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Håll i!  Håll avstånd!  Håll ut!

SSM Ring Knutstorp 2011

Årets sommar ser verkligen annorlunda ut. Pande-
min påverkar allt i samhället, alla människor, all
verksamhet och vi känner verkligen av det i allt som
vi gör, också i vår hobby. Väldigt många träffar och
andra arrangemang ställs in. Men det finns trots allt
plats för egna träffar.  Då vädret passar för en liten tur
så kontakta några vänner, bestäm ett mål, kör i egna
fordon och håll avstånd både på vägen och i samva-
ron. Men följ alla föreskrifter noga!
Eftersom det inte har hänt så mycket sedan förra
numret så bjuder vi på en blick i backspegeln från
sommaren 2011.

Träff iMagnarps hamn 2011 Lergökarallyt 2011
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Varför jag har skaffat en FIAT barchetta
Anders Andersson inleder vår serie om läsarnas bilar

Vi önskar lycka till med roadstern!

Bilar har jag alltid varit intresserad av,
men jag har aldrig haft dem som hobby
utan mer som fortskaffningsmedel, om
än med vissa krav på kvalitet, komfort
och prestanda. Att jag först nu har sad-
lat om och skaffat en roadster har sin
upprinnelse i garageträffen i Svalöv
våren 2019. 

Uppe på lyften stod en X1/9 och ju mer
jag tänkte på den desto mer fängslad
blev jag av denna mittmotorkonstruk-
tion och dess karaktäristiska och kraft-
fulla design. Efter att ha bevakat mark-
naden i nästan ett år insåg jag tyvärr att
det skulle bli mycket svårt att hitta ett
bra exemplar av denna drömbil. 

Några av mina bilkunniga bekanta ta-
lade emellertid varmt även om Fiat
barchetta, så jag tänkte om och lade in
en ny sökprofil på Blocket. 

Då började det dyka upp flera fina al-
ternativ och efter att ha provkört några
exemplar fastnade jag för en silverme-
tallic 2000:a som var i fint skick. Nu
hoppas jag kunna använda den flitigt
på sommarhalvåret, både till finåkning
och till vardags till och från jobbet. 
Och inte minst till träffarna på olika
håll i Skåne.

Anders Andersson

Vårturen den 17 maj i Mellanskåne
Ulf Danielsson och Jan Malmgren anordnar en vårtur med stor hänsyn till de regler som gäller pga coronan.

OBS! VI SAMLAS INTE I GRUPPER, 
ALLA KÖR ENSKILT!!! 

Klicka på "Vårturen" på Sportbilsklassikers facebooksida
under evenemang   och ni har all info. 
Inbjudan gäller den kategori av bilar som "Sportbilsklassi-
ker" vänder sig till, dvs. sport-, rally- och racingbilar från 20-
talet till 70-talet samt givetvis blivande klassiker från 80-90
tal. 
Starten för den första gruppen går från Stockamöllan norrut
på en vacker runda över Norra Rörum, den andra gruppen
startar österut från Wittseröd och kör moturs, så att alla bilar
möter alla !

Rundan tar ca 2 timmar, lite kryssfrågor är inflikade. 

Välkomna  Jan o Ulf
Kontakt: Ulf Danielsson 0706 588 099       

Jan Malmgren 0705 622 862



ITALIENARTRÄFFEN
PÅ KRAPPERUP SLOTT

FFöörr nniioonnddee åårreett ii rraadd 
hhäällssaarr vvii vväällkkoommmmeenn ttiillll vvåårrttrrääffffeenn 

fföörr aallllaa iittaalliieennsskkaa ffoorrddoonn ppåå 
KKrraappppeerruupp ddeenn fföörrssttaa mmaajj 22002200..

VVäällkkoommmmeenn ttiillll KKrraappppeerruupp ddeenn   mmeellllaann kkll.. 1100 oocchh 1144!!
AAllllaa iittaalliieennsskkaa ffoorrddoonn äärr vväällkkoommnnaa!! NNyyaa eelllleerr ggaammllaa,, ii 

ttooppppsskkiicckk eelllleerr rruullllaannddee rreennoovveerriinngg.. 
PPåå ttvvåå,, ttrree eelllleerr ffyyrraa hhjjuull!! 

Liksom tidigare kommer det att finnas mat o fika,
försäljning, utställare och mycket, mycket mera. 

DDuu ffåårr ffrraammfföörraalllltt ttrrääffffaa lliikkaassiinnnnaaddee 
oocchh cchhaannss aatttt nnjjuuttaa aavv aallllaa vvaacckkrraa ffoorrddoonn!!

Krapperup Slott ligger på väg 111 
mellan Höganäs och Mölle. 

Kolla med din klubb om de arrangerar 
samkörning till träffen på Krapperup! 

För mer information kontaktar du
Robert Svensson på  iinnffoo@@aauuttoossttoorriicchhee..ssee

eller 0706 206 474
wwwwww..aauuttoossttoorriicchhee..ssee

FÖRSTA MAJ
I SKÅNE
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MILLE SCANIA 2020 
kommer tyvärr inte att kunna genomföras.

Första maj träffen
framflyttad!

till den 27 juni 2020

MILLE SCANIA 2021
På Kristi himmelsfärdsdag
torsdagen den 13 maj 2021
går starten i Harlösa för

deltävling 12!

CORONA
VIRUSET
sätter käppar i hjulen

denna sommar!
Det blir allt fler röda rader i sommarens
kalender. Den röda färgen markerar in-
te en röd sportbil från Italien utan att ar-
rangemanget är inställt eller framflyt-
tat. Alltså inga positiva nyheter för vår
bilhobby och alla arrangörer.

Många arrangemang måste dessvärre
ställas in med mycket kort varsel. Det
är därför viktigt att kolla med arrangö-
rerna innan du vänder kylaren mot träf-
fen som du tänker besöka. 

Kolla att den verkligen blir av 
innan du åker dit!
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KALENDER 2020
OBS! RÖD TEXT INNEBÄR INSTÄLLT ELLER FRAMFLYTTAT

MAJ
13 STRANDTRäFFEN i Rydebäck. http://mhkskane.nu/rydeback.html
14 BILLEShOLM, månadsträff vid Söderåsens Wärdshus. http://mhkskane.nu
15-16 STCC 2020, Ring Knutstorp. https://www.stcc.se/kalender/ FRAMFLYTTAT
17 VÅRTUREN i Mellanskåne. sportbilsklassiker@sportscar.nu
20 hAMNTRäFF i Viken. http://mhkskane.nu/viken.html
21 MILLE SCANIA, start i harlösa. markone@telia.com. Framflyttat till 2021
21 GRÖNA TRäFFEN i Kyrkheddinge. http://mhkskane.nu
21 JAKRIBORG GRAND PRIX. http://www.jakriborg.se/evenemang.php/ Framflyttat till 12/9
27 STRANDTRäFFEN i Rydebäck. http://mhkskane.nu/rydeback.html

JUNI

5-7 NORDISK LANCIATRäFF, Lillehammer Norge. www.lanciaklubben.se
6 MOTORhISTORISKA DAGEN med MhK. http://mhkskane.nu
6 MhK PÅ CITADELLET i Landskrona kl. 12. http://mhkskane.nu
6 TRELLEBORG MOTORShOW. http://mhkskane.nu/trelleborg.html
7 SOFIERO CLASSIC, helsingborg. https://sofiero.se/event/sofiero-classic-2020/
7 FIAT-TEMA, Magnarp. Info: Stig-Ola 0730 515 395
10 STRANDTRäFFEN i Rydebäck. http://mhkskane.nu/rydeback.html
11 BILLEShOLM, månadsträff vid Söderåsens Wärdshus. http://mhkskane.nu
11 KÖPMANSMAGASINET i Smygehuk. http://mhkskane.nu
16 LJUVA 50-TAL I BRÖSARP. http://mhkskane.nu
13 LERGÖKSTRäFFEN, ängelholm. http://www.lergöksträffen.se/
13 STAFFANSTORPS MOTORFESTIVAL. www.staffanstorpsmotorforening.se
14 GAVNø CLASSIC AUTOJUMBLE & CONCOURS DE ChARME. www.gavnoe.dk
17 hAMNTRäFFEN i Viken. http://mhkskane.nu/viken.html
24 STRANDTRäFFEN i Rydebäck. http://mhkskane.nu/rydeback.html
26 CRUISING I LANDSKRONA samling vid Skeppsbron kl. 18 https://www.thulintraffen.se/
27 ITALIENARTRäFF på Krapperup. Info: autostoriche.se
27 CLASSIC SUMMER MEET, Valhall Park ängelholm. https://classicsummermeet.se/
27 BÅSTAD CLASSIC. www
27 NOSTALGIA FESTIVAL i Ronneby. www.nostalgiafestival.se
JULI
2 BAKLUCKELOPPIS vid Johannamuseet. http://mhkskane.nu
3-5 SVENSKT SPORTVAGNSMEETING, Ring Knutstorp. http://www.sportvagnsmeeting.se/
8 STRANDTRäFFEN i Rydebäck. http://mhkskane.nu/rydeback.html
9 BILLEShOLM, månadsträff vid Söderåsens Wärdshus. http://mhkskane.nu
8 KÖPMANSMAGASINET i Smygehuk. http://mhkskane.nu
14 SYDTUREN 2020, weekendtur start i Svalöv. robert@alfaromeo.nu
15-16 ÖSTERSJÖFESTIVALEN Carlshamn Classic Car i Karlshamn. www.bccc.se

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


