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Övre bilden: En 11MS-are dekorerar en
klubbkompis. Södra BF:s ordf Lennart
Nilsson överlämnar SBF:s guldmedalj
till Axel Hellstrand.
Undre bilden: Valter Nilsson överlämnar
en "liten" check till årets förare 1982
Claes-Göran Elofsson.
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KLUBBMÖTE
1983 års första klubbmöte är förlagt till Klubb-
stugan på Ring Knutstorp, torsdagen den 3 mars kl
19.00.

DAMK LUBBEN
Torsdagen den 17 mars kl 19.30 träffas vi hos Lisbeth
Swedenborn, Centralgat 4 Teckomatorp.
Lisbeth kommer att demonstrera smink och lägga vårens
makeup.
Är du intresserad? Ring Anita 0418/60739 och tala om
att du kommer, senast den 14/3 (ring efter 17.00).
Vägbeskrivning får du när du anmäler dig.

STYRELSEMÖTE
Nästa styrelsemöte blir den 28 febr kl 18.30 hos
Bertil Larsson i Kävlinge. Ring om du inte kommer.

1983 års licenser finns hos klubbsekreteraren, på
grund av portokostnaden kommer de inte att skickas
ut. Vill du ha din licens måste du hämta den + dina
böcker på något klubbmöte. Detta gäller såväl SBF
som SVEMO funktionärslicenser.
Vill du hämta den hos klubbsekr kan du slå en signal
först så att du inte kör förgäves.

VI GM TULERAR

ÅRSMÖTET
Som du säkert vet så hade klubben sitt årsmöte den
29 jan i Landskrona. Ca 25 medlemmar hade hörsammat
kallelsen vilket väl får anses som ett dåligt resul-
tat med tanke på att klubben har 647 medlemmar (inkl
damklubben). Klubbens ordf Valter Nilsson öppnade
mötet och Kaj Bornebusch valdes att leda årsmötes-
förhandlingarna, vilket han gjorde med bravur, allt
avhandlades i god orru1ing och på 1 ~ tim var mötet
avklarat. Valen avlöpte helt enligt valberedningens
förslag och bl a styrelsen fick samma sammansättning
som tidigare.
Efter valen delade Valter ut priset till Årets förare
(ett pris som vi hoppas skall bli tradition). Den som
juryn utsett och som blev lycklig ägare till 1.000 kr
var Claes-Göran Elofsson som bl a blev 2:a i DM i RS
1982. Claes-Göran har kört 17 tävloch inte brutit
någon, 7 st 1:a plac och 6 st 2:a vilket väl får an-
ses som ett gott resultat.
Övriga som lämnat in sina tävl-resultat tilljuryn:
Göran Lundgren och Lars Persson, Rallycross. Bengt
Kristiansson och Stig Blixt, Rally. Sven Forslund o
Bertil Sandström, Racing. Benny Andersson, Motocross.
På annan plats i bladet hittar du en bild av Claes-
Göran när han mottar sin "lilla" check.

1 mars Hans-Arne Andersson Smedg 10 Teckomatorp 30 år
16 " Anders Löf Hantverkareg 20 Malmö 20 år
20 " Arne Johansson Centralv 23 Dösjebro 30 år
22 " Rosita Lindbom Nytorgsg 54 Helsingborg 40 år
25 " Dragutin Ovcar Box 162 Eslöv 30 år
26 " Henrik Nilsson Trädgårdsg 23 Ängelholm 10 år
28 " Magnus Wernersson Brunnshallen 157 H-bg 20 år
31 " Ola Holmström Ö Vägen 45 Åstorp 30 år
Födelsedagarna i januari och februari har på grund av
klubbsekr glömska fallit bort, han hoppas att ni ur-
säktar och att ni blev firade ändå.

MALMÖMÄSSCENTRUM. VARDAGAR KL 14-21,LÖRDlSÖNDKL 10-19.
Precis som tidigare år kommer vi att få ett rabatt-
pris på inträdet till motorrnässan. Tisdagen den 1 mars
kommer Axel Hellstrand att finnas vid entren där kan
du köpa din biljett mellan kl 17.30-18.30.
OBS att du kan endast köpa rabattbiljett direkt av
Axel och endast om du kan visa upp ett medlemskort
från 82 el 83.

Axel som ju är en glad prick blev ännu glauare när
han fick mottaga SBF:s guldmedalj vid Södra BF:s års-
möte i Ronneby (bild på nästa sida). En liMS-are som
vi i klubben är mycket stolta över. GRATTIS Axel.


