


~e HYLLINGE MOTOR SÄLLSKAP
BOX 8018
220 08 LUND

~

BO J ANDERSEN
BOX 43
261 08 GLUMSLÖV
0418-704 95, 704 98

Jag fick ett samtal ifrån min vän Axel
häromdagen, ett litet enkelt meddelande
om att jag skulle skriva sju sidor för
detta numret, om jag kunde.
Visst f-n kan jag det, svarade jag lite
för snabbt, innan jag tänkte mej för.
För när ta~~arna klarnat lite kom jag
på att Du, käre medlem , inte sänt mej
några tips och inte heller några klipp
från den där tidningen du hade. Det var
alldeles tomt i lådan från medlemmarna
och lika tomt i den från kontaktmännen
så jag visste inte vad jag skulle sätta
på sidorna.
Nu tycker du antagligen att den där red
är en gnällig sate som borde räknat ut
detta för länge sedan och om han inte
tycker om det så kan han alltid sluta.
Men så enkelt är det inte, tyvärr, så
jag får väl fortsätta ett litet tag
till och skriva "roadracingnytt" ,under
tiden du letar fram dina grejor och ser
till att skicka dem till mej.
Men handen på hjärtat, är det inte trå-
kigt att bara läsa om roadracing om man
inte tycker om det? Om så är fallet så
tycker jag att du skall göra något åt
det.

!l~Med vädjan o~ material
REDAKTOR'N.-re

~ OOMS'<4·
~ VI FIRA

Vi börjar med dem som inte kom med i vårt
februarinummer.

2 mars Karl-Johan Stenkilsson, 40
Högalundsvägen 12,
342 00 Alvesta

6 mars Hugo Jensen, 40
Bakkegårdsvej 515,
3050 Humlebaek, DK

Il mars Bengt-Åke Bengtsson, 30
Aschenbergsgatan 10,
252 39 Helsingborg

13 mars Nils-Åke Nilsson, 40
Skolgatan 6,
263 00 Höganäs

18 mars Ronny Göransson, 30
Sveagatan 4,
262 00 Ängelholm

20 mars Nils Nilsson, 75
Humlevägen 3,
244 00 Kävlinge

Bo Persson, 40
Basungränd l,
245 00 Staffanstorp

Ingemar Bosson,
Norrlyckegatan 12,
260 35 Ödåkra

40

29 mars Anders hTendel,
Herman Hansgatan 3,
233 00 Svedala

10

MOTORMÄSSAN
Som vanligt har klubben fixat ett Ii':et
antal biljetter till Motormässan som vi
säljer till starkt reducerat pris.
För att få dem kontaktar du :

Håkan Hedlund
Box 10002
220 10 Lund
tel. 046-140924 kvällar

Och så vänder vi på bladet och vad finner
vi där ......•

så sänder han dem till dig snarast!



·..och nu fortsätter vi fira!
l april Torben Damberg, 20

Murmästarevägen Il,
352 62 Växjö

3 april Pär-Åke Persson, la
Rudolf Jonassons väg 3,
241 00 Eslöv

26 april Rolf Holmkvist, 30
Persgatan 51,
252 22 Helsingborg

Slut för denna gång och grattis på er.

VAD HÄNDER I HYLLINGE MS, MARS.

5 mars Månadsmöte, på Knutstorp.

7 mars VIP-möte med grannarna för
att visa de nya lokalerna.

Il mars Motorrnässan, montern skall
byggas. Hjälp önskas.

13 mars Pressvisning, mässan.

14 mars Motorrnässan öppnar.
Kom och se vår monter.

30 mars Styrelsemöte, hos Moltke
i Glumslöv kl. 18.30 prick

........ OCH I APRIL:

2 april Månadsmöte, plats i nästa
månadsblad.

TRYCKFELSNISSE
har slagit till igen
Som alla stora publikationer har även denna
sina små och ibland större "fel"
Denna gång har TryckffelsNisse med min hjälp
rört till det med tiderna till årsmötet.
Följande gäller:
Hyllinge MS Årsmöte börjar kl. 17.30
Årsfesten börjar kl. 19.00

Damklubben har sitt årsmöte kl. 1;.30

Dock förse går fortfarande samtliga aktiviteter
på Siriuslokalen i Landskrona som bestämt.

Än en gång ber vi om ursäkt och hoppas att
det inte skall upprepas, iallafall i detta
nummer.

Gejär~t!

~
SVEMO

Bli blodgivare!

Banaktiviteterna börjar .

4-5 Formel Ford DK

Il FBA+halkbanan

12 Porcheklubben

18 Kromgniders mc-avrostning

25 Klubbracing l:a del tävlingen
mellan 9 - 17.

BR teori förar licens
26 BR Förarkurs

28 Motocross träning 17 - 21

(QJ~~ ~

Teckning: JULIE LEONARDSSON

ÄNDRAD TID
HYLLINGE MOTORSÄLLSKAP

SAXAT UR METALLARBETARlli

ÅRSMÖTE
1987

SIRIUSLOKALEN
Borgmästaregatan, Landskrona

LÖRDAGEN 28/2 kl 17.30
• Arets förare (sänd in resultatlistor)
• Arets funktionär (väljs av kornrnltte)
• Val av styrelse

ÅRSFEST
Siriuslokalen
Kl 19.00

ANMÄLAN TILL:
Hyllinge Motorsällskap
på bif. inbetalningskort
Postgiro 110577·4
Senast anmälan 22/2

~
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Eventuell efteranmälan till Kjell Strandberg på tel. 0418-23008/10858eller 046-709838

Dans till

JANPETERS

*****
Stans billigaste

spritpriser

*****

God stämning
i mysig miljö

••
OVERNATTNING 195:-

per person inkl frukost

(beställes direkt på hotellet,
berätta att du kommer från Hyllinge MS)



@ ROADRACING
nytt

Fast vädret inte tillåter roadrace-
aktiviteter på bana så får man inte
ligga på sofflocket för det, mycket
skall organiseras innan säsongstart.

Förra årets deltagareantal i klubb-
racing och det stora antalet som
anmält sig till debutantkursen har
visat att roadracing är på uppgång
på Ring Knutstorp och Hyllinge MS.
Det kan bli upp till ett trettio-
tal förare från klubben som tar ut
sin licens iår.

För att backa upp detta stora in-
tresse har RR-sektionen bildat en
förarpool med ett klingande namn
tIyllinge MS Team Roadracing. "med
full fart in i 90-talet" och dess
huvudmål förutom att sänka dina
kostnader blir att hjälpa till med
sponsorer, pressbevakning,en sak ni
i allmänhet är dåliga med.

Om det går bra och både du och vi
sköter sig så kanske klubben får
ett klubblag på 4-6 st förare som
får sina omkostnader helt eller del-
vis betalda tex licens, försäkring,
resekostnader till/från banan samt
personlig utrustning, men vägen dit
är mycket lång, vi får ta ett steg

.åt gången.

Team Roadracing
Första steg~ är ditt.
Det gäller inte "bara att vinna"
utan också att tala om det för
pressen, sina sponsorer och dom
andra som hjälpt till och stöttat.
För att underlätta ditt arbete
har sektionen tagit kontakt med
ett par proffs på sånt här, och
när det gäller pressen så hoppas
vi att Knutstorps presschef som
heter Gunnar Nornemark kommer att
ta hand om det. När det gäller
reklam och sponsorer så arbetar
sektionen med Bengt Åström, han
som skötte bIa RR-SMet ifjol med
all heder.
Det hela hänger på om du orkar
att lyfta telefonen och ringa in
dina resultat och gärna ett par
ord om resten av tävlingen, lite
om publiken eller vädret så att
Gunnar har något att skriva om.
Han är också väldigt förtjust i
förare som skickar foto på sig
och cykeln så att han kan lämna
till tidningarna när du blir vår
nya världsmästare, eller ditåt.

Andra steg~ har vi redan tagit.
HMS Team Roadracing erbjuder sina
förare följande:

Halvarsson roadracingoverall i
klubbens färger. Den är blå med
ett gult band från ena axeln ner
till andra höften kantat med en
tunn röd linje och med Hyllinge
MS i röd skrivstil. Insidan av
benen är försedda med en gul bård
och kragen är röd.
Overallen kommer att sys upp med
de ändringar som Medical Security
Team hade påpekat som svaga dvs
förstärkningar vid armbåge och
höftparti, plastskålar vid knän
och dubbelt skinn vid armbågarna.
Givetvis kommer den att uppfylla
samtliga RR-krav som ställs.
Utan tillägg kommer ditt förnamn
att sättas på ryggen.

Vi räknar med att kunna sälja den
till dej för strax under 3000.-.
För upplysningar ring Moltke på
tel 0418-70495 eller besök vår
monter på mässan lördag 14/3.

'"

Kostnaden för "hela kala-
set" lir 1200 laonor, varav
700 utgör licensavgift, vil-
ken lir obligatorisk.

Du som är intresserad
börja träna redan nu - trots
rådande vinter. Slå upp
LMS telefonnummer eller
adress i någons SVEMO-
kalender och ring eller skriv
efter anmälningsblanketter.
För road racing handlar inte
bara om att gasa, om nu
någon till äventyrs trodde
det. D AH

Debutantkursen:

Dags anmäla
Det börjar dra !bop sl&för llIUIIIIan lID hets debutantkan.

SIsta anmllnlnpdaeen lir l6 man. Anmllnfnpl)lukettet-
ku ftkmeru liWe fria SVEMO och UakilJllap MS. Nytt
för lu lir att klabbenförutom cIeapraktlsb deIeD-lbiaiea
- I,en lIlIIe.- I teorIdeIea, 110IIIlir fiInIeIad pi tre orter -
Stockholm, GöteIIora och Umel.

11 april är den gemen-
samma nämnaren, för insu-
pandet av de -teoretiska kun-
skaperna. På en och samma
plats genomförs sedan de
praktiska övningarna 25-26
april på Sviestadsbanan
utanför Linköping.

En extra arbetsinsats är
utlovad av folket på SVE-
MO's kansli, som innebär att
varje godkänd deltagare får
sin tävlingslicens i handen,
direkt efter avslutad kurs.

.!f!if' Jag har flyttat!

Jag har flyttat ut på landet och min nya
adress är:

.\

Bo J Andersen
Box 43
261 08 Glumslöv

Roadracingförare från Hyllinge MS skall
gå teoridelen av kursen i Göteborg och
för att hålla kostnaderna nere kommer
vi att hyra en minibuss eller två om
det finns intresse. Så om du vill hänga
med oss upp så slå mej en signal för
platsbokningen, och gör det senast den
26 mars, dvs samma datum som du senast
skulle anmält dej till kursen.

OBS! DU KAN FÅ ANMÄLNINGSBLANKETTER
AV MEJ. RING-04l8- 704 95 kvällar.

Moltke

PRESS STOPP! liMS TEAM ROADRACING

tel.nr. 0418 - 70495 / 70498

Funktionärslicenser
Det är dags att se över din funktionärs-
licens och om det är dags att klassa upp
den så kontaktar du Håkan Hedlund så han
reserverar en kursplats åt dig.

Tillhör du den asociala grupp som inte
gått någon licenskurs än det viktigt att
du redan i dag tar kontakt med honom för
en plats i den steg 1 kurs som han skall
hålla under april på Knutstorp.

AGV GLASFIBERHJÄLM för halva priset.

Vi har fått in ett litet antal hjälmar
godkända för både klubbracing och SM.

KLUBBPRIS ENDAST 550.-

Beställes genom din RR-kontaktman.

Anmälningsblanketter
För anmälningsblanketter till årets race
så försök att vara ute i god tid.
Tag kontakt med mej eller Eva Gödke så
sänder vi de blanketter du behöver med
stämplar och underskrifter som behövs.

Mitt tel.nr. står till vänster och Eva
finner du på 046 - 771659.

Moltke

ROAD RACING I
S·6sept. Arr,HyffingeMS I
1987 ..•.

I SamttkJasser l'I Camping IhjörlatavSlulne



Nu satsar SAAB på racer
Nu har SAAB givit sig In I racerbranschen
på allvar.
NIcios Schönström, elItförare I formel·3
har nu provat SAAB:s formel·bilar.

I min högst privata artikelserie "berömda klubbkamrater
i svenska herrtidningar" har vi åter kommit till Niclas.

Grabben har en förmåga att dyka upp i dem ideligen, allt
enligt den gamla dam som sänder mej urklippen, ha ha.

När nu racingsäsongen startar igen önskar vi förra årets
pristagare av "Årets förare" all lycka till i tävlingarna.

KLUBBRACING -87
Klubbracingsäsongen 1987 består av
fem del tävlingar på Knutstorp och
förhoppningsvis ett par på Anders-
torp och kanske en på Kinnekulle.

Nyheter i reglementet kommer att
presenteras i nästa nummer när det
gäller bilklasserna men i roadrace
kommer det endast att bli tre.

l. Endast glasfiberhjälm tillåten. VEM BLIR ÅRETS FÖRARE / FUNKTIONÄR?

2. Ljudnivån enl. gällande Svemo-
reglemente dvs 110 dbA. Stick-
prover kommer att tas och de
som ej klarar kommer att diskas.

Denna "hemlighet kommer först att
avslöjas på årsmötet så se till
att vara där.
Och, du har väl skickat in dina
resultat till din kontaktman så
att du var med ibland de utvalda?3. Den personliga utrustningen

kommer att kontrolleras mycket
noggrant och om den anses vara
i så dåligt skick att den inte
skyddar, får du byta innan race.

VI SES PÅ ÅRSMÖTET kl. 17.30

Cör ett minnesvärt besök på

JO .11 •

MUSEET
""

,\

JOHANNA~MUSEET TELEFON:
Museet under öppettid 0411-42780
Bostad 0411-40950

ÖPPETTIDER:
15 Juni-15 Aug. Tisdag-Lördag 13-17. Söndagar 13-18.

Maj och September Lördagar 13-17. Söndagar 13-18.

April-Oktober Gruppbesök enl. överenskommelse.

November-Mars Stängt.

JOHANNA MUSEET
Johanna Museet är resultatet aven enskild människas
samlarnit och tekniska kunnande.

Manfred Almkvist han började redan som 16-åring
1927 att gå i lära som bilmekaniker. Inte så långt där-
efter var han egen företagare i yrket. Aret var 1933,
det år då han också byggde en egen bil av delar från
flera olika bilmärken. Först 1952 köpte han en T-Ford
1914, som han renoverade under ett par år. Därefter
blev han medlem i Stockholms T-Ford Club. Där var
seden att allas bilar skulle döpas till kvinnonamn. Det
var så Manfreds bil fick heta Johanna. Under en tioårs-
period från 1950-talets mitt till 1960-talets mitt åkte
han i sin Johanna runt Sverige - särskilt Småland,
Dalarna och Värmland för att söka och samla tekniska
föremål i början mest bilar och motorcyklar. I alla år
därefter har Manfred skickligt och pietetsfullt resta-
urerat sina samlingar. Och sedan mark- och lokalfrå-
gan slutligen lösts med byggnaderna vid Kosbjer i
Sandåkra kunde Johanna Museet slå upp portarna och
välkomna allmänheten fredagen den 13 maj 1983.
Detta är resultatet aven människas samlarnit och tek-
niska kunnande och är beläget vid Kosbjersgården
bara ett stenkast från Manfreds barndomshem.

* * *

~amlB'·~;
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Hyllinge Motorsällskaps årsmöte

)
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Tävlingsverksamheten

Klubbens omfattning
Till klubben var den 31 december 1986 anslutna: 5 heders-, 61 ständiga,
553 årliga och 28 ungdomsmedlemmar.
Damklubben hade 18 ständiga och 61 årliga medlemmar.

@
H'flLlNGE MOTORSÄUSKAP

Klubbens styrelse
Styrelsen har under året bestått av Valter Nilsson ordförande, Lars Svensson
vice ordförande, Alf Nordin klubbsekreterare, Håkan Hedlund och Bengt Kristians-
son protokollsekreterare samt Bo Andersen och Thomas Lindsjö. Suppleanter har
varit Lasse Larsson och Jan Wendel. Allan Persson är hedersordförande i klubben.
Lennart Hoffert klubbkassör. Axel Hellstrand medlemskassör.
Styrelsens AU har bestått av Valter Nilsson, Lars Svensson och Alf Nordin.

Klubbens revisorer

Klubbens räkenskaper har granskats och reviderats av Axel Hellstrand och Per-
Erik Björkbring, suppleant Ragnar Nilsson.

STYRELSEN FÖR HYLL INGE MOTORSÄLLSKAP FAR
HÄRMED AVGIVA BERÄTTELSE ÖVER KLUBBENS VERK-
SAMHET OCH FÖRVALTNING UNDER TIDEN
1 JANUARI - 31 DECEMBER 1986

~)

J
Tävlingsledare

Banracing Anders Gustavsson. Rallycross Jan Wendel. Motocross Krister Pålsson.
Roadracing Bo Andersen. Klubbracing RR Håkan Hedlund och RA Ulf Lindh. Ansvarig
för klubbens deltagande i South Swe Rally 'har varit Thomas Lindsjö.

Sammanträden

Klubben har avhållit årsmöte 860208 och 8 månadsmäten. Styrelsen har varit
samlad 12 gånger under året, styrelsens AU har haft överläggningar i mån av
behov. Respektive kommitteer har varit samlade för planläggning av årets
tävlingar. Organisationskommitteerna har haft sammanträden i den omfattning
som respektive arrangemang krävt.

Representation

Klubben har varit representerad i styrelser, utskott, förarföreningar m m på
såväl internationell-, riks- och distriktsnivå.
Vid uppvaktningar har ordförande, styrelse och medlemmar representerat.
HMS funktionärer har haft uppdrag i andra klubbars tävlingar som exempelvis
ERA-, SBF och SVEMO-kontrollanter, banbesiktning, säkerhets- och sjukvårds-
tjänst.
Studieresor till svenska och utländska tävlingsbanor har gjorts under året.

äger rum
SIRIUSORDEN, Borgmästaregatan, Landskrona
lördagen den 28 februari 1987 kl 17.30

Motocross
1986 har som vanligt varit ett bra motocrossår. Hyllinge MS var representerade
på nästan alla motocrosstävlingar i Svemos Södra Distrikt.
Vi genomförde två tävlingar på Ring Knutstorp, en DM-tävling och en serie-
tävling.Båda genomfördes arrangörsmässigt på bästa sätt, och med fina vits-
ord idomarrapporterna.
HMS serie lag vann vår egen serietävling på ett övertygande sätt, trots att
laget blev decimerat på grund av sjukdom i ett sådant läge att det var för
sent att sätta in en reserv. Aterigen var det vår egen Claes Persson, som
genom att vinna två heat och bli tvåa i ett heat, tog hand om den individu-
ella segern.



SLUTORD
Aret som gått har liksom tidigare år präglats av stor aktivitet på såväl
tävlingsområdet som när det gällt att förbättra Ring Knutstorp ytterligare.
Inledningen av året präglades av ovisshet om framtiden för Ring Knutstorp
efter Ring Knutstorp AB:s konkurs i januari. Lyckligtvis etablerades snabbt
kontakt med Förenade Bil AB (Söderströmgruppen) som visade intresse för an-
läggningen. Att För Bil AB gick in och köpte banan har gjort att vi kan arbeta
vidare under lugna och bra förhållande.
Detta år får betraktas som ett "inkörningsår" med allt vad detta inneburit av
problem.
Det är vår förhoppning att det kommande året skall fungera smidigare efter in-
körningsperioden så att vi kan tillsammans jobba för att ytterligare befästa
Ring Knutstorps ställning som ledande motorsportanläggning.
Vi har liksom under tidigare år genomfört våra arrangemang på ett berömvärt
sätt. Detta har vi kunnat göra därför att vi har mycket lång erfarenhet av
stora arrangemang och en rutinerad funktionärsstab alla kategorier.
Arets största arrangemang har varit Kvällsposten Newsrace och EM-finalen i
Rallycross, båda tävlingarna genomfördes på ett strålande sätt.
Klubbracingen har under året vuxit ytterligare och har blivit en betydande
del av vår verksamhet.
Under året har gjorts stora insatser av klubbens medlemmar för att förbättra
anläggningen på flera punkter bl a har den efterlängtade inkopplingen av
kommunalt vatten blivit verklighet och ett nytt anmälningssekretariat har upp-
förts. Dessutom har För Bil uppfört en utbildningsanläggning för sin intern-
utbildning vars utseende för tankarna till kontinentens förnämsta tävlings-
banor.
Förenade Bil AB:s representant i det nya banbolaget har under året varit Tommy
Bernshed och vi som har samarbetat med honom tackar för det arbete han har
lagt ner.
Från styrelsen vill vi framföra ett stort tack till alla klubbmedlemmar för
det förtroende och den samarbetsvilja som visats under det gångna året.
Till damklubben vill vi också framföra ett stort tack för all hjälp och stöd,
ett särskilt tack till Anita och Ingegerd som alltid ställer upp och fixar
mat och fika vid våra möten och arbetsdagar.
Till vår samarbetspartner Förenade Bil AB, till markägarna, till Svalövs
kommun, till myndigheter och organisationer samt till grannarna runt Ring
Knutstorp framför vi ett stort tack för visat tillmötesgående och förståelse
i olika sammanhang.
Vi tackar också våra aktiva förare alla kategorier för det fina sätt som de
representerat HMS under året. Ett särskilt grattis till Niclas Schönström
för SM-guldet i formel 3. Vi önskar Niclas lycka till på vägen mot en formel
ett-sits.
Ett stort tack till pressen och våra värderade sponsorer för den hjälp och
den uppskattning som visats oss och vår verksamhet.
Slutligen är det vår förhoppning att 1987 skall bli ett minst lika bra motor-
sportår. Vi vet att vi kan se framtiden an med stor tillförsikt i det sam-
arbete som inletts med Förenade Bil AB.

u'-1.LC-L.::>CJ.l.:::> .LuJ....:::>.1.Q.":j '-.1..1...1.

ARBETSPLAN FÖR 1987

1. TÄVLINGAR (inbokade i 1987 års tävlingskalender)
Maj 2- 3 Rallycross/Folkrace

30-31 Banracing SM/Int
Jun 28 Motocross, serietävI
Aug 1- 2 Kvällsposten Newsrace SM/Int, F 3 Cup

22-23 Roadracing, debutanter
29-30 Rallycross SM/Int

Sep 5- 6 Roadracing SM
2. KLUBBRACING

Att genomföra de planerade deltävlingarna för RA, RR och HM på samma
nivå som under 1986.

3. TRÄNINGSTILLFÄLLEN

Att förutom de planerade klubbracingtillfällena försöka att, ev i sam-
arbete med andra klubbar, öka träningstillfällena för klubbens förare.

4 . KURSVERKSAMHETEN

Att arrangera kurser för klubbens funktionärer såväl på klubb- som
distrikts- och riksnivå.

5. KLUBBMÖTEN

Att i större utsträckning försöka förlägga klubbmöten på intressanta
platser för att på så sätt stimulera och aktivera klubbens medlemmar.

6. KLUBBENS BYGGNADER

Att underhålla och förbättra klubbens byggnader efter behov.

1987-02-28
HYLLINGE MOTORSÄLLSKAP
Styrelsen

Medlemsstatistik
röc
Ö'

.-; lO: •
rl '"

Alder 2~ rl •rö rl rö ••••f~ Ö''Ö -1-'---,§! •..• ii: ~ ,§!;:;i

O - 16 år 13 2 18
17 - 25 år 147 153 38 153
26 - år 514 68 548
Sakn uppg 7 7-- --
Summa 681 153 108 726

1986 1985 1984
Medelvärde - ålder 35,5 år 35,4 år 34,5 år
Medelvärde - medlemstid 7,2 år 7,7 år 7,1 år



RESULTATRÄKNING

Verksamhetsår

1986.01.01-1986.12.31

1986INTÄKTER

Tävlingsintäkter
Automater
Medlemsavgifter
Brand ambulans
Hyresintäkter
Ersättning från Förenade Bil
resp Ring Knutstorp AB
övriga intäkter

Summa intäkter

KOSTNADER

Tävlingskostnader
Automater
Utbildning
Medlemskostnader
Brand ambulans
Fastighetskostnader
Avskrivna fordringar
övriga kostnader

Not 3

Summa kostnader

Resultat före avskrivningar

AVSKRIVNINGAR

Inventarier
Byggnadsinventarier
Byggnader

Not 1
Not 1
Not 1

Resultat efter avskrivningar

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Ränteintäkter

Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader

EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Bidrag från kommunen
Avskrivn reversfordran
Avskrivn reversskulder

Not 2
Not 2

Resultat före bokslutsdisp

BOKSLUTSDISPOSITIONER

Extraavskrivn byggnader

Redovisat resultat

33.150
3.800

61.238
60.671
36.878

78.000
26.058

299.795

43.639
6.472

26.087
45.672
45.901
17.392
11.454

117.736

314.353

-14.558

6.333
12.850
23.285

-57.026

8.527

-48.499

7.000
O
O

-41. 499

-41.499

1985

ANSVARSFÖRBINDELSER

1986

BALANSRÄKNING

Balansdag
1986.12.31

TILLGANGAR

OMSÄTTNINGSTILLGANGAR79.992
7.562

43.913
55.405
30.792

Kassa bank
Kundfordringar
Upplupna intäkter
Diverse kortf fordringar

1985

185.264
250

6.420
21.466

125.439
-15.126

10.358
15.545

79.500
20.246 Summa omsättningstillgångar 213.400 166.468

317.410 ANLÄGGNINGSTILLGANGAR

8.943
39.143
39.563

12.476
3.064

62.848

Inventarier
Byggnadsinventarier
Byggnader

Not 1
Not 1
Not 1

87.649 78.388

78.947
7.109

17.455
37.582
54.193
28.265

O
102.265

Summa anläggningstillgångar

Summa tillgångar 301. 049 244.856

SKULDER OCH EGET KAPITAL
325.816

KORTFRISTIGA SKULDER
-8.406

Leverantörsskulder
Upplupna kostnader
Mervärdeskatt

5.774
3.064

23.285
Summa kortfristiga skulder

95.754
17.270

4.078
5.509
9.084
4.817

EGET KAPITAL
-40.529

Eget Kapital
Redovisat resultat

13.052 Summa eget kapital

Summa skulder och eget kapital 301.049 244.856
-27.477

STÄLLDA PANTER
4.000

-997.802
+1.076.000

54.721

o 54.721

117.102 19.410

o

225.446
-41.499

225.446
O

183.947 225.446

o o
o o



NOTANTECKNINGAR

Verksamhetsår
1986

Not l

Avskrivningarna har beräknats på anskaffningsvärdet med 20 % på
inventarier och byggnadsinventarier och 10 % på byggnader.

Not 2

Reversfordran är tecknad med Ring Knutstorp AB och revers skulder är
tecknad med Evann Holding AG Zug Schweiz. Eftersom Ring Knutstorp AB är
försatt i konkurs och att vi har förklarat att vår reversfordran har
sämre rätt än Ring Knutstorps AB alla övriga skulder bedömmer vi
revers fordran som värdelös. Reversfordran avskrives i sin helhet. Evann
Holding AG har i upprättad bekräftelse avstått från sitt krav på
Hyllinge Motorsällskap. Reversskulder avskrives i sin helhet.

Not 3
Avskrivna fordringar är i huvudsak förluster i samband med Ring
Knutstorp AB's konkurs.

Knutstorp den 26 januari 1987

Valter Nilsson

Lars Svensson Tomas Lindsjö

Alf Nordin Bengt Kristiansson

Håkan Hedlund Bo Andersen

Vår revisionberättelse beträffande denna årsredovisning har angivits
den 8 februari 1987

Axel Hellstand Per Erik Björkbring


