
Golfsäsongen närmar sig! 

Efter ett välbehövligt vinteride börjar det så smått spraka lite i den delen av 

hjärnan som riktar sin aktivitet åt motorsport och rally i synnerhet. Äntligen 
verkar Kung Bore släppa sitt grepp om oss och förhoppningsvis fixar vädret 

farbara grusvägar så vi äntligen får komma igång, nu är vi sugna! 

Bilen har fått lite omsorg, plåtbitar tillslätade, hårdare bussningar i 

hjulupphängningen fram, småfix och lite nya dekaler från våra sponsorer.  

Ny för året är MACAB i Trelleborg, ett teknikföretag som huvudsakligen inriktar 

sig på antenner av olika slag, först och främst för hyresfastigheter. De håller 
även på att utveckla LED-produkter och vi har omvandlat vår butik med nytt ljus 

och vi har sparat 1716 Watt!! På en dag blir det 1,5 kW. Och med lika bra ljus.  

NVS Ystad satsar på GT Rally ännu en säsong men nu har de bytt namn och 

kallas nu för Imtech. Samma kvalitet på deras arbete som tidigare men de ingår 
nu i en större koncern med fler entreprenadgrenar på sin repertoar, allt för att ge 

kunderna en bred och tillförlitlig lösning av sina bygg- och renoveringsbehov.   

Exaltor IT har växt, både som företag och sponsor. Nya kontorslokaler och fler 

klienter men lika snabb och bra service som tidigare. Vi behöver inte jaga Kent 
Törnberg, han kommer precis som vi avtalat och ser över datormiljön, både 

mjuk- och hårdvaran, och lämnar protokoll och garanti efter sig. Tryggt! 

Första rallyt blir i Anderslöv sen är det igång med Kongen som blir första 

deltävlingen i SydSvenska RallyCupen. Peter Larsson kommer som tidigare vara 
co-driver tillsammans med Sebastian Ek och Hr Karlsson pysslar om bilen när det 
behövs.  

Vi hade en träningsdag i mitten av mars på en knappt två kilometer lång 

skogsväg. Vi kan kalla vissa delas för ”väg” medan andra får tituleras ”terräng” 
eller ”skridskobana”. Nu gjorde det inte så mycket, det var bara skönt att 
konstatera att Golfen inte glömt bort hur den skulle uppföra sig. Och Gustav kom 

ihåg hur han skulle göra med armar och ben…  

Då ses vi i skogen igen! Välkomna till en ny säsong med Gustav, Peter, 
Sebastian, Roland, Eva och undertecknad. 

Dennis   


