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@ HYLLINGE MOTOR SÄLLSKAP
BOX 8018
220 08 LUND

~

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

VINTERTANKAR
Det är svårt att få inspiration
att skriva när vintern inte vill
släppa taget. Att man sedan ger
sig in i arrangemang typ Motor-
rnässan gör inte det lättare för
hjärnmolekylerna att samsas.
Sitter här och tittar ut på en
insnöad bil, får väl ett helsike
imorgon att skotta fram den, och
drömmer om klubbracing i sommar,
om hur man kan gå runt i depån i
jeans och t-shirt och inte som
nu i femton lager kläder och ändå
frysa. Lika lite inspiration till
bilen som skrivandet men det skall
också göras.
Avbryts återigen av att någon en-
visas att ringa mej på telefonen
inne i huset, måste tänka på att
lämna ut numret till kontoret,
vad var det nu få se , lyfta
på luren, där 04l8-70498, så
hoppas vi att alla förstår det.
Åter till skrivmaskinen, nä det
finns inte mera nya ideer, de jag
hade försvann under språngmarschen
in till den andra telefonen, jag
ger upp och avslutar.
Jag tackar för alla bidragen sen
förra numret, jag är överväldigad.
Bägge två hänger på hedersplatsen
över skrivbordet. Tack Alf!

Med hopp om en vår
MOLTKE

~ OOMS'<4·
~ VI FIRA
l april Torben Damberg, 20 år

Murmästarevägen 11,
Växjö

3 april Pär Åke Persson, 10 år
Rudolf Jonassons väg 3,
Eslöv

26 april Rolf Holmkvist, 30 år
Persgatan 51,
Helsingborg

""VAD HANDER I APRIL
28 mars Arbetsdag 9.00 -17.00 på och

kring banan.
Funktionärskurs 9.00 - 12.00
Steg l SVEMO + SBF
Förarmöte RR 17.00 - 18.30 efter
arbetspasset.

30 mars Styrelsemöte i Glumslöv kl 18.30

4/5 april Formel Ford DK
12 april Porscheklubben
18 april Avrostn. Kromgniders MC
25 april Klubbrace BR ev. träning RR

.. Teori licenskurs
26 april Förarekurs BR
28 apri1 Motocross/Rallycross/Folkrace

Träning 17 - 21

RESULTAT OCH ARTIKLAR TILL 0418-704 98

RAPPORT FRÅN ÅRS-
""MOTET

(Landskrona) Det blev ett kort och
effektivt årsmöte då Hyllinge MS
samlades på Siriuslokalen. Botten-
låga Siffror, endast trettiotalet
var intresserade, får en att undra
om va~ det brister då ingen verkar
att vara ett dugg intresserade av
klubbens verksamhet. Det värsta var
att flera sektioner inte ens hade
sin kontaktman där, då är det kris.
Innan mötet drog igång förrättade
ordf. Valter Nilsson prisutdelning
av Årets Funktionär, Sten Karlstedt,
en man som enligt kommitten lagt ner
mycket tid och energi på banan under
det gågna året.

Samtidigt med detta så passade ordf
på att överräcka klubbens standar
till Lasse "Bagarn" Andersson som
har kört motocross för Hyllinge MS
i hela 25 år och fortfarande aktiv.
Han har kört VM-serien i 125 cc och
kör nu 250:a.

Efter dessa väl förtjänade utmärk-
elser kunde mötet börja och klubban
överlämnades till Tommy Bernshed,
vår kontaktman hos Förenade Bil, som
svingade den med en sådan fart att
mötet var slut efter endast en timme.
Efter detta korta möte följde festen
med speciellt inbjudna varade långt
in på natt timmarna, tror jag????

Niclas Schönström, År~ts Förare på
HMS årsmöte, körde sit, premiärlopp
på Thruxton den femtonde mars och
slutade som trea efter Herbert och
Gachot. Thomas Danielsson blev sexa.

Niclas hade 2:a träningstid på första
tidsträningen och 4:e på den andra
och hade fått problem med att däcken
spann loss på den dåliga asfalten.
För att avhjälpa dett släppte han
på gasen i starten och kom ut som 9:a
men lyckades ändå säkra sin tredje-
plats. Rapporter säger att om loppet
hade gått ett varv till hade han varit
tvåa istället.
Hans nya stall är givetvis stormför-
tjusta i hans framfart och beklagar
endast att hans stallkamrat, som för
övrigt var favorit i loppet, endast
kom in som tioendeman.

NY SEKTION I KLUBBEN
Rallycross-sektionen hade kallat till
föraremöte den 4 mars och det var så
oväntat att endast sexton av 38 st
trodde sina ögon och kom. De som kom
var nog mest nyfikna på vad rallycross
folket nu hade hittat på.

Efter mötet var alla överens om att
mycket missförstånd och "skitsnack"
hade kunnat löst sig om vi bara hade
snackat med varandra mellan sektioner
istället för att glo snett.
Ett av resultaten var att folkrace fick
en egen sektion med klubbens första
kontaktqvinna, och hon är:

Margareta Andersson
Björnbärsstigen 17
Röstånga
tel 0435-91542

Hon har anmälningsedlar och vagnböcker
så kontakta henne vid problem.



RC/FC - TRÄNINGAR

Härmed meddelas att träning för
rallycross och folkrace kan ske
på motocross träningarna dvs. på
någon av följande datum:
28 april kl. 17 - 21

9 juni kl. 17 - 21
25 aug kl. 17 - 21

Dessutom finnes planer på ett
miniklubbmästerskap i samband med
motocrossåkarnas den 4 juli.

TRYCKFELS-NISSE I FARTEN
Ambitiösa som vi är i HMS så skick-
ades årsberättelsen ut i samband
med förra klubbladet. Efter tryck-
ningen finner jag till min fasa att
det under rubriken klubbens förare
står skrivet att Niclas Schönström
är klubbens första SM-vinnare på 4
hjul - alls icke så, redan 1968 vann
Kaj Bornebusch SM i Gr 2 max 2000 cc
vilket härmed meddelas dem som inte
var med då det begav sig. Dessutom
blev ju Niclas JSM-vinnare 1985 i
Formel Ford.
För att ytterligare frossa i Svenska
Mästare - Bertil Larsson har kört hem
ett SM-tecken, inte på 4 hjul men väl
på 3, året kan jag tyvärr inte minnas.

Klubbsekreteraren ber om ursäkt för
begånget misstag.

ARBETSDAG
LÖRDAGEN 28 MARS
Det är dags igen för den å~liga
uppsnyggningen ~unt och på banan
och vi vill se dej där också.
Vi börjar kl. 9.00 och vid l2-tid
så bjuder vi på en bit mat. Ta med
dej overall och stövlar (alt. grova
skor) samt dina vänner, alla är väl-
komna.

MÖT UPP MANGRANNT, DU BEHÖVS!

..
FORARMOTE PR
Som en avslutning på arbetsdagen
kommer RR-sektionen att anordna
ett föraremöte lö~dagen 28 mars
kl. 17.00 i Cafeterian, Knutstorp.
Vi kommer att presentera sektionens
satsning "Team Roadracing", våra
nya overaller, hjälmarna, dela ut
anmälningssedlar samt diskutera
klubbracingen 1987 och dess ändring.
Vi hoppas att du även iår kommer på
morgonen och hjäper till på arbets-
dagen, isåfall bjuder vi på något
att äta under mötet.

Har du några frågor så ring din
kontaktman: Moltke 0418-70498

ANNONS!
RALLYCROSS DÄCK 15" KÖPES!

Max 250 mm b~eda, alla förslag
välkomna, vg ring:
Kenneth Nilsson 0413-70800

NÅGRA AV VÅRENS KURSER PÅ RING KNUTSTORP!
FUNKTIONÄRSKURS l.

Vi kombinerar:
SVEMO steg l

SBF steg l

Lördagen 28 mars kl. 9.00 skall vi ha
denna lite annorlunda kurs som DU ä~
hjärtligt välkommen till. Då deltaga~na
bjuds på morgonfika är vi tacksamma om
du anmäle~ dej till:

Håkan Hedlund,Box 10002,22010 Lund
och om du är sent ute 046-140924.
Kursen hålles i klubbstugan, medtag en
overall och g~ova sko~, (arbetsdag)

FUNKTIONÄRSKURS 2.

Racing / Rallycross för tävlings-
ledning steg II / III.

Lördagen den 25/4 kl 13 - 17 och
söndagen den 26/4 kl 09 - 16.
I Cafeterian, Ring Knutstorp, teori
lördag och praktik söndag i samband
med förarkursen.
FÖRKUNSKAP: God kännedom om tävl.-
~eglementet i RA/RC samt funktion-
ärslicens lägst klass C/TL.
ANMÄLAN: Senast den 10 april till
Södra Bilsportfö~b., 046-154660

Racingskolan
QQ

l~~~~~e!
SÖDRA BILSPORTFÖRBUNDET INBJUDER TILL RACINGSKOLA pA RING KNUTSTORP

ARRANGÖR

)
)

PLATS, BANA
TID

DELTAGARE

ANMÄLAN---

DELTAGARAVGIFT

PERSONLIG
UTRUSTNING

)
j

BILEN -
STANDARD

BILEN -
FO~
UPPLYSNING

Södra Bilsportförbundet, Box 127, 221 00 LUND, tel 046/154660
Kursledare: Claes-Göran Elofsson och Alf Nordin, Lund.
Dessutom medverkar erfarna instruktörer, en per 5 elever.
Ring Knutstorp, Kågeröd. Tel till banan kursdagarpa 0418/80619.
Lördagen den 25 april 1987 kl 10.00 - 18.00
Söndagen den 26 april 1987 kl 09.00 - 16.30
Person som innehar gällande körkort för bil lägst klass xBxxx.
Kursen berättigar, efter särskild ansökan, till Sv Bilsportför-
bundets racing-/rallycrosslicens B för standard- el.formelbil.
Anmälan skall ske på bifogade blankett och vara Sö Bilsportför-
bundet tillhanda under ovanstående adress
senast fredagen den 10 april 1987.
Efteranmälan eller för sent inkommen anmälan debiteras med 50 kr
utöver kursavgitten.
Avgiften för racingskolan: 600 kr/delt vilket inkluderar: debu-
tantlicens (försäkring), regelboken samt övrigt kursmatr, fika
fm.och em.båda dagarna.
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Kursavg/reskostnad kan i vissa fall återfås i form av bidrag el.
stipendier i hemkommunen. Kontakta Din motorklubb el. fritidsnämnd
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Kursavgiften inbetalas på Södra BF:s postgiro 11 17 12-6, senast
torsdagen den 16 apr. (poststärrplat).OBS! ingen betalning under
kursdagarna. Inbet-kort skickas när anmälan inkommit.
- Flamsäker overall - rekommenderas, annars bomullsoverall. Alla

nylonkläder är förbjudna.
- Flamsäkra underkläder - rekommenderas.
- Ansiktshuva - rekommenderas.
- Skyddshjälm - obligatoriskt.
- Glasögon/visir - rekommenderas .\obligatoriskt i öppen bil).
- Handskar - av läder eller flamsäkert matr, så långa att de

täcker handlederna - obligatoriskt.
- Standardbil (dieselbil, rallycrossbil el.bil med automatlåda

godkännes ej). OBS! En bil per deltagare.
- Bilen skall vara lämplig för sitt ändamål, i gott skick samt

ha fartresurser så att den kan användas för avancerad körning.
- Däcken skall vara finmönstrade med minst 3 mm mönsterdjup eller

bra racingdäck. Vinterdäck godkännes ej.
- Passagerarsäte fram monterat.
- Bilbälte, 3- el 4-punkts, för förare och passagerare fram.
- 1 kg brandsläckare, väl fastsatt i förarutrymmet.
- Bilen skall vara rentvättad och dammsugen invändigt, all lös

utrustning skall vara borttagen.
Utöver formelbil skall medföras standardbil utrustad enl ovan
(brandsläckare erfordras ej i standardbilen) .
Claes-GÖran Elofsson, tel 040/461557 (kl 18-20)



@ ROADRACING
nytt

Några nyheter sen sist!

Det har varit ett rekordstort antal
som anmält sig till deb.-kursen och
det är givetvis glädjande. För att
spara lite pengar och framför allt
lära känna varandra bättre så har
vi beslutat att hyra en minibuss
upp till Göteborg, om det finns in-
tresse. Priset kommer att ligga på
omkring etthundrafemtio kronor om
vi får fullt och den avgår ifrån
Truck-Stop Milstolpen i Glumslöv.
För dem som kommer längre norrifrån
finns givetvis möjligheten att hoppa
på där. Jag vill ha besked senast
den 4 april för att reservera bilar.

Sedan kommer vi att försöka ställa
upp med en eller två personer ifrån
RR-kommiten vid varje SM-deltävling,
om det skulle bli något problem.
Om pengar och tid räcker till för-
söker vi med resten också.

Glöm inte foto på dej och cykeln med
lite information om dej själva, vår
pressgubbe blir så glad.

Moltke

Här kommer rapporter ifrån övriga
sektioner.

Här är dom slut.

Gejärnet!-.
SVEMO

Bli blodgivare!

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.

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

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.

PRESS STOPP! HMS TEAM ROADRACING

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.

IBLAND ÄR DET ETT RENT NÖJE,
ATT VARA ORDFÖRANDE

Hjälmen
måste skYdda
motstötar
Det stötdämpande materialet i hjälmen
är dess viktigaste del. Det ska bromsa upp
och fördela kraften i ett hårt slag.
Stötdämpningsmaterialet måste vara rätt
konstruerat och av rätt tjocklek. Endast
realistiska prov i laboratorium kan avgöra
om materialet ger tillräckligt skydd.

Det här kan hända när huvudet
slår i hårt underlag... !!••"'"•

5101-
\ dampnings-

mater-al.
~.I

~ WW/'%w«dW~
••• utan hjälm ••• med hjälm (~.!..

Nar ett oskvodai huvud får ett hårt slag Det stoteam- \~ /
studsar hjaman mot skenbenet med ceooe marenalet i en hjelm bromsar
slitningar och blodutgjutningar som genom Sin konstruktion och tjocklek
fÖljd, HJarnskakningon ger medvetstos- upp kralten I ett slag mot huvudet. De

I het som kan leda 1111svara seeder. i små lultblåsor,na I metenafet pressas
varsta fall doden. samman och ford elar kraften.

UNDERSÖKNINGAR HAR VISAT ATT PLAST-
HJÄLMAR AV SK. POLYCARBONAT- TYP ÄR
MINDRE LÄMPLIGA INOM MOTORSPORT:

ANVÄND ALLTID GLASFIBER!

HMS ROADRACINGOVERALL
Man skall visserligen inte vara sämre
än att man kan ändra sig, men ändå.
Roadracingoverallen som jag skrev om
i förra numret visade sig vara svår
att skära till så vi tvingades att
"designa om den. Overallen är idag
blå med ett gult ok och text på
fram och baksidan "Hyllinge MS". I
övrigt med samma utrustning som förr.
Slutpriset blev också lite högre men
det slutar en bit under 4.000.- ändå.
Det är lång leveranstid så beställ
inom snarast på tel. 0418-70498.

Debutantkursen:

Dags anmäla
Det börjar dra Ihopsig for amnlIIantill årets debutantlr.urs.

Sista anmä1nlngsdagen är l6 man. AamlIIDiDgsbluketter
kan rekrireras IlAdefriD SVEMO och linköplup MS. Nytt
for IArär att klubben förutom den praktiska delen-lknia&ea
- li,en biller I teorldelea, som är fördelad pi tre orter -
Stockholm, Göteborg och Umd.

Il 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.

Kostnaden för "hela kala-
set" är l 200 .kronor, varav
700 utgör licensavgift, vil-
ken är 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

!!if Jag har flyttat!

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

Bo J Andersen
Box 43
261 08 Glumslöv

SM-
FINAL


