HMS-Bladet
Medlemsinformation och klubbnytt

LEDAREN
Höstrusk!

Racingsäsongen 2012 är över, för en del
av oss påbörjas planeringen nu
för nästa säsong.
En del förändringar
väntar vi oss, vad det
sen innebär för racingsverige vet vi inte än.
Vad syftar jag på!
STCC och TTA har
under året försökt
överträffa
varandra
utan att någon har gått
segrande ur den striden. Nu har dom tagit
sitt förnuft tillfånga
och börjat samarbeta
istället vilket jag tycker är helt rätt och det
bästa för svensk motorsport.
SBF har som förslag eller rättare sagt, skrivit in i 2012
års reglementet, att från 2013 skall personlig utrustning, overaller, skor, handskar, underkläder vara FIAmärkt med 8856-2000. Plus att HNRS skydd skall användas i all racing.
Sent skall syndaren vakna, nu har SBF fått ett antal
skrivelser från många olika serier/klubbar om en förändring av förslaget.
Hur utfallet blir får vi förhoppningsvis reda på under
vintern.
Närmast för dörren har vi Luciamöte den 13 december
där kommer vi bl.a. att välja kontaktpersoner för olika
delar av vår verksamhet.
Givetvis hoppas jag att du kommer för att lyssna på
vår Lucia och hennes tärnor.
Se inbjudan på hemsidan.
Sen förslår jag att du redan nu bokar lördagen den 23
februari 2013 för då kommer vi att hålla årsmöte och
tillika 65-års jubileum. Tid och plats återkommer vi
med.

Bästa hälsningar
Tyrone Haraldsson
Ordförande HMS
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Luciamöte
den 13 december

Årets Luciamöte hålls i Kågerödslund
torsdagen den 13 december kl. 18.00.
Samling, medlemskontroll
(upprättande av röstlängd) och
glöggmingel kl. 18.00.
Själva mötet startar kl. 19.00 med
besök av Lucia och hennes tärnor
och nissar.
Mer info publiceras på hemsidan.

Glöm inte att göra er
förhandsanmälan senast
den 7 december till Bruno,
tel. 0418-808 02 eller 0705-20 60 47.
Alla är hjärtligt välkomna!
HMS styrelse

Klubben behöver
lotterivinster till
Luciamötet 13 december
Alla ni som har möjlighet att skänka
saker som kan bli vinster i klubbens
lotteri på Luciamötet den 13
december.
Kontakta klubbsekreteraren på
tel 0418-806 19 eller E-post:
sekreterare@hyllingems.nu.

Totalsegraren i ERCup 2012. ATM

Övriga HMS-segrare i ERCup 2012.

Gamla tider

Vi planerar att hålla en träff med gamla tider
från rallycross, motocross, roadracing,
banracing, funktionärer med flera på Ring
Knutstorp under jubileumsåret 2013.
Klubbmästarna Bruno, Olle och Bosse.

Mer information ges av Bruno Friberg
på tel. 0418-808 02. Mobil 0705-20 60 47.

Styrelse 2012
Ordförande
V.ordförande
Sekreterare
Klubbkassör
Kassör
Styrelseledamot

Tyrone Haraldsson
Per- Henrik Ekholm
Jörgen Olsson
Irene Eriksdotter
Olle Liljekvist
Bruno Friberg
Bengt Johansson
Viktor Ranggren
Magnus Berg

Suppleanter

KALENDER
2012
13 december

Luciamöte på Kågerödslund

2013
23 februari 2013

Årsmöte: HMS 65 år

1:e Supplent
2:a
3:e

Bo Bergqvist
Bo Friberg
Jörgen Prahl

Klubbmästare
Klubbmästare

Bruno Friberg
Bo Friberg
Olle Liljekvist

Valberedning
Ledamot

Leif Molin
Fredrik Nässlander
Emma Nilsson

Observera

De som lämnat sina uppdrag i klubben
ombedes att lämna sina dörrnycklar
och grindnycklar omedelbart till
Magnus Öhrström
på motorbanans kontor.

