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Bya Nytt 
Utges av Önneköps Byaförening 
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Byaföreningen 
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Tage Persson Långaröd 2243 
242 96  Hörby Tel: 0415 – 60019 
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http://www.onnekop.com 
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                                                             Den 5 december kl. 16.00- 20.00 är det dags för årets                                 

Julmarknad på torgret i Önneköp 
 

                                                Knallar 
                                                      Glögg & pepparkakor 

                                                             Tomten kommer med godis 
Är Ni intresserade av en marknadsplats, vänligen kontakta 

                                                         Karolin på tel: 0415-60521 eller mail: 

              Arnolds 
Kannibalmuseum 

Önneköp 
 

Öppet efter 
tidsbeställning 

 
Tel. 0415 - 600 37, 600 76 

                                            ninen_persson@hotmail.com 
                                              Sista bokningsdag är 29 nov 

                                          Välkomna 

                         

 
DUMPERTRANSPORTER 
Dan Gustafsson AB 
Mobil: 070-575 12 27 

mailto:ninen_persson@hotmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        
 
 
 

JOHANSSONS 
ELINSTALL.-BYRÅ 

 
 

ÖNNEKÖP 
 
Tel. 0415 – 601 31 

 
 
 
 
 
 
 

Långaröd under tiden 
november - december 2009. 
15/11 kl. 11   Mässa med dop, 
Lindgren 
15/11 kl. 17   Mässa om Trafficking 
i Västerstad kyrka, Lindgren. Lars 
H.Carlsson –saxofon 
19/11 kl. 14.30  Gudstjänst på 
Önnebo, Jansson 
24/11 kl. 19   ”Upptäcktsfärd i Bibel 
2000”, Jansson i församlingshemmet
29/11 kl. 16   Adventsgudstjänst, 
Lindgren. Kyrkokören medverkar 
3/12  kl. 12    Café 14 i Önneköp 
äter Adventsbord på Furuboda. Buss 
från Önneköp kl. 12. 
Anmälan senast 23/11 till Jan-Olof 
Jansson 0415-404 16  
6/12  kl. 9.30  Mässa 
12/12  kl. 16  Luciagudstjänst i 
Långaröds kyrka. Julfest för 
barnverksamheten. 
20/12  kl. 11  Julbön, Jansson 
20/12 kl. 13   Gudstjänst på 
Önnebo, Jansson 

22/12             Skolavslutning 
24/12 kl. 13   Julbön, Lindgren 
24/12 kl. 23.30  
Midnattsmässa i Östraby kyrka, 
Lindgren. Kyrkokör och 
trumpet medv. 
25/12 kl. 7     Julotta i 
Ö.Sallerups kyrka, Jansson 
27/12 kl. 16   Gudstjänst med 
julens psalmer, Jansson 
2010 
6/1   kl.18     Julkonsert, 
Jansson 
10/1  kl. 11   Mässa 
24/1  kl. 11   Mässa, Håkan 
Lindberg  
7/2  kl.13.30 Familjegudstjänst  
Reservation för ändringar.  
Se även predikoturer i Skånska 
Dagbladet på lördagar och 
Frostabladet på måndagar.   
Besök gärna 
www.svenskakyrkan.se/vasterst
ad 
Eller www.kyrktorget.se 
 
 
 

Keramiker 
Gerd Persson 
Korsholm 7066 
 
Telefon verkstad       0415-221 70 

                                         Med frivilliga rödakorsare på plats kan man ordna mycket! 
man ordna mycket!          

Mobil                        073-946 73 92 
E-post:gerd.persson keramik@telia.com  

En annons här kostar 50:-                                          Underhållning i Ulla Billquists tecken bjöds det på när 
Per utgåva.                                               kretsen ordnade seniorträff den 29 oktober.  

Vi var knappt 40                  Vi var knappt 40 personer i god ålder som fick lunch, 
                                             underhållning och fika i Stora salen på Per Bings väg. 
Ann-Marie Svensson och Mats Larsson från Höör spelade dragspel, sjöng och berättade om 
Ulla Billquists liv. Det var tack vare bidrag från Kupan i Hörby, som kretsen fick möjlighet att 
ordna denna fest – dvs frivilligarbete i form av secondhandförsäljning inne i Hörby genererar 
överskott som kan användas till rödakorsverksamhet inom hela kommunen! Gör gärna ett 
besök nästa gång du är i byn. 
Mindre roligt är rubrikerna om bedrägeri. I mitten av november väntas chefsåklagaren väcka 
åtal mot den misstänkte tjänstemannen. På www.redcross.se kan man läsa mer om händelsen, 
där framgår bl a hur det hela uppdagades och att förfarandet var mycket svårt att upptäcka. Det 
är en person inom organisationen som är misstänkt och vi hoppas att du inte dömer hela Röda 
Korset efter denna person. Pengar kan betalas tillbaka och rättssystemet kan straffa brottsliga 
handlingar. Men det är irreparabelt om människor till följd av denna händelse låter bli att 
stödja Röda Korsets verksamhet – det skulle vara ett stort svek. Vi hoppas och tror att ni 
fortsätter att stödja Röda Korsets idé om att förhindra och minska mänskligt lidande så att vi 
kan fortsätta vårt arbete både här hemma och på andra platser på jorden där människor behöver 
hjälp. 

Önneköps Gräv & 
Schakt 

Arbeten med Grävmaskin, 
Grävlastare, Hjullastare, 
Lastbilar och Dumpers 

 Kretsen fortsätter sitt arbete och syns därför på julmarknaden i Önneköp – då pågår 
julinsamlingen, som bl a går till verksamhet som motverkar ofrivillig ensamhet och 
utanförskap i Sverige. 
                                             StyrelsenTfn. 0415 - 600 36,  

070 - 60 600 36 

 
Hans-Olof Nilsson 

Slångatan 7 , 242 34 Hörby 
Tfn. 0415 – 126 31 

Mob.tel. 0709-465408 

Enochssons Åkeri AB 
 

SKOGSTRANSPORTER 
Önneköp 

 
Tfn/Fax 0415 - 600 80 

070 - 600 83 41 

Larssons 
Hushållsservice 

 

Reparation och Försäljning av 
nya och begagnade vitvaror. 

 
Tel. 0415-600 77, 070-748 53 11 
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Telefon: 
0415-60367 
070-5912176 

Fax: 
070-6162176 

F-skatt 
Önneköp, 242 98 

Hörby 
 

 

GÖR ETT BESÖK 
HOS HENNINGS RÖKERI 

OCH 
DAGMARS SERVERING 

HÄLLEVIK 
Dagmars Servering öppet  

maj - aug varje dag. 
Affären, i samma byggnad, är öppen 

varje dag hela året. 
Tel. 0456 – 520 50 

Vid bussresor: förbeställ gärna 

Solkullens 
Förskola 

Behöver ni barnomsorg ring 
0415 - 60444 

Ö Sallerups Kulturhus 

 
 

Hantverksbod – Cafe’ 
Loppis – Vävstuga 

Jöns H . Minne - Hembakat  
Lördag kl. 10 – 17  Söndag kl. 12 – 17 

Tel. 0415-612 75, 610 67 

 
    Per Bings väg 4  Önneköp               Tel. 0415 – 60021 
 
    Ombud för Systembolaget, Ombud för Apoteket 
 
    Öppet  Måndag - Fredag   9 - 18 
                 Lördag / Söndag    9 - 13 
              
Nu kan du betala dina räkningar hos oss. Du kan även 
              lösa in värdeavier / utbetalningskort. 

 
VÄLKOMNA 

Ingvar  o  Annika 

Byggnadsvårdsbutik & Måleri 
Linoljefärg, Tjära, Lindrev, Golvolja, Limfärg, Pigment, 

Handtryckta tapeter, Gardiner, Mattor,  
El-&Fotogenlampor, mm. 

Stort sortiment av Dörr, Fönster & Möbelbeslag. 
 

TRÄDGÅRDSMÖBLER 
Regnvattentunnor, Spaljeer,   

Pelargonier, Korgar, mm 
 

Kagarp Boställe 0415-60364   
www.fargfranforr.nu 

Öppet: Tis. –Fre. 10-18 
Lör.- Sön. 10.00 – 16.00 

 
 
 
 
 

                          
                      J.N. Måleriservice 

                               0709 – 84 07 02 
 

                    Här köper du Teknos färger! 
 
                                        

                     Jag bryter din favoritfärg  
                    (f.d. Lokalföreningens sortiment) 

 
                                     Ring Jonas Nilsson,  Svensköp 

                  Tel: 0709-84 07 02, 

Köinge 
Maskinservice 
Tel: 0415- 622 88 
 
Mobil: 0709-28 23 93 
 

 
 
 
 
 
 

Även Du kan bli medlem 
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VARNING !! 
Till alla er som slänger 

burkar i naturen. 
Har ni tänkt på att dessa 

burkar kan vara en dödsfälla 
för ett flertal djur. Små 
fåglar som sticker in sitt 

huvud, små gnagare, ormar, 
dessa djur kommer att gå en 
plågsam död tillmötes för att 

de sitter fast med huvudet 
 i en burk som är slängd i 

naturen av en person 
som inte bryr sig om djuren 

i vår fina natur. 
 

Skärpning. 
 

 

 
Hörby

Sjöbo

Degeberga

Önneköp
Andrarum 
Kivik 

Vallarum, Vollsjö

Galleri ”ANI BERTAM” 
Genuint Konsthantverk, egen design och tillverkning. 

Bildväv, Pärl och Textilcollage tusch/Akvarell 
 

Ringer du till mej, Öppnar jag för dej 
 

Hemmeneköp 8167, 242 96 Hörby. Tel. 0415/60393 
”Hemsida” http://www.onnekop.se/anmariebertam 

E-mail. bertam@onnekop.se 
 

 
 

 
 
 
 
 

CH  Blommor 
BOX 156,  Råbygatan 4,  242 22 Hörby 

Tel: 0415-105 61  Fax: 0415-137 92 
 
 
 
 
 
 
 

Blomsterförmedling – Alla slags binderier 
Blomsterarrangemang – Buketter 

Krukväxter 

 

Behöver ni live musik under 2009? 
 

             Då finns vi för er! Vi finns på http://www.ninnasorkester.se 
                           För bokning ring Ninna på 0734118462 
           Välkomna önskar Ninna med medlemmar i NINNAS ORKESTER 
 

 
 
                  
 
 
 

       
Ann Marie o Mats underhållare på seniorfesten 

 
Pärups Bygdegård 

 
Lokal att hyra för fest och annat. 
  
För information ring Margareta 
             0415/61015 
 



Hösten är här, jag sitter och tittar ut genom fönstret. Fortfarande finns det några gula och rostfärgade blad kvar på 
träden. Det är vackert, även om dagarna blir mörkare. Nu börjar vi så smått se fram emot advent och  Lucia, sen är det 
snart tid att tända Juleljus 

              Byaföreningen år 2009 började med ett välbesökt årsmöte i Kulhuset.  Kjell-Ingvar Olofsson fick årets Bya-kanna                                       
              och 3 tjejer från bygden underhöll med sång. 
              Därefter följde Valborgsfirandet med Arnold Wernersson som talare. Efter lång tvekan (pga kraftig blåst) tändes ändå  
               bålet och vi kunde värma våra frusna kroppar, en sida i taget, i den sköna bras-värmen. Kyrkokören sjöng in våren och                
.             korvarna grillades 
              Svenska nationaldagen firades med flaggtåg genom Önneköp, ner till Björkvallen. I täten gick fiolspelande     
              Åse Alexandersson o Mats Jonsson Väl på plats talade Anne Andersson Kyrkoherde Jan-Olof Jansson höll en kort  
               andakt Fortsättning följde med kaffe och gemenskap. 

Midsommarafton, den svenska sommarens vackraste högtid regnade nästan bort! Majstången kläddes dock, vi dansade , 
drack kaffe, tog lotter ja allt som hör till denna eftermiddag.  Ösregnet fick oss att ta en paus, men sen kom solen 
tillbaka, och festen fortsatte. Resten av sommaren stod som vanligt  den vissna majstången kvar och  påminde oss om 
misdommarens fröjder.  
Sommarfesten blev som vanligt en stor succe,med Peter Wahlbeck och Pugh Rogefelt, biljetterna tog slut långt i förväg. 
Detta är ett stort arrangemang, som kräver mycket ideellt 
arbete. Det är det dock värt, när man ser alla glada människor. 
Museet har i år haft fler besökare än någonsin. Detta är möjligt tack vare att så många erbjuder sig att guida. Föreningen 
har ett stort antal gamla bilder och foton –ca 1600st. Vi vill dock gärna ha fler. Har ni kort/bilder som vi kan få låna och 
kopiera, speciellt skol-och konfirma- tionskort inför hemvändaredagen nästa år Hör i så fall av er! 
Vi har ett stort bekymmer i Byn. Kulhuset är sålt och ska användas till annat.  
From årsskiftet står vi utan lokal till vår barn-och ungdomsverksamhet. Detta är en viktig verksamhet, styrelsen arbetar 
för fullt för att försöka hitta en lösning. Om ni har förslag eller ideèr  om hur detta kan lösas, tveka inte-hör av er!! 
 
 

 
 
 

 

 
Välkommen till din lokala 

handlare Hörby Lantmän 
  Epost: epost@hbylm.se 

www.hörbylantmän.se 
 Bygg och Energicenter  

Vi finns på Råbyvägen 42   
  Hörby 0415 – 171 00 

 Fax 0415 – 171 90 Välkomna  
 
 
 
 
 

                                                                                                                    Önneköps Bageri 
 

Per Bings väg 9 
Tel: 0415- 60124 

 
Noy & Anders 

 

       
 
 
 
 
 
 
 

Önneköps Bil 
Försäljningen av reservdelar, däck och bilar fortsätter tills vidare. 

Önneköps Bil     Tel: 0415-600 65    
Bra begagnat-utförsäljning. 

96 Volvo 850 21000 Km. Dragkrok Sommar/Vinterhjul CD-radio 
                               Besiktigad och ny Skattad                   Bytt kamrem         25000:- 
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 En annons här kostar 50:- 
Per utgåva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                Notiser från Önneköps IF 
                                                      ÖIF på Internet : www.önneköps-if.se 

 
                                                        Spela Bingolotto direkt på hemsidan. 

                                                            Nu  går det bra att spela alla spel  som Folkspel erbjuder direkt via 
vår                                                 vår hemsida. Det är bara att gå in på adressen här ovan och öppna  
                                                            Folkspels sajt, och sen väljer ni själv vad ni vill spela. Besked om ni 
vunnit                                            vunnit eller ej får ni direkt. Prova gärna på detta, och lycka till. 

      
                                        Björkvallen. 

                                                       Under hösten/vintern kommer omfattande renoveringar att ske med   
                                                         omklädningshuset,även en mindre tillbyggnad österut kommer att 
utföras.                                           utföras. Det är 23 år sen den föra renoveringen utfördes, så det 
börjar bli hög                                   bli hög tid för en uppfräschning. Den äldsta omklädningsdelen som 
är sen idrottsplatsen                       sen idrottsplatsen anlades kommer att stå för den störta 
ffförändringen.                                förändringen. Omklädningsrummen blir betydligt större och kommer 
                                                        därmed att anpassa till dagen spelartrupper. I övrigt kommer ytskikt 
                                                        på golv, väggar och tak att byttas. Kostnaden är beräknad till ca 
                                                        360.000:-kr där kommunen och riksidrottsförbundet har lämnat 
betydande                                       betydande bidrag. Det fattas trots detta pengar för att finansiera 
                                                       detta fullt ut, men vi har förhoppningar att det skall lösa sig. 
                                                       Annars blir det till att skramla i lommerna. 
                                                               
                                                                                   Fortsättning nästa sida. 

P.Stefansson 
 

Tackor m. lamm, skinn 
Bordercolliehundar 

Lipizzaner föl 
0415 - 603 71 

Välkommen till 
Lavendelgården i Henset 
 

Telefon: 0415-61175 
www.lavendelgarden.nu 

Öppet: 
Maj – Aug. Lör. – Sön. 10 - 17 

 ÖNNEKÖPS 
MINIRACINGKLUB

ÖMRK 
Vi  håller  igång  varje  fredagkväll 
Kl 18.30 – 21.30  i ” Möllan”. Vi 
träningskör,  tävlar  och  mekar 
med  våra  bilar.  Bilar  utlånas . 
ALLA ÄR VÄLKOMNA !  

Axlar – Bromsar – El – Chassi – Rep. 
+ Byggnationer 

 
Återförsäljare av däck 

 
KUMHO & GENERAL 
NOKIA & MICHELIN 

HANKOK 

   Släp  -  Bil  -  Husbil  -  Husvagn   -   Service   
          Jönstorp postl. 821                    Per Krondahl 
            242 96  Hörby                      Tel. 0415 – 60323 

 
Välkommen in på 

 
www.prtryck.se 

 

 6
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 7

 
Ett fantastiskt år för ÖIFs herrlag 

Är det möjligen så att det vårt a-lag presterade i år, är den störta fotbolls bedriften i föreningens historia? Det bästa enligt 
historier böckerna var när vårt a-lag nåde en hedrande sjätte plats i div 5 1967. Då var div 6 lägsta serie. Jag rankar nog 
det våra herrar A presterade under året som snäppet bättre, eller? 
Jag tippade i första numret av Bya-nytt i år, att vårt a-lag skulle vara med i serietoppen, och en kvalplats fans inom 
räckhåll. Nu infriade laget detta med råge, man blev tvåa i serien sju poäng bakom Hammenhög, som man för övrigt 
utklassade på Björkvallen med 5-1. Här presterade våra pojkar en fantastisk fotboll, och jag ställer frågan har ett ÖIF lag 
någonsin presterat bättre fotboll än de våra gjorde denna söndags eftermiddag. Här kan tränare Alvén ta åt sig en stor del 
av äran. En mycket omtyckt och duktig tränare, och vi hoppas att han stannar i klubben många år framöver. I kvalet mot 
Skivarp började laget också fantastiskt, 3-0 efter 50 minuters spel och jätteläge till 4-0 ett par minuter senare. Hade det 
blivit så, är jag tämligen säker på att det spelats div 5 fotboll på Björkvallen nästa år. Nu ville ödet något annat, två 
effektivts utnyttjande av våra misstag gjorde att Skivarp hade häng inför returen i Önneköp. Ett nytt missförstånd i 
försvaret, som resulterade för motståndarna, och de våra var ett slaget lag i hemma matchen. Men igen skam över denna 
förlust, motståndaren var det något bättre laget sett över fyra halvlekar, och det är bara att önska Skivarp all lycka i 
femman. Vi kommer igen till nästa säsong, och då tar vi steget fullt upp till femman. 

B-laget 
Vårt reservlag vann sin div 4 serie efter endast tre förluster, och nu väntar div 3 spel. 
Detta har varit i tuffaste laget de gånger vårt b-lag prövat på den högre serien tidigare. 
Men det känns som om vi har en betydligt bredare trupp nu med många unga spelare, och här lär de få motstånd av 
minst div 7 klass, vilket blir väldigt nyttigt för framtiden. 
Nu väntar en spännande tid när den såkallade frimånaden infaller, då får nämligen spelarna röra sig fritt mellan 
klubbarna. Först därefter vet vi vilken trupp vi har till förfogande nästa säsong. Men inte kommer väl någon spelare att 
lämna oss efter en sådan säsong? I nästa nummer av Bya-nytt får ni resultatet. 
Historiskt kommer det även att bli om våra ledare fullföljer tankarna om att anmäla ett juniorlag för seriespel. Mig 
veterligen har ÖIF aldrig haft något juniorlag. 

Damlaget 
Vårt damlag BW 90/Önneköp kom igång rejält under höst säsongen, fem vinster noterades och i med et hade man häng 
på mitten lagen i serien. Synd att spelet inte var lika bra under våren för då hade en topplats varit möjlig. Men så är det, 
det är inte lätt att slå i hopp två lag och tro att det skall fungera direkt. Nu återstår en utvärdering av samarbetet med BW 
90, först därefter vett vi om det blir en fortsättning, eller vi måste söka samarbete med andra föreningar. Helt klart är att 
ÖIF på egen hand, inte själv får i hopp damlag 2010, om nu inte det blir så att en hel drös med tjejer bestämmer sig för att 
signera övergångspappren under frimånaden för ÖIF. Det är bara att hoppas att vi kan lösa det på något vis, för förbaskat 
tråkigt skulle det vara om det inte skulle spelas damfotboll på Björkvallen nästa säsong, eller hur? 

Ungdomslagen. 
Önneköps IF har fått den stora äran att anordna en LTU-träning (lokal talang utveckling) åt Skåneboll. Denna förläggs till 
konstgräsplanen i Hörby 
Två killar från Önneköp finns med bland dessa talanger nämnlige Victor Wernersson och Marcus Fridh. 
Avslutningsfäst för våra ungdomar blir det den 28 november kl 13.30, inbjudan är säkert utsänd. 

P 15 
Laget har hela året spelat 11 mana fotboll, och det med den äran. En mittplacering i serien  är klart godkänt Det är dessa 
killar som eventuellt kommer att bilda stommen i vårt nystartade junior lag. 

P 11 
Detta är ett mixat lag pojkar och flickor, och det är vår chans att kunna hålla ungdomslag. Laget spelar i pojk serie. Några 
större framgångar har inte noterats, men vad gör det bara killarna och tjejerna får spela fotboll och ha roligt så kommer 
framgångarna så småningom. 

P 9 
Samma som P 11 ett mixat lag och möter pojkar, och det blir tyvärr i tuffaste laget. Men glädjen över att få deltaga i serie 
överväger att det är förde mesta övermäktiga motståndare man möter. Det är till att hoppas att här finns fler flickor och 
pojkar i stugorna som vill söka sig till föreningen för det behövs verkligen 

 
Boll & Lek 

Vårt minstingar tränar inomhus i gymnastiksalen i Långaröd måndagar kl 17.30-18.30. 
Under ledning av Jessica och Cecillia. 
Är det fler som vill hjälpa till i föreningen på något sätt, eller att vara med att spela eller träna i något lag kontakta Jörgen 
Svensson på 070-3719337 eller 60447 
 

Innebandyn 
Håller till i gymnastiksalen vid Långaröds skola, där kan både tjejer och killa delta samt de som har blivit något år äldre. 
Tisdagar tränar de som går på högstadiet kl 18.30-20.00 tränare är Micke. Torsdagar är det mellanstadiets tur kl 18.30-
19.30 tränare här är Dan. 
                                                                            Fortsättning nästa sida. 

 



Tennis 
Året turnering är avgjord. I finalen skulle titel försvararen Anders Tjällader ha möt Joacim Mårtensson, men ett krånglande 
knä satte stopp för Joacim, som inte ens kom till start. Så w.o och grattis till Anders som därmed har två namn inristade i 
vår ståtligga vandrings pokal. Nu måste vi göra en kraftansamling och försöka betvinga Anders, till nästa år så det blir fler 
namn inskrivna i pokalen innan de är förlorad för all framtid. 

Loppmarknaden. 
Loppmarknaden blev som vanligt en succé, rekord många besökare och omsättning. Det tack vare alla ni som skänker 
loppor, och hjälper till med vår loppmarknad på ett eller annat viss. Tack för all hjälp, och särskilt ”SMEN” som upplåter 
delar av sin lokal till oss. 
Är det någon som redan nu har loppisprylar att skänka ring Ceder 0708-761712 eller Daniel 0709-275689, så ser de till 
att det blir hämtat. 

Bingolotto 
Prenumerera på bingolottor via ÖIF, och ta chansen och vinna? ring Gert 60367 eller ordna det med respektive ledare för 
något av lagen. 

Supporterklubben 
Ni som saknar supporter lott kontakta Camilla 128 30 eller Jeanette 0707-881846 så fixar de det. 
Till sist är det bara att se tillbaka på ett fantastiskt ÖIF-år, och tack alla ni som på ett eller annat sett bidragit till detta. 

För Bya-Nytt 
Gert Nygren 

 
Ny bana i ”Möllan” 

 
Önneköps Miniracingklubb har skrotat banan som byggdes och invigdes i mitten på 70-talet. Det har blivit några ”varv” på denna 
bana. Här har det arrangerats tävlingar av ganska hög klass, bland annat SM tävlingar och några så kallade långlopp, 24-timmars och 
6 timmars    och 100 kilometers. Men nu hade banan fallit för ålderssträcket. 
När miniracingklubben i Hörby upphörde, blev deras bana till salu. Intresse fanns i ÖMRK att ta över banan och flytta denna till 
lokalen i Önneköp. Styrelsen för ÖMRK beslutade att köpa banan, vilket gjorde att ”hörbybanan” nu står körklar i ”möllan” 
Lördagen den 24 oktober kördes den första tävlingen på den ”nya” banan. Ett 15-tal förare var anmälda till tävlingen. Trots ny bana 
för ”önneköparna” så hävdade dessa sig väl och placerade i topp både vad det gäller seniorer och juniorer. Så det blev fina framgångar 
för Önneköpsklubben. 
Måndagen efter tävlingen hade ÖMRK besök av IHFB i Hörby. Här var det ett tio tal ungdomar som fick prova att köra spårstyrd 
miniracing. Alla är” barn i början ” som det heter,och det blev till en början lite avkörningar och ”smällar” i sargen. 
Men efter några varv så gick det bättre och bättre. Efter en fika paus återupptogs körningarna igen, och nu kunde man se att klubbens 
”gäster” hade fått grepp om hur det är att köra miniracing. Det var nöjda och glada ”gäster” som lämnade banan efter ett par timmars 
körning. 
 
Resultat från tävlingen den 24 oktober.                                            Sydcupen juniorer Produktion 16D  
Produktion 24 seniorer lopp 1                                                                            Lopp 1 
1.Dan Gustavsson            ÖMRK                 302,55                          1.Jens Strand       ÖMRK           153.65  
2.Christer Helgesson        Malmö SRC         292,90                          2.Emil Svensson        ”              150.15 
3.Martin Nilsson              ÖMRK                 289;20                           3.Filip Andersson      ”              130.00 
 Produktion  24 lopp 2                                                                                         Lopp 2 
   1.Martin Nilsson              ÖMRK              305,60                            1.Jens Strand          ÖMRK       152.70 
2.Dan Gustavsson                 ”                      303,30                            2.Emils Svensson       ”             142.95 
  3.Christer Helgesson        Malmö SRC      297,20                            3.Filip Andersson      ”              136.20 
 
 
Totalställningen  efter 12 lopp seniore 
1.Dan Gustavsson          ÖMRK                       127 p 
2.Christer Helgesson        Malmö SRC              79 p 
3.Lars Harrysson              Hjärups SRC             56 p 
Totalställningen efter 10 lopp juniorer. 
1.Jens Strand                    ÖMRK                      94 p 
2.William Ericsson          Team Sigfridshäll      66 p 
3.Emil Svensson              ÖMRK                       65 p 
 
        Text och bild :Per Andersson 
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