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Så går året mot sitt slut. Det har innehaft mycken-
het av skiftande slag, inte alltid av önskvärd natur. 
Ibland är det då lätt att bli nostalgisk, det är lätt 
men ibland lite ohälsosamt om det blir för mycket. 

Man kan ta en vända till Goodwood och sedan komma tillbaks. Det måste man, för 
det håller liksom inte i längden. Vädret är en annan sak man kan bli nostalgisk över. 
Jag har under sommaren funnit mig sakna det tunga dagsregnet. Det har mest fallit 
snuttavis. Det är möjligt att man från den unga barndomens somrar mest minns 
evig sol, bad och lek, (utom då det var simskola) men tonårens somrar (säger minnet) 
präglades av överfulla stuprännors dropp, av dagsregn som höll en inomhus till 
kortspel och läsning och förhindrade den samling och kontakt med jämnåriga man 
då så innerligt önskade. Och när det nu faller, regnet, dagslångt, finner man sig älska 
det. Det är märkligt.

Men nu får det gärna snöa.

Kom gärna med bidrag till tidningen! Av alla tänkbara varianter. Det hade lyft.

god Jul och gott nytt År önskar vi i styrelsen
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Km5

höstett

Att påstå att årets, av klubben 
arrangerade, bandagar  

har lirat väl med vädrets makter 
är att ta i. Säsongsavslutande 

KM5 var ännu ett prov på detta. 
Förmiddagen inleddes blöt, 

understundom störtblöt och de 
fromma förhoppningar om en 
eftermiddag med sol och upp-

torkande vindar övergick snart 
i not so fromma konstaterande 

om den återkommande  
nederbördens myckenhet.
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Text & foto: GL

Rolf håller koll

Elisekamp: Pontus jagar Tommy

Bo Reinsburg – Roadsportspirit

Olle Olsson, Mallock Mk20B



MSCC-BULLETINEN   # 4   20206

Klubb
mästersKapet 2020

2,5 
”det är lite småsläpp här och där. 
Mindre i racet än på kvalen, då jag 
inte vågade stå på så mycket med 
torr-tryck i däcken efter att ha kört 
mig så bekväm under början av dagen 
med lite högre tryck. När den väl 
släpper i vätan med låga tryck går det 
jäättefort. Kanske var mina reaktio-
ner up-to-speed för dagen, eller så 
fegade jag lite. Man kan hoppas på 
det första, men i själva verket tror jag 
på det andra”

Km5
”Jag tar upp jakten igen. Tommy släp-
per på gasen på rakan ser jag i hans 
film och sedan jagar Fosselius, jag 
kommer ikapp i reko tempo och kör 
långa vägen runt idioten, Fosselius 
lämnar schysst en liten lucka, vi går 
side by side i vänster, samma nästa 
höger och där lyckas jag få ner foten 
lite bättre och har en ledning ner i 
Lito, som ger bra spår in i sista sväng 
över Bäcken på vad som visar sig vara 
sista varvet och jag lyckas bärga en 
tredjeplats trots alla dessa klantig-
heter”

sturup
”Den bra starten fick jag, vi var sida 
vid sida in i Parabolica, och låg så 
genom större delen, men jag fick 
en lite bättre utgång på 2ans växel 
(hoppas jag inte nöp av utgången) 
och tog ledningen men jag bromsade 
på mig en hel del in i Club-house och 
Norlander smet upp på innern, han 
fick en bra utgång ur Karoussel och 
jag utmanade banmarkeringarna 
lite på Old-straight. Han bromsar 
senare än jag vågar i mitt innerspår i 
”The Dipper” och säkrar ledningen. 
Kullman slinker förbi på innern in i 
hårnålen och jag finner mig själv på 
tredje plats. Medan de två miatorna 
slåss frenetiskt om ledningen kan 
jag köra betydligt bättre spår och 
krypa allt närmare, ut på rakan har 
jag min chans, men vems sug ska 
jag följa med i? Provar Kullmans ett 
par gånger då han verkar få bättre 
utgångar, men han missar växlingen 

ett flertal gånger. 
Tillslut lyckas han 
hitta rätt och vi 

slinker båda två 
förbi på innern in 

i Parabolica, väl där 
drar Kullman upp 

ett jäkla tempo och jag 
hänger på så gott det går,  

här och där närmar jag mig  
men han drar i snitt ifrån  
med någon tiondel per varv.  
Men en andraplats och  
nytt personbästa”

ROaDSPORt C
Pontus fyhr
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KlubbmästersKapet 2020

KlubbmästersKapet 2020

Per Roxlin

andreas Jähnke

ROaDSPORt b

Max Dymling

ROaDSPORt a
Dag lövqvist

erland berggren

fredrik Åkerman
MODSPORt 3

MODSPORt 2

HiStORiC 1
HiStORiC 2

RaCeRSPORt

S-Å Jarl
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Text & foto: Göran Larsson

Det finns en allmänt utbredd uppfattning, att då  
man kliver in i ett garage vari finnes bilar till lust och  
förnöjelse, så kommer all kommunikation uteslutande 

handla om dessa bilar och deras utvecklings- 
möjligheter. Inget kunde vara mer felaktigt. 

Åtminstone hos Stefan Mumm.
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I samtal med Peter Öfverman



MSCC-BULLETINEN   # 4   202012

Text & foto: Göran Larsson

FAlKenberg clASSic
SegrAr och SKönheter

MSCC:are visade prov på både grannlåt och fart under Falkenbergs  
septembertävling för både RHK och Spvm
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Magnus Neergaard, Lotus Eleven



MSCC-BULLETINEN   # 4   202014

Fredrik Olsson, totalsegrare i Modsport II 
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Henrik Hansson, Tiga SC78

Per Roxlin, MG Midget GT

Thomas Larsson, BMW turbo

Håkan Håkansson, Jaguar 100 SS

Niklas Mårtensson, Porsche 944 turbo
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gOODWOOD ReViVal Meeting

Dagar som slutat finnas
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Text & foto: Göran Larsson
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Text & foto: GLnürburgring

psy
kadel
ika.

låt oss titta närmare på denna 
bild:
Man slås omedelbart av att kvinnan 
är vacker, och med tanke på ekipaget 
hon sitter i är hon antagligen rik. Men 
hon ser ängslig ut. Är det inför när-
maste kurva den sig hastigt närmande 
Brunnchen, går det lite fort? För inte är 
det väl bara så att hon sitter och små-
fryser lite? Dessa frågor slås man av, 

förutom den förbryllande skönheten då. Men det allra mest 
iögonenfallande - det som direkt fångar ens blick, tankar 
och åtrå, är kvinnans läppar. Är det möjligt att Gud Fader 
målade med så finstämd pensel? 

Eller är det nerlagt lika mycket omsorg och pengar på 
henne som på Bentleyn?

hallucinationer?
Samma bana, ett stycke längre fram 
– eller bak - jag minns inte. En replika 
på RMO599F – en av Abingdons två 
fabriks-MGC. Sedd bakifrån på ett 
krön i Nürburgs skogar. 
Vi befinner oss - om vi leker med tanke, 
tid och negativ - i slutet av sextiotalet 
och styr mot en skog av

nordschleife: 
På väg mot brünnchen
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nya medlemmar Aktuellt medlemsantal 2020-11-01: 432 st

Dan Persson
Viborgsslingan 30
224 72 LUND
Triumph Spitfire MKIV 1972, 
Westfield 2019

Stefan Kaiser
Önnarps Byaväg 132-5
274 94 SKURUP
1978 Alfa Romeo Alfetta GTV 
2000

Per Sällström
Lönngatan 1
234 38 VELLEINGE
Toyota MR2, 2000

Johnny Söderberg
Tullgatan 11
276 60 SKILLINGE
Nissan 370Z, 2014

reino ingvarsson
Verkstadsgatan 1
272 36 SIMRISHAMN
Porsche 4S 911/991, 2015

Fredrik nykvist
Norrängsvägen 10
141 44 HUDDINGE
Porsche 944 Turbo, 1986

göran olsson
Odensgatan 8
241 31 ESLÖV
Maserati GTS Auto, 2011

Johnny lavesson
Brobyvägen 4
289 72 SIBBHULT
Porsche 996, 2003

raCinGsKolan

Foto: Andreas Freed



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

B
lo

m
s 

Tr
yc

ke
ri 

A
B


