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KUBBRACING
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Alla Ni som tävlat för Hyllinge MS, SMK Helsingborg
eller Halmstad AK i 1988 års klubbracingtävlingar
på
Ring Knutstorp,
och alla Ni som var bussiga att medverka som funktionärer
vid dessa tävlingar,
är välkomna
till prisutdelning
i Klubbstugan
på Ring Knutstorp
onsdagen den 12 april kl 19.00.
PROGRAM:

DE HAR SIKTET
INSTALLT PA GULD
••

Landgång med öl, kaffe * Prisutdelning,
minnesplakett
även till funktionärerna
* Tävlingsledaren presenterar
1989 års klubbracingprogram
* Genomgång av det nya reglementet för klubbrocing
* Videofilm från en av fjolårets
klubbtaävlingar.
ANMÄLAN

O

Hyllinges roadracing-åkare laddar upp

)obligatoriskt)

Till Sven Söderbom
78547, eller Allan

040-470700,Gun Britt Andersson
042Persson 0418-50126
senast den 9 april.
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SUPER STREET
SUPER BIKE

MC·NVTI's
Battle of The Twins cup

Gänget som siktar på att köra hem ett SM-guld till Hyllinge motorklubb. Eric Mordo förare, Feter
''Tele'' Berglund burkslav samt mekanikern Kenneth Lodnert
Foto: STEFAN LINDBLOM
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ROADRACING

SWEDEN

Följande klassindelningar:
FÅR JAG STÖRA MITT I FÖRARBETET

KÄNNER DU RYCKET I TÄVLINGSNERVERNA,

ATT DET ÄR VÅR?

Jag tror att de flesta aktiva

Genom att studera en halvårgammalt

håller på att skruva med sina

info-blad, höra på rykten samt att

maskiner

fråga tror jag att följande kommer

inför den nya säsong

att hända under april:

som väntar och dom skall få

l:e

lön för mödorna, en träningsdag på Knutstorp. Den första

Officiell träning 9-15.30
Klubbträning,olic 15.30-17.00
RR-licenskurs steg 2

april är det dags och asfalt8/9

åkarna som är färdiga får en
möjlighet

att prova sina saker.

Tyvärr har det blivit något
missförstånd

ASK Köbenhavn,

6-timmars BR

15/16 Förarekurs

SBF+klubb

28/29

RRK Viking

-:

-

3:e

Styrelsemöte,

6:e

Månadsmöte,

Knutstorp

det har hela

tiden varit officiell träning

Knutstorp

för aktiva men givetvis skall
klubbracingåkarna

också få åka.

Längre bak i bladet finns det
en tidsplan när du bör finnas

~OOMSI(~

på Knutstorp,

~

kom i tid.

VI FIRA

Som vanligt finns det också att
göra för funktionärerna,

så kom

bara, var inte blyga.

APRIL
Moltke
3 Göran Nilsson, Lund

40 år

8 Torsten Persson, Bollnäs 30 år
Tisdagen

9 Pia Olsson, Ängelholm

20 år

9 C-O Eksten, Vellinge

40 år

den 21:e mars samlades

några eldsjälar för att försöka
blåsa liv i klubbtidningen.

Dom

skall inte behöva arbeta ensamma

16 Tomas Moritz, Trelleborg 20 år
21 Stefan Larsson,Oskarsström

20 år

så försök att skicka in urklipp,
artiklar,

tips och privatannonser.

Sänd det till klubbadressen,

tack.

28 Clas Persson, Kvidinge

?

Bra, för jag har en vädjan till dej
som kör roadracing. Det kommer en
blankett till dej med förfrågan om
personuppgifter på och info om vad
du skall köra iår samt dina resultat
från ifjol, var snäll och fyll i den
och skicka till mej senast den 10:e
april. Den skall nämligen sitta i en
pärm som SRF skall sända till alla
speakers och pressansvariga inför
årets tävlingar.
Tilläggsreglerna för årets SM-tävling
är klara så om du vet någon som vill
ha så ring Eva. Klasserna som körs
blir l25A+D, 250A, 500A, MCs, Super
Bike, SuperStreet samt Battle of
Twins och du bör anmäla dej snarast
för intresset är stort iår.
RR-sektionen har fått gjort en infovägg på ca 2 meters längd och lika hög,
som ihopfällbar kan transporteras i en
vanlig personbil. Den informerar på
ett enkelt sätt om Ring Knutstorp, vår
klubb, RR-sektionen och årets tävling
och den får du låna gratis om du skall
ställa ut din cykel vid något tillfälle.
Ring 0418-70495 och boka in dej i god
tid för det är meningen att den skall
finnas ute fram till vår tävling i år.

med den planerade

klubbtävlingen,

OFFICIELL TRÄNING den l APRIL.

nytt

Alf Nordin
Klubbsekr.

30 år

Äntligen har det kommit klubbjackor!
En blå jacka med gult ok och texten
"Hyllinge MS" på ryggen pryder dej i
depån. Givetvis kan du ta av ärmarna
och ha den som väst utanpå stället.
Kom och se den på träningen l april
och ta med dej 430.- fir du kommer att
bli förtjust, tro mej.
Nya anmälningsblanketter är tryckta så
ring Eva på 046-771659 eller kom till
Knutstorp den l april och glöm inte din
licens.
Roadracingsektionen har fått en monter
tillsammans med Anderstorp på mässan i
Malmö och vi behöver folk som står där
under veckan. Har du ett jobb eller du
går i skolan så att du kan ta ett par
timmar i montern så ring till mej på
tel 0418-70495 så bokar jag dej.

GRATTIS ÖNSKAR VI!
Vårhälsningar,

Moltke

Standardbilar, licens, (STD)
Formelbilar, licens, (Formel)
Solomotorcyklar, licens, (solo)
Sidvagnsmc, licens, (MCs)
Licensuppkörning bil, (Olic.BR)
Olic. klubbrace MC, (Olic.RR)
TIDSPLAN:
STO
Formel
Solo
MCs

9.00
9.20
9.40
10.00

- 9.20
- 9.40
- 10.00
- 10.20

STO
Formel
Solo
MCs

10.20
10.40
11.00
11.20

-

Lunch

11.40 - 12.30

STO
Formel
Solo
MCs

12.30
12.50
13.10
13.30

-

12.50
13.10
13.30
13.50

STO
Formel
Solo
MCs

13.50
14.15
14.35
14.55

-

14.15
14.35
14.55
15.15

Olic. BR
Olic.RR

15.15 - 15.35
15.35 - 15.55

01ic.BR
Olic.RR

15.55 - 16.25
16.25 - 16.55

10.40
11.00
11.20
11.40

Oenna mycket kompakta tidsplan
kommer att kräva en stenhård
diciplin så försen ankomst och
träningar i fel klasser kommer
ej att tillåtas.
•
Välkommen
Org.kommiteen

BR/RR

OBS Glöm inte din licens!

