EM- final OLDTIMER GRAND PRIX
Som du väl redan har sett på omslaget, har vi måst
ställa in den planerade EM-tävlingen för gammelbilar
den 8-9 sept.
Anledningen är att det inte fanns mer än 2 anmälda
i EM-loppen, för att tävlingen skall räknas fordras
minst 48, ooh i GT-klassen fanns det 12 st. Detta
förstår ju var ooh en att man inte kan bygga en
tävling på. Vi beklagar att detta beslut måste tas
men ser ingen annan utväg.
Vi hoppas att vi kan komma igen 1985 ooh då få så
många deltagare att tävlingen kan genomföras.
Ring Knutstorp 1984-08-21
Organisationskommitten

NEWSRACET 1984
Styrelsen för Hyllinge MS och Organisationskommitten
för Newsracet vil~ passa på att framföra ett stort
tack till ana medlemmar som offrat så mycket av sin
fritid för att återigen göra KVP Newsrace till årets
racingtävling i Sverige.
Den samlade motorpressen, såväl svensk som utländsk,
har med något litet undantag strött rosor över vår
tävling. Ooh - handen på hjärtat - vi gjorde en av
våra bästa tävlingar någonsin (vi låg totalt 20 min
efter det planerade tidsprogrammet beroende på startsmällen i Sport 2000). Tyvärr så kom väl inte publiken i den utsträc~
som vi hade räknat med - men
även det får man ju räkna med.

KLUBBMÖTE

Återigen ett stort tack till alla inblandade, funktionärer, Ring Knutstorp AB, Kvällsposten, alla ni
som ställt upp med maskiner och verktyg plus alla
andra för det fina lagarbete som gjorde suocen möjlig.

Torsdagen den 6 sept i Cafeterian på Ring Knutstorp

Vi diskuterar Newsraoet, den kommande RC-tävlingen,
klubbtävlingar m m.
Damklubben fixar som vanligt fika för självkostnadspris. Kl 19.00 var tiden.
NÄSTA KLUBBMÖTE den 4 okt.
STYRELSEMÖTE
Måndagen den 3 sep i sekretariatsbyggn på Ring Knutstorp kl•• 18.30.
NÄSTA STYRELSEMÖTE

den 1 okt.
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år Gert-Åke Jönsson, Sörbäcksg, Malmö
år A N Other, Motorv, Trimmarby
år K-A Wallman-C:son, Katrinelundsg Eksjö
år Lena Håkansson, Centralg, Nynäshamn
år Olle Karlsson, Sjökronas v, Ekeby
år Valter Nilsson, Skogsg, Åstorp
år Jan Finnberg, Ljungbyhed
år Johnny Martinsson, Ljungbyg, Ljungbyh.
år . Kjell Ivarsson, Starby, Ängelholm
år Lars Bondesson, Cypressg, Ödåkra
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VI GÖR DET PÅ NYTT - INFÖR MER PUBLIK 1985.
DETTA HÄNDER I SEPTEMBER/OKTOBER
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Styrel~emöte, sekretariatsbyggn 18.30
Klubbmöte, cafeterian 19.00
MCHK (em)
RALLYCROSS, Sydvästra DM-serien (ev publik)
Klubbtävl, bil/mo (asfalt) 13-11
SMK Helsingborg, klubbtävI
Styrelsemöte, sekretariatsbyggn 18.30
Klubbmöte, oafeterian 19.00
FINAL Klubbtävl, bil/mc (asfalt) heldag 9-11

MEDLEMSKAS SÖREN
På förekommen anledning vill medlemskassören påpeka att medlemsansökningarna skall skickas in i
sin helhet, d v s två blad. Försök att påpeka detta
när du värvar nya medlemmar till klubben.
KYLSKÅP
Finns det någon som har ett LITET kylskåp som kan
skänkas till sjukstugan (för förvaring av känsliga
mediciner) Ring klubbsekr 046/307302.

