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HEJ FOLKET!

Nu startar vi sportvagns-säsongen med VAr-meeting
Alla har väl sina bilar klara för våra vilda framf'arterl?

Det finns ju en som har problem med sin SAH trimmade
Morgan men det är bara att hoppas på att den blirju15te,
för det är ju så kul att se Håkan Tinnert i aktion
på banorna, det är inte alla gånger han har reda på
fram och bak. Bo Rydeving blir nog inte klar den här' våren
heller för när han bytte trösklar på sin 190 SL så passade
inte di:irrarna längre, det blir mera och rikta.
Bo Winberg har sålt sin gamla formel Vee till mej (mona)
och skaffat sej ett vidUnder till formel Ford, som
går riktigt bra. Fllr han bara ha bilen ifred för Charlie Linne U8

som inte tycks få sin egen formel Ford nån gång, så kan
den säkert bli en vinnarbil. Tills vidare har Charlie
lagt sin Lotus 23 B i bingen.
Nytt tillskott i bilfloran står Kaj Persson för och det
är en Lotus Il med 10 kg. plast pll, för att jämna ut alJa
bucklor på aluminiumhuven, bilen lär vara den snabbaste
baklänges i kurvorna. Har ni aldeig hört en kompressormatad
Sprite förr så lär ni få göra det den här säsongen
Jan Andersson jobbar frenetiskt för att kunna vara med på
VårmeetiRget..

Naturligtvis har alla som ställer upp på meetings och tävlingar
betalat sina medlemsavgifter om inte så gör det innan
den 31. 5 1973. pÄ postgiro 42153-7 50 kr.

Du kör förståss med yilken bil du vill.

ANNONSER:

Endast någe ex kvar, av Healey bibeln
"Healeys andi-Anetn ·,Sealeys"
Jan Andersson tele 489993
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31.5 (kristi himDie1sfärsd.)
sall1inli p! skolgården Kjellbergska (gamla flickskolan)
kl. 9.00 avresatill obest. mål.
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Race på Dalslands ringa Klubbtävling.
Första del tävlingen i en s-.rie av 3
kallad Auto Alfa Cup
30.6 - 1.7

Anmälan till Bo Rydeving tel. 406566
senast 26.6 (bindande)

stor fest på lördag kväll Kom i
allt med 4 hjul och glöm inte störthjälm.
Fina priser.
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Övriga MG~C tävlingar
8.7 N. Åsum
5.8 Ny Bana
23.9 Plats ej best.
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