skulle bli av. Men det ordnade sig till slut. Stor succé! Du hittar bilder på sidan 2.
Stort tack till arrangörerna Jan Malmgren och Ulf Danielsson.
Hoppas att vi ses igen nästa år!
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Sportbilsklassiker i Wittseröd 2020
Solen sken och spred sin värme över den ljuvliga parken i Wittseröd när
Sportbilsklassiker öppnade för fjärde året i rad. Fantastiska bilar med
förväntansfulla förare och passagerare rullade in och så var träffen igång.
Det var inte många som trodde att det skulle bli möjligt denna pandemisommar.
Men det gick att klara alla säkerhetsbestämmelser och det blev stor succé.
Anders Hofverberg bjuder oss på fina bilder. Tack Anders!
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NU ÄR DET DAGS FÖR EN NY TUR
PÅ DE SKÅNSKA VÄGARNA
NÄR: Lördagen den 19e september
START: Kl 14:30 från “Utsiktspunkt
Öresundsbron/Luftkastellet”

Öppet för alla italienska fordon!

Denna gången utgår vi
från Malmö och
roadbooken tar oss sedan
ut på en två timmars
körtur som avslutas i
Svalöv där Per på Arese
Parts bjuder på grillat!
Obligatorisk anmälan till:
robert@alfaromeo.nu
Begränsat antal platser!

27 september Gula träffen

på Hemvärnsgården i Kyrkheddinge
från kl. 10.00
https://www.mhkskane.nu

2013

KOM IHÅG
Det är tufft denna sommar. Mängder av
arrangemang och träffar ställs in och det
blir allt tunnare i vår kalender. Det finns
väldigt många röda texter som innebär
inställt eller framflyttat.
Så kolla därför noga
på arrangemangets hemsida
så att du vet att det inte är inställt!

Sommarträff på hög nivå!
Det är många träffar som har ställts in denna sommar. Men det finns entusiaster
som inte ger upp några traditioner bara för att covid-19 har tagit över.
En vacker sommarkväll samlades det här tuffa gänget hemma hos Christer
och Eva-Marie Sjölin på Nötesjövägen utanför Svedala.
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KALENDER 2020
OBS! RÖD TEXT INNEBÄR INSTÄLLT ELLER FRAMFLYTTAT
SEPTEMBER
7-8
9
10
12
12
19
19
22
23
27

HAMBURGS OLDTIMER GRAND PRIX! http://www.motorevival.de/
STRANDTRÄFFEN i Rydebäck. http://mhkskane.nu/rydeback.html
BILLESHOLM, månadsträff vid Söderåsens Wärdshus. http://mhkskane.nu
JAKRIBORG GRAND PRIX. http://mscc.se/event/jakriborg-prix-2020//
BANMÖTESFINAL PÅ KNUTSTORP. https://www.alfaromeo.org
VETERANMARKNAD I TINGSRYD. www.bccc.se
SKÅNETUREN från Öresundsbron till Svalöv.anmälan till: robert@alfaromeo.nu
ÅRSMÖTE MHK, 19.00 på Hemvärnsgården i Kyrkheddinge. Anmälan till Sune Svensson
på 040-49 02 62 senast den 15/9. http://mhkskane.nu
HAMNTRÄFFEN i Viken. http://mhkskane.nu/viken.html
GULA TRÄFFEN på Hemvärnsgården i Kyrkheddinge. http://mhkskane.nu

När Tisdagsträffarna i Lödde ställdes in blev det ett stort tomrum i träffarna. Men så
dök det upp ett stort antal scenarier på nätet. Modeller i skala 1:43. Helt fantastiskt!
Kopiera adressen nedan så får du se exempel. Lycka till!

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFkdkNAzAIQzeqAJtr~%3B8WqkJL~_PhkfCUXMspvB7I7
~_8IAS0S6FtT~_Aq5AFVqOIWhACZXg~_Rds5qdQf8NYDkLaK6qvgD6hiPDQXIEZhD~%3Bg11TU1GUV6P
uAXbDGodKl1xesxa~%3BHWmvFskVcsbIoBW8w8x1TWwzLmxHYtOA8Uf~_AX6AM5sV4bi~%3Baz1uB~%
3BME1lx1En1rmxBM~_J9gOsUeh6uEwK~%3BaYAGuiSUmBPYk74~%3BpalY8otxp4n5Ptbx7w6oV~%3Bo2
nEc.bps.a.4002279129813384&type=1&__tn__=HH-R

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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