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Lars Gustavsson, Tyringeg, Helsingborg
Bertil Persson, Annerov, Helsingborg
Göran Petersson, Arvidsborgsv, Kävlinge
Agneta Larsson, Florav, Kävlinge
S-O Andersson Jr, V Boulev, Kristianstad
Henrik Christiansen, Kvistgård, Danmark
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HYLLINGE MOTORSÄLLSKAP

K Ö P E S
4 st FORD RS aluminiumfälgar,

4-bult, 4-ekrade,

6x13"

Fälgarna sitter på bl a Capri S men fanns även till
Escort Mk II 2000 RS och Mexico. Dessutom skulle jag
vilja ha tag i en förgasare Weber 36/36 till min Cortina GT cross-flow motor.
Göran Nilsson,
Tel 040/412414

Hjortrong

40, 234 00 Lomma

~-=

S Ä L J E S
Vi har lyckats komma
över ett antal RC-almanackor av häftigaste
slaget.
Utgivare är den västtyske motor journalisten
Eddi Laumans som är
"rallycross fantast" och
dessutom en mycket
duktig fotograf.

ILUIIMEDDELAIDE

KLUBBMÖTE

Almanacken innehåller 12 blad + omslag med "aktionbild"
(4-färg) från EM-tävl i RC 1983. Våra egna stjärnor som
Göran Lundgren, Rolf "Myggan" Nilsson o Olle Arnesson
finns med.
Format 425x335 mm. PRIS ENDAST 50 kr.
Beställ

ditt ex av Jan Klang,

tel 0413-42305.

PS Jan kommer att visa almanacken
AN/AH

1983-10-23

700 ex

på månadsmötet

3/11.

I CAFETERIAN

STYRELSEMÖTE
AVRUSTNING

3/11 KL 19.00

31/10 KL 18-30
12/11 KL 09.00 - 15.00

HALKKÖRNING
ÅRETS

lovember

FÖRARE

27/11 KL 09.00 - 13.00
? ? ? ?

Å R E T S

K L U B B M Ö T E
Torsdagen den 3/11 kl 19 i Cafeterian på Ring Knutstorp. Nu när höstmörkret faller tänkte vi titta på
film och diskutera framtiden för HMS och verksamheten
på Ring Knutstorp.
S T Y R E L S E M Ö T E
Måndagen den 31 oktober kl 18.30 i sekretariatsbyggn
på Ring Knutstorp. Ring om du inte kan komma.
V A L B E R E D N I N G E N
ytterligare en påminnelse
valen på decembermötet.

om deras existens inför

Bo Bergqvist, tel 046/7~285
Klövervägen 1, 240 21 LÖddeköpinge
Håkan Hedlund, tel 046/140924
Magistratsv 55 L 403, 222 44 Lund
Lennart Gullstrand, tel 042/155958
Annerovägen 17 A, 252 65 Helsingborg
J

U L K O R T

Vi har ju haft som tradition att skicka julhälsning
till våra sponsorer och till andra personer och firmor
som har hjälpt oss på något sätt under året.
Har du förslag på någon som vi bör komma ihåg med en
julhälsning, skicka namn och adress till klubbsekr
Box 8018, 220 08 Lund, så ombesörjer han utsickning.
OBS Vi måste ha uppgifterna senast den 25 nov.

AVRUSTNING
Söndagen den 12 november "avrustar" vi Ring Knutstorp
för vintervilan. Det är mest enkla arbeten som skall
utföras, bl a ta ner anslagstavlor plus att vi behöver
måla på toaletterna i klubbstugan.

F Ö R A R E

Det har redan blivit tradition, det här är andra året,
att klubben utser årets förare. För att kommitten ska
ha lite tid på sig, priset delas ut i samband med årsmötet i januari, så är det viktigt att du rotar igenom
alla dina resultat och skickar in dom till Hyllinge MS
Box 8018, 220 08 Lund, senast den 5/12 -83.
Kommitten

består

av tre icke namngivna

personer.

Alla resultat som uppnåtts i av SBF och SVEMO sanktionerade tävlingar får räknas alltså även klubbtävl.
Tänk nu på att det är årets förare som utses, du kan
ju ha deltagit i många tävlingar utan att ha vunnit,
så ta med även dessa.
Leta igenom dina papper - 1.000 kr kan bli dina.
En annan rolig sak för klubbmedlemmarna kan ju vara
att få reda på hur klubbens förare klarar sig ute i
den stora världen. Med ledning av de uppgifter som vi
hoppas skall komma in med anledning av ovanstående,
är det tänkt att göra en resultatsammanställning
till
ett kommande klubblad. Vem vet
t ex att Göran Lundgren blev 3:a i Belgiska RC-mästerskapet och 5:a i det
Holländska, att Ingmar Persson med stor framgång har
tävlat i EM för standardvagnar Gr A, att Bertil Sandström med stor framgång tävlat här hemma i Formel 4.
Detta och lite till vill vi att klubbmedlemmarna också får veta.

HALK KÖRNING
Passa på att träna upp dina färdigheter på halt underlag - innan det är för sent.
Söndagen den 27 nov mellan kl 9 - 13 står halkbanan
till liMS klubbmedlemmars förfogande.
Ring och anmäl dig! 0418/80810, mån-tis-ons mellan kl
8-12 och 13-15, tala om att det gäller Hyllinge MS.

Tänk på att det pågår halkkörning samma dag vilket
innebär att vi inte kör in i depån utan parkerar ute
på banan.

Bruno Friberg har lovat att ordna sakkunnig lärare så
att du kan rätta till ev fel. OBS Du åker med din egen
bil UTAN DUBBDÄCK. Vill du låna halkbanans bilar som
är Volvo 343, så kostar det 40 kr per halvtimme.

Vi ses på Ring Knutstorp den 12 nov kl 09.00 - 15.00.
Damklubben fixar fika och lunch.

PASSA PÅ INNAN DET ÄR FÖR SENT - DET KOSTAR INGET OM
INTE VILL LÅNA BIL.

