22 juni 2005

Till Stockholms Bilsportsförbund
Samtliga klubbar
Ärende: Ordförande har ordet.
En varm, solig och trevlig sommar önskas alla bilsportvänner
Våren har bytt ut sin skepnad mot vacker sommargrönska. Jag hoppas att alla
bilsportvänner för möjlighet att ladda sina batterier och umgås med familj och vänner nu
under sommaren.
I normala fall önskas ”Full fart framåt” men nu gäller det ”Ta´t lugnt i sommar” till de
flesta av oss.
Rapport från vår ”hemliga resa”
Lördagen den 18 juni styrde Carl-Axel Fransson sin buss mot okänt bilsportarrangemang.
Styrelsen mötte upp i bussen ett antal förväntansfulla klubbmedlemmar (två från varje,
var av en ungdom). När vi passerade Södertälje och for västerut, så förstod en del av
våra medlemmar att vårt mål var Gelleråsen utanför Karlskoga.
Under resans gång hade vi tre deltävlingar, bl.a. en bilfrågetävling (ex. en bil bakifrån
som rätt svar var Volvo P 1900) och en tävling med kluriga meningar som skulle
motsvara en fågel (ex. Vad får man i tävlingen Vättern runt? = Rödstjärt). Dessutom fick
de gissa vem som skulle komma 1,2 och 3 i ett av kvalheaten på Gelleråsen. Efter
kafferasten vid fd. Nalles utanför Arboga fick samtliga program för dagens evenemang av
Historisk racing.
Dagen blev solig och varm och det blev tid att beskåda samtliga historiska ekipage på
mycket nära håll i depån. Rolf Johanson från Nacka Biltrim var en av deltagarna och
körde mycket bra vilket gladde oss.
Vi som har varit med några år upplevde att Historisk racing bjuder på mycket nära och
trivsam racing, vilket våra ungdomar tog till sig. Förare och team känner väl varandra.
Vår styrelsemedlem, Åke Hansson lägger ned mycket tid inom detta och det var han som
ordnade med VIP kort och med program. Tack Åke!
Efter lite strul med återsamlingen kom vi iväg efter dagens sista race vid femtiden. På
hemresan stannade vi till och hade högtidlig prisutdelning. Vinnarparet/klubb fick var sin
SMSC pikétröja.
Och vinnare blev:
1 Team Solna MS, Sören Hedlund, junior och Kenneth Andersson
2 Team Stockholms Bilklubb, Kenneth Eklöf, junior och Janne Lönnmark
3 Team Brommas MS, Mattias Forsell-Stahre, junior och Lars Stahre
Jag tackar samtliga i styrelsen för en väl genomförd resa och ser fram emot nästa års
”hemliga resa”.

Arrangemanget gav mersmak. Det var kul att träffa lite bilsportfolk från Stockholm!

Tack för ordet!
Ordförande
Janne Hallerstedt

