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mscc sparar sina medlemmars adressuppgifter i dataregister för att underlätta administration, utskick av Bulletinen samt annan information.

Mscc:s styrelsemedlemmar Bulletinen

Mscc:s postadress:  Mscc, Box 1052,  212 10 Malmö. Bankgiro 179-7612. Ta även en titt på: www.mscc.se

Per hågeman Björn roxlin Johnny Thorsén (utför även sBf vagnboksbesiktning)
s. klockspelsvägen 3a Byvägen 6 Tullesbo 1
217 74 malmö 260 83 Vejbystrand 275 94 sjöbo
040-91 18 13 0431-45 22 80 0415-410 29, 0706-15 15 29
ph.race@alfa.telenordia.se bjorn@skanetruck.se johnny@tullesbo.nu

Klubbens besiktningsmän för MhrF-försäkringen

ordförande Vice ordförande & Kassör sekreterare racing samordnare redaktör
Ulf Danielsson  Jan Blomberg Fredrik olsson Anders edlund Göran Larsson
rydsgård  spiréagatan 8 Östra förstadsgatan 253 höllviken 0730-26 49 16
0706-58 80 99 267 40 Bjuv 231 32 Trelleborg 0705-29 90 49 goran.larsson@mscc.se
ulf.d@mscc.se 0705-896 955 0705-53 50 91 anders.e@mscc.se 
 janblomberg@mscc.se fredrik@mscc.se 

Aktivitetskommittén Aktivitetskommittén Aktivitetskommittén ssM-ansvarig  hemsida
robin Wachmann Patrik Jönsson Pontus Fyhr Max Dymling  Andreas Freed
helsingborg Vellinge lund hjärup  kävlinge
0704-90 41 98 0706-55 45 32 0703-97 61 16 0706-71 51 18  0708-47 77 82
robin@mscc.se patrik.j@mscc.se pontus@mscc.se max.j.dymling@gmail.com  andreas@mscc.se

Ordförandes spalt
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Impressioner#5

Yellow top
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New kid...

...on the board

Text: Göran Larsson Foto: GL och Bengt-Åce Gustavson
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Kalleracing
Jag fick på fan för att jag inte riktigt förstod modsportbilarnas klasstillhörighet på årsmötet. 
”Man bör icke jämföra klass2 och 3-bilar”. Nog så riktigt. ”En klass3-Ginetta har inte ett vitten 
mer än 145 hästar”. Det var det jääävligaste, det hade jag ingen aaaning om. Det är för att 
grunda dessa fakta jag denna lördag i februari är här, söder om landsvägen, i Anderslöv.
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Text & Foto: Göran Larsson
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1974
The year of the Porsches

Foto: Gerry Johansson Text: Göran Larsson



MSCC-BULLETINEN   # 2   202010



11



MSCC-BULLETINEN   # 2   202012

Bengt Ekberg - blivande SM-vinnare

Kurt Simonsen
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Jan Lundgårdh och Josef Zirkelbach
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25 aPril riNg kNuTsTorP

eN reVa i rumTideN

Text & Foto: GL
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Text & Foto: GL

Nationaldagen 2020

Ömsom ViNd, Ömsom VaTTeN
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Text: Göran Larsson Foto: Gerry Johansson

Gunnar Nilssons blick fantastiskt fångad i en inramning av jeans, formelbilsvingar och slicks. Han ser förnöjd ut. Man kan 
undra vad hans blick ser, där han sitter redo för start i sin March 743. Hur långt sträcker sig en blick egentligen? Ett, två, 
kanske tre år framåt i tiden? Ser han sig - trots att det bara är två och ett halvt år sedan han inledde sin racingkarriär - redan i 
en formel 1:a? 

Gunnars racingkarriär saknar antagligen motstycke. 1972, då han är 23 år gammal kör han en halv säsong i en formel Vee han 
bytt till sig av kompisen Dan Molin. Året efter blir det formel Super Vee i Europa och några inhopp i formel 2, och nu 1974 är 
det full satsning på formel 3, både hemma och i Tyskland. 

Om han ser ett år framåt ser han sig vinna brittiska formel 3-serien och vägen framåt blir allt tydligare. Om två – sitt remarka-
bla etableringsår i F1 med Lotus och två tredjeplatser, i Spanien och Österrike. Tre: segern i Belgiens GP, flankerad på pallen av 
Ronnie Peterson och Niki Lauda. 

Det står ”LOVE” på vänstersidan av motorkåpan på hans March. Det var den bilden som spreds av honom, den glade, lätt-
samme playboyen från Helsingborg som tog racingvärlden med storm och livet med en klackspark. Men som väl aldrig riktigt 
fick det erkännande han förtjänade i Sverige. 

Love står det, och hjälmen är redan lackerad i gult och blått, såsom de flesta förare med F1 i sikte redan från början tycks med-
vetna om att de skall synas att man är svensk på den kommande internationella scenen. Lackeringen kommer att förändras 
men fortsatt domineras av de svenska färgerna.

September 1974. För tre år sedan lattjade han med en hemmabyggd gokart, om fyra, är han död. Men så långt ser han nog inte 
där han sitter i sin F3:a den här höstdagen på Mantorp Park. 
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riNg kNuTsTorP. 23-24 maj

Nya medlemmar
Erik Johansson
Råbelövsgatan 50
216 19 MALMÖ
Lotus Evora S Sports Racer 2013
Matra Murena 2.2, 1981

Lars Lindström
Förvaltaregatan 12
269 34 BÅSTAD
BMW Z4 2005

Victor Roxlin
Nygatan 40, lght 1203
582 19 LINKÖPING

Erik Regnell
Bernstorpsgatan 8B
217 44 MALMÖ
Mazda MX5 2001

Jonathan Barcklind
Blomstervägen 3
232 53 Åkarp

Kristoffer Barcklind
Grandalsvägen 4
236 33 Höllviken

Viktor Linde
Trastvägen 8
227 31 Lund

Anders Holmqvist
Sirapsvägen 12
245 33 Staffanstorp
Mazda MX5

Ralph Rosengren
Trullstorpsvägen 284
245 91 Staffanstorp

Text: Edvin Persson Foto: Andreas Freed och Lars Wåhlin



Nu fyller vi vår klubbshop med nya kläder!
Nu har vi äntligen laserat vår nya klubbshop med klubbkläder och dekaler. 

Ni hittar klubbshopen på www.mscc.se/klubbshop.

Vi har valt med omsorg, och valt kläder som håller lite högre kvalitet. Brodyrmärket som samtliga kläder kommer med 
är inte för stort och iögonfallande för att kläderna skall gå att bruka även utanför klubbens aktiviteter.

Vi har börjat med ett enklare sortiment, men kommer att utökas efter önskemål. så är det något ni saknar. Tveka inte att 
kontakta oss, vår leverantör har ett stort utbud.

Beroende på leveranser från vår leverantör får man räkna med 1-2 veckors leveranstid. regalia kan antingen hämtas i 
malmö, lund eller skickas mot extra fraktkostnad.

Ni hittar klubbshopen på www.mscc.se/klubbshop

hudson Väst 700:-
modern lättvadderad väst. 
Tre fickor med dragkedjor 
samt två innerfickor.  
hörlursögla på insidan av 
halsöppningen. finns i dam 
och herr modell. 
färg, svart. finns i storlek 
från Xs till 3Xl

Newport Jacka 850:-
fleecefodrad unisexjacka 
med dubbla framfickor ett 
par med dragkejda samt 
ett par fickor för att värma 
händerna. färg, svart och 
marinblå. finns i storlek från 
Xs till 3Xl

Tennis / Pikétröja standard 350:-
Piké med tre knappar, nack-
band, sprund i sidorna och 
muddavslut i ärmar.
färg, vit, svart och marinblå. 
finns i storlek från s till 5Xl

Tennis / Pikétröja Premium 390:-
Piké med två knappar. 100% 
ringspunnen bomull.
färg, vit, svart och marinblå. 
finns i storlek från s till 5Xl

Keps 100:-
klassisk baseballkeps. 
Borstad kraftig bomull i 
hög kvalité. förböjd skärm. 
Tygrem med kardborrspänne. 
en storlek. svart med mscc 
brodyr.

softshell Jacka 750:-
softshell jacka med tre ytter-
fickor och två innerfickor. 
Ton-i-ton dragkedjor,  
elastiskt band i nederkant 
och i ärmslut. finns i dam 
och herr modell.
färg, svart. finns i storlek 
från Xs till 5Xl

softshell Väst 650:-
softshellväst med tre ytter-
fickor och två innerfickor. 
Ton-i-ton dragkedjor,  
elastiskt band i nederkant 
och i ärmhål. finns i dam  
och herr modell. 
färg, svart. finns i storlek 
från Xs till 5Xl


