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hos bertil carlsson

le Mans classic

lördagsrally ssM blev KM 2,5
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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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Text: Pontus Fyhr & Victor Bagge Foto: Lars Wåhlin och Victor Bagge

eMMaboda
sUPerstage
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Text: Göran Larsson Foto: GL & Bertil Carlssons privata arkiv

bland rariteter

hos bertil carlsson

I SvInalängan



MSCC-BULLETINEN   # 3   20206



7



MSCC-BULLETINEN   # 3   20208



9

Text: Pontus Fyhr & Göran Larsson Foto: Göran Larsson

Istället för ssM
KM 2,5
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i sKånes

Skönhet

Text & Foto: Göran Larsson 
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dans På stUrUP
KM 4

Text: Göran Larsson & Pontus Fyhr Foto: Göran Larsson
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Text: Victor Bagge Foto: Göran Larsson

lördags- 
rally

En Lancia Fulvia, en höskrinda och en förtörnad dotter.
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2020 var nedstängningarnas år. Allt från studentsång över KM-tävlingar till de 
stora internationella eventen stängdes mer eller mindre ner. Hade det inte varit för 
Corona skulle till exempel SSM kollidera med Le Mans classic, så att istället för 
att behöva missa det ena så kunde man istället längta till båda – det är ju bra. På 
SSM har de flesta av oss varit, på den franska tävlingen kanske inte så många. För 
tio år sedan var jag där och även om det börjar bli längesedan, känns minnet ännu 
levande. På många sätt var det en resa från ett härifrån till ett fjärran. 

De ljusblå himmelsryggarna över söndrigt gulbrända franska fält gav känslan av 
ett kontinentalt Europa, och den nonchalanta franskan som en förstärkning av 
detta. Hettan i luft, depå och hjärta. Det räcker med en stilla tanke åt det hållet för 
att återkalla den tunga, varma franska natten och de tjutande klassiska sportvag-
narna som färdades igenom den. Les vingt-quatre heures. De tjugofyra timmarna. 
Inte mer, inte mindre. Absolut inte mindre. Låt Då var Nu.

lMC
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Text & Foto: Göran Larsson
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nya medlemmar Aktuellt medlemsantal 2020-08-02: 426 st

Olof Neergaard
ARDEN GREEN, Fersens väg 9
211 42 MALMÖ
Alexander Turner 1960

Saša Kojić
Östra Promenaden 13B
211 28 MALMÖ
Toyota MR2 2001

Martin Kristell
Sjuhallavägen 66
373 31 NÄTTRABY
Mazda MX-5 2003

Gustav larsson
Ljuders Prästgård 112
365 94 SKRUV
Ginetta G20 2007

Anders Jönsson
Norrjevägen 64
236 35 HÖLLVIKEN
Ferrari 308 GTS 85

Jan Åke Victor
Skepparevägen 11
243 35  HÖÖR
Porsche 911(964) Carrera 4 1990

David Malmberg
Konvaljevägen 12
232 54 ÅKARP
Mazda Mx5 NA -94

Marcus Jutmar
Balshögsvägen 6
237 91 BJÄRRED
Ginetta G27 2001

Björn Jutmar
Ingelstadsvägen 43
23254 ÅKARP
Pontiac Fiero GT 1987

Det fanns, för väldigt, väldigt längesedan, 
i en värld före datorer och låsningsfria 
bromsar, en typ av ungdomsfordon som 
kallades Epa-traktorer. Det minns ni säkert. 

Ofta var grunden en gammal duett (ja inte kostade de mycket pengar då) 
sedan kom A-traktorer och Volvo 240:s kapades upp, då 
kunde man höja på ögonbrynen över att kamraterna hade 
råd med något sådant. Nu kan det hända att man ser Nissan 
king cabs konverterade till dylika fordon. I juli flyttade jag 
till Ystad och häromdagen såg jag i den staden dessa två 
traktorer parkerade. What are we coming to? 

Och förresten, var inte Gordon Murrays nya T50 en  
besvikelse rent designmässigt? Av McLaren F1 blev det  
en Toyota R2.

Min personliga flytt har rört om skallen och planeringen på Bullen ock, så att sida 3 plötsligt hamnade här 
bak. Här kan jag i lugn och ro påtala saker om innehållet. För det har ni ju redan sett.

Premiären för RHK och SPVM kördes på Man-
torp den 22-23 augusti. Det visades framfötter 
av MSCC:are. Bengt-Åke och Anders turades om 
med att vinna GTS-65 klassens båda heat. Och i 
snabbaste Roadsportklassen blev Henric Månsson 
stark tvåa i första heatet. Där fanns fler MSCC:are 
men utrymme och Bulletinens utsände (Torbjörn 
Jonsson) tyade inte mer.



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
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