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Detta stod alt läsa i
ldTottsbladet den 26/5.
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HYWNBE MOTORSÄLLS«AP

1982

Perfekt EM-arrange.mang av Hyllinge MS
Veckans ros delas ut av RalIycrossutskottet, som pl detta
sätt vill tacka Hyllinge MS fOr ett
perfekt genomfört EM-arrangemango Det är alltid roligt när god
vilja, god planering och hin arbete ger ett fint resultat. Sl blev
verkligen fallet med årets RC-EM
och Hyllinge MS är värd både en
fin ros och ett stort tack!
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Det tidsshema som f'unn i ts infört i e tt tidigare nr
av kl~b~ladet gällande för den 1 aug h~r tyvärr
måst revideras. Här är de tider som gäller:
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Officiell öppen trä~ing
Lunch
Officiell öppen trä~ing
Kl ubb t rän ing/ tä vIing

RALLYSPECIAL

Den 22 aug arrangerar vi en RS på Ring Knutstorp.
Hela tävlingen kommer att ske på området, tanken är
att köra i 2 avdelningar med någon timmes uppehåll
d1:11' man kan ändra bans träckningen. Thomas Lindsjö
är tävlingsledare och han behöver all hjälp han kan
få, mat till samtliga fun k t i onäz-e r komner att finnas
i cafeterian. Ring Thomas ocn anmäl dig han finns på
tel 046/775079,
ring snarast det är en upplevelse
3,tt se när en ha"'1dbromssväng runt en kon lyckas till
100 %.
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Skandinaviens största motorsportsucce fyller lOAr" Det skall vi
fira med en jättelik jubileumsfest den 6-8 augusti.
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KLUBBMÖTE

MED RISK FÖR ATT BLI TJATIG

rorsdagen den 5 aug kl 19.00 i Cafeterian på Ring
Knutstorp. Ronnie Olofsso~ från Kvällsposten som
säkert de allra flesta känner igen, berättar om hur det hela började plus en
del om de tävlingar som körts under de
tidigare 9 år som Newsracet körts. Ta
tillfället att ställa frågor om tidigare tävlingar Ronnie vet det mesta om
vad som hänt på Ring Knutstorp.
Efteråt grillar vi i gröngräset.

Detta klubblad handlar mest o~ Kvällspostens Newsrace, men vi vet ju alla att detta är den enda av
landets biltävlingar som är av intresse. Detta året
har vi fått en kollision med VM i RR som går i den
småländska torvmossen. En olycklig hä-rde Ls e som vi
dock inte tror påverkar vår tävling i negativ riktn.
Om alla våra trogna funktio~ärer ställer upp i den
utsträckning som vi är vana vid så kOllllner
vi säkert
att göra en kanontävling.
Som du ser kan du både äta och dansa i samband
tävlingen. Ring och beställ!
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STYRELSEMÖTE
Måndagen den 2 aug kl 18.30 i sekretariatsbyggnaden
vid förhinder meddela Valter eller Alf.
KLUBBENS

FÖRARE

Claes-Göran Elofsson körde Simrishamns Specialen
den 13/6, resultatet blev bästa std B bl~Dd A-för
och en 8:e plats totalt.

Kvällsposten och Ring Knutstorp har nöjet att inbjuda Dig och Dina
vänner till Newsrace-bal med anledning av 10-års jubileet av
Kvällsposten Newsrace, på Orenäs Slott lördagen den 7 aug kl 20.30.
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Lars Bondesson stan 'lade på en 18:e plats i Varbergs
JVIK:sFolkracetävling den 12/6.

Fördrink i parken
Rökt laxcanape
Helstekt oxfile
Kaffe och kaka

VI GRATULERAR

Pris 92 kronor (exkl service och dryck utöver fördrinken).
ring receptionen pi örenäs tel 0418-702 SO,telex 72759.
Du miste tala om att Du tillhör Ring Knutstorp
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Aug

4 Sten Karlstadt, Grönv 3 D, Arlöv

30 år

6 Malte Andersson,

60 å:c

10 Kent Nilsson,

Hag~läsg

Handelsg

23, Åstorp

1 A, Höör

~----

~

30 år

11 Jan Larsson Ö Långga t 27, Kävlinge

40 år

16 Agneta Thyl~~der,

30 år

Ramsjö 5187, Båstad
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SÅ HÄR ÄR DET rÄNKT

Fred,....

DE1TA HÄNDER I AUGUSTI

Lörd 7 _...

1 Trä:aingskörning as fal t, öppen + klubb
6-8 Kvällspostens New~race
10 Kl ubb br-än i.ng bil-mc grus 17.30-21
21 Rallycross Göteb~rgs BF
22 Rallyspecial

Siad

la...

Trlning kl 9-17 .30
Träning kl8.3~14.SS
Tävling kl 15.1Okval Hist Trophy, final formel Ford
Träning kl 9.15-11.05
Underhlllning kl 12
Tävling kl 13 - Super Saloon, EM formel 3. Volvo
Turbo Cup, RM Lady Cup, Historical Trophy

