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AUTO ALFA CUP

L
Al1n typer av bilar kör vi med', även bruksbilar.
'lla med flickorna också!!!!

Om
sa
på

förslag eller synpunkter på banåkat
Bo \Vinberg, SOl!! ni träffar i klubblokalen

Nu ska vi inte bara tävla på stora banor, vi har ju en
min:', racing bana i klubblokalen •. Tävlingar kommer att

första och tredje tisdagen i varje månad.
vi film.) .

unnlvsningar om verksarnh4<ten får ni av Bo Rydeving.

NEDDELANDE

Postboxen är ändrad tilL: BOX 52031 400 25 Göteborg 52

Klubben har tackat ja till inbjudan att ställa ut några bilar på
MC-Eä8sall i Sczndinavium den 16-18 mars.

Du vet väl du får annonsera gratis
och skriva m;ycket du orkar i bulletinen,
manus kan komma ner med till klubblokalen eller

sända till Mona Hellberg
Bredfjällsg. 16
421+ 35 Angered



(

SPORTVAGN SKJJUBEt:N G(j'I'j~;BOEG

3. VHl av ordförande att leda ttrs!;]ötet o

Arne Johansson vC'.ldes.

4. Val av två jlw.t.er::ing:sm~ir·,~

Hans-Eric och Sven-Erik T:ysk valdes.

5. Föredrugning
Styrelsens

-revisorernas av
och godkändes av arsmotet •

6. Fråga O~U att bevilja styrelsens ansvarsfrihet
besvarades med -nej.

7. Yal av ordf. v.ordf. sekr. v.sekr. kassör klubbm. suppleGUlt.
ordf. Carl-Gustaf Linna;; us (två år)
v.ordf. Hl,kan Tinnert (ett år)
sekr. Honi3_ Hellberg (ett år) *'
v.sekr. Weimar JohanssOn (ett år)
kassör Kenneth Bromander (ett år)
klubbm. Bo Rydevinf; (ett år)
Suppleant Bo 'tiinberg . (ett år)

.,. Val av sekr~ ske<ide endast på ett år på grund av att fö::-re
sekr. Staffan Enp;ström skulle varit kvar som s01-':1'. ett tr till
men har flyttat utomlands.

8. Val av två revisorer samt suppleant
Roland liaJ.lbere. Gunnar Lindquist,
Bertil ~; ick :.lastOor:. (revisor suppleant).

9. Fastställand':! e.v mcdlems8.vg. och inträdesavg. för det nya kal. året>
Avgifterna oförändrade.

10. Startersättn:ingiu"

11. Övriga fråf,or,
ÖnskemE.l fra,"ko~il om att
Bengtsfors ~:otorklubb

Hur återbetal!iinsen skall ske st~'reJ.se:l at t 8.Ygöra.

Det konstaterades också <'-tt klubbens inkomster (medl,,~:.s~_"-ig.)

inte täckte klubbens utgifter.
Olika a.l ternativatt· stärka klubbens
ex. uthyrning av klubbloka1_en en (",l.

o ~;~~id:g;;::~~;'g!:~:~~~~~~f::~:~~:~:'"ed övriga spo:r.tv.agn,skl'ubb'~r
för att gernensG'.mt kUDll<t hyra någon bana och köra klubbtävlinr;,ar
el. bara träna på.

12. Avslutning



Vi, dvs. 7 man fdln sportv;3.gn;c;k11tlbbl~n

20 tal från
något nervöst
Överresan klarades
och i karavan körde
av allt tillgängliGt
n8.ttkröken hi tta hotellet
vars bar genast fylldes av
Efter en god nattsör.m i
ut på upptäcktsfärd i
Affärer, utställning samt
Viss3.,inga nanm, lyckades
i den undre världens '<.1."0..'''''' 0.1."'''''0''

dem med saknad.
Racing Car Shov besöktes dock av alla(det fanns bar
där också) och ingen gick tommhänt därifrån.
Vi som bara sett svenska utställningar blev verkligen
imponerade av den mbingd bilar och tillbehör som
ställdes ut och det gick inte att se allt på en dag.
Efter att ha gjort a.v med ev. överblivna pengar på
lördag kväll hankade vi oss· upp till Immingham efter
bästa förmåga. Alla korn med och kunde börja.
De 25 timmarna tillbringades på somliga
sov hela tiden för att återhämta sej, andra
inte alls tänkte på vila.
Nåväl vi kom hem, tullen var på bästa humör och alla
var överens om att det varit en lyckad resa på alla sätt.

Väl mött nästa Racing Car Show 1975

C-G L.



Rättelser till m('d10~sförteckninge!1.

sid. 2

sid~.4

sid. 5

sid. 5

sid. '1

sid.8

Lindquist Gunnar
Bangat. 40 l tro
tel. l46Ll2
414 64 Göteborg

Strömsten Guy
Solarvsp1an 16
It36 00 Askirn
tel. 281030
HGB

Viholm Jan-Axel
Fyrverkaregat. 4
413 21 Göteborg
tel. 168302
AUSTIN HEAI,EY 3000 Mk

Ta och klipp ut dessa och klistra in i förteckningen.
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