
HYLLINGE MOTORSÄLLSKAP

SIRIUSLOKALEN
Borgmästaregatan, Landskrona

LÖRDAGEN 28/2 kl 14.00
• Arets förare (sänd in resultatlistor)
• Arets funktionär (väljs av kornrnltte)
• Val av styrelse
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God stämning
i mysig miljö

ÖVERNATTNING 195:-
~~ per person inkl frukost

(beställes direkt på hotellet,
berätta att du kommer från Hyllinge MS)
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Denna slogan ifrån Svemo är
en direkt uppmaning till oss
alla att sätta igång med inte
bara årets men de närmsta års-
planeringarna, och det fort.
Tiden har en otrolig förmåga
at öka i hastighet ju närmre
tävlingsdatumet man kommer,
tänk om man kunde få det axet
i sin bil, wow. Nä, skämta om
det är lätt men vi blir allt
fler som slåss om tävlings-
datumen, förarna, publiken osv
och det gagnar inte någon.
Vi har väl alla en dröm om en
vanlig SM-tävling med alla de
stora förarna (ingen tävlar
utomlands den helgen), publik
siffror omkring 25.000 och
innan första race en ren vinst
på 130.000 kr och alla åkte
hem därifrån med orden vilken
tävling fastnat på läpparna.
När man sedan vaknar till ver-
kligheten igen så gäller det
att inte ge upp för man har ju
ett mål inom sig, drömmen, som
man siktar mot.

Tillbaka i verkligheten så har
vi ett närmre mål och det är
det traditionella årsmötet med
tillhörande årsfest.
lår har vi gjort ett bra avtal
med HotellOresund som gör att
du som kommer långväga ifrån
inte behöver att tänka på hem-
resa förren dagen efter, och
det till ett pris där börsen
inte måste respiratorbehanIas.
Själva festen är också iår på
Siriuslokalen i Landskrona,
stället där spriten kostar så
lite att du kan låta din egen
ligga kvar hemma, bra va.
Väl mött i god klubbanda!

VAD HÄNDER PÅ HYLLINGE MS, FEB.

23 feb Styrelsemöte, tid och
plats meddelas senare.

28 feb ÅRSMÖTE SIRUSLOKALEN
Tid och plats på annat
ställe i bladet.

28 feb Styrelsemöte i samband
med årsmötet.
GÄLLER BÅDE HMS OCH DAM-
KLUBBEN.

.......... OCH I MARS.
Il mars Montern på Motormässan

börjar byggas. Du är
välkommen att hjälpa.

13 mars Motormässan öppnar.

22 mars Montern skall rivas.
Du är lika välkommen.

30 mars Styrelsemöte.

••
MOTORMASSAN
MONTERBYGGARE, PERSONAL TILL
MONTERN I VECKAN, UTSTÄLLARE.

Vi behöver dej på Motormässan.
Om du kan ställa upp så ring
till mej så bokar jag in dej.
Om du har ett fordon, eller en
produkt som du tycker bör vara
med i montern så gäller det
samma där. Men du, ring fort,
jag har begränsat med fribil-
jetter till er som ställer upp.

MOLTKE tel 0418-24551-70495

GE BLOD 6
Varje år drabbas tusentals av
något som gör att man måste ha
blodtransfusion. I de flesta
fall finns det blod eller blod
plasma tillhands för att rädda
liv men i vissa komplicerade
operationer kan det gå flera
liter av den dyrbara vätskan.

Nästa gång kan det vara din
tur och om du inte lämnar blod
redan så tag det viktiga steg
som kan rädda både ditt och
andras liv, ring blodcentralen.

För att stimulera blodgivning
har Svemo beslutat att starta
en blodgivare tävling. Under
tiden l feb.-lS nov gäller
följande i klubbnivå:

- den klubb inom distriktet
som har flest givare proc-
entuellt får 1500 kr.
Tvåan 1000 och trean 500 kr.

- den klubb som har flest giv-
are totalt får 1000 kr.

- den klubb som får mest PR,
dvs artiklar i press eller
bättre upp mest tid i TV,
får 1500 kr. Tvåan får 1000,
och trean 500 kr. Detta är
fram till l dec -87.

Dessutom skall vi inom klubben
diskutera fram förslag om hur
vi kan stimulera blodgivare
och belöna dem som ställer upp.
Om intresset är stort nog kan
vi tex ha blodbussen vid banan
vid något av våra klubbrace
eller off. träningar eller tom
vid något av våra klubbmöten.

~ OOM S'<A:I.
~ VI FIRA

När du ger blod nästa gång så
spara blodkortet du får och
skicka det till RR-sektioneo
så skall vi arkivera det.

Gejär~t!

'it
Bli blodgivare!

4 feb Peter Poul Jensen,30
Tisvildehovedgade 63,
Tisvildeleje,
Danmark

6 feb Ingrid Nilsson,40
Box 6,
Billinge

10 feb Mikael Löfqvist,20
PI. 799 Hjälmshult,
Ödåkra

13 feb Marithe Larsson,30
Linåkersvägen 42,
Oxie

IS feb Per Göran Andersson,40
Linåkersvägen 42,
Oxie

16 feb Ingvar Mattson,30
Hagestad 38,
Löderup

19 feb Birgit Nilsson,50
Blekingegatan 37,
Åstorp

27 feb Eve Edvinsson,40
Bökestoftavägen 195,
Billesholm

==============================

l mars Bengt Ljungberg,50
Vaddgatan 3,
Jönköping

10 mars Stig L Lövgren,SO
Brohusvägen 10,
Landskrona

13 mars Hannu Tuovinen,30
Humlevägen 78,
Trollhättan

IS mars Lilian Larsson,SO
Bredgatan 3B,
Landskrona

Kenneth Johansson,30
Vitsippan D7,
Åstorp

Resterande kommer i god tid i
nästa nummer av klubbladet.


