
Bok-
tipset

För några år sedan kom f.d. RR-föraren
Leif Rosell ut med en bok, "Sveriges
mest omkörde" och uppföljaren till den
succen kom i somras. I den nya boken
"Ett namn i programnet" beskriver han
på ett ytterst realistiskt sätt om det
liv som de internationella förarna lev-
de, inte bara på banan utan lika mycket
på resorna dit och icke minst imellan
tävlingarna. "Ett namn i programnet" är
en lite cynisk och mycket humoristisk
berättelse om hur det är att vara bland
de stora men inte riktigt räcka till.
Ett litet utdrag från hösten -68:

"7-8 september 1968 var det invigning
av den nya motorbanan i Anderstorp. Det
blev en solig och trevlig tillställning.
Det var så varmt att det var gott om bi-
kinibrudar i depån och många badade i
svimmingpoolen bredvid cafeterian. En
riktig sommardag med andra ord trots att
det var i månaden september.
I tävlingen för l25cc hände många maskin-
ras både under träning och tävling medan
tursamt nog min Maico gick som en klocka'.
Till min egen och publikens stora förvå-
ning befanns toppstriden efter halva lop-
pet bestå av mig och Börje Jansson.
Till synes attackerade jag Börje hårt om
segern då vi kämpade hjul vid hjul på rak
sträckorna. Många tyckte med all rätt att
det var konstigt att jag med min HM-Maico
kunde hänga med Börjes hypersnabba MZ.
Sanningen var också den att gentlemannen
Börje höll igen farten. Åkte på halvgas
men förr att inte MZ-motorn skulle skära
måste han ibland trycka på kortslutnings-
knappen varvid jag fick några meters för-
språng och ledde tävlingen ..•.....•.•. "
Detta var ett smakprov på boken som inte
bör fattas i en RR-frälsts bibliotek.
En underhållande läsning blandad med foto
på många förare och situationer gör att
bok~n endast har ett fel, man kan inte
sluta läsa förren den är slut.
Boken kostar 200 kr och kan beställas avRibboda MC-Service eller genom att skriva
till RR-sektionen så förmedlar vi din best.
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KONTAKTOMBUD RR
Då det några gånger under året har
visat sig att RR-kontaktmannen har
varit omöjlig att få tag i (trots
tel.svarare) så kommer denna syssla
i fortsättningen att skötas av Eva
Gödke, känd av de flesta genom klubb-
racingen och sekreterareskapet på
SM-tävlingarna. Hon kommer att kunna
hjälpa er med anmälningar, licenser
och vad ni annars får problem med.
Kontakta:

Eva Gödke
Ättevägen 5
24403 Dösjebro

046-771659 (18-21)

HMS JUBILEUM

Vi söker material till
en jubileumsskrift.
Leta därför i era gömmor
efter gamla foton,berättelser,
anteckningar.Eller varför
inte skriva ned några minneen
till en berättelse.

H.H.

MEK-tipset
Börjar dina skruvmejslar att bli dåliga,
har du kanske haft dom som huggmejsel,
eller bände lite för mycket sist ?

Ja, om det är dags så är här ett litet
tips!
Förr ett tag sedan så kom IKEA ut med
en skruvmejsel som var misstänkt lik
Bahco Ergo, marknadens bästa, och en
rättegång var att vänta. Men istället
för att strida så gjorde de ett avtal
så att Bahco levererar klingan tillIkeas nya mejsel.
Så om du skall köpa skruvmejslar så
titta på IKEA först, det lönar sig.

~"SI
If'fUlllOE MOTORsAwIcAP

bladet ~O/8~

@ HYLLINGE MOTOR SÄLLSKAP
BOX 8018
220 08 LUND

Redaktören har ordet
För en gångs skull har det
kommit in tillräckligt med
material till bladet.
Det blev faktiskt så mycket
att några foton, som planerats
in,får vänta till senare.
Fortsätt i den stilen.
Nästa manusstopp är 880112.
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HAKAN HEDLUND

BOX 10002

220 10 LUND

LUCIAFIRANDE
Månadsmötet 871210 kl 19.00.
Förutom det traditionella
Luciafirandet,förrättas chefs-
funktionärsvalen.
Det är därför viktigt att så
många som möjligt möt.er upp.

VÄLKOMNA

Dom ska firas
811206 Sven Regne·ll
811220 Sven P8~rsson

60 år
40 år

Årets förare
De som aspirerar på att utses
till ÅRETS FÖRARE ombeds skicka
resultat och övriga meriter
till klubbsekreteraren,före 811231.

Alf



Ordföranden har ordet.
Äret börjar SA mot sitt slut.lIär Du läser detta är vi inne i december rnänad.
Nu när säsongen :ir över ser man "ärna tLlLba.ka på det är som gått.Ma&! kan kort
konstatera att vi som vanligt avverkat våra tävlingar pä ett mycket hedrande
sätt,domarrapporterna har genom,::ående,;ivit mycket höga. hetyg.Sportsligt och
statusmässigt har t äv Lf.nsrar-na varit av hög status. Vi har haft tre SM-tävlingar
och två deltävlingar inll;åendeEr'i)ABuroserLe för formel 3.
vårt samarbete med Kvällsposten har liksom under tidigare år varit det bästa.
Samarbetet är mycket värdefullt och ger tävlingen extra status.I år var det
fentonde äret i rad som vi genomförde Kvällspoeten News Race.Glädjande är att
Ronnie Olofsson fått "nytändning" och jobbade mycket för årets tävling.Honnie
tillsanmans med Staffan !venby och Sveneric Eriksson tog initiativet till
Kvällspoeten News Race en gäng för femton år sedan.Även samarbetet med ban-
bolaget har under året varit gott,det har präglats av stort samförstånd och
samaroetsvilja.Banbolaget har under året haft två styrelsemöten där man fattat
beslut som är positiva för såväl Ring-Knutstorp som för Hyllinge MS.I styrelsen
har klubben enrepresentcmt,det är vår kassör Lennart Hoffert som jämte
representanter för Förenade Bil utgör styrelsen. Styrelsesuppleant är vår vice
ordförande Lars Svensson.
En upprustning sv Ring-Knutstorp har tagit sin början,det ~örsta stora steget
i den riktningen är den depåbyggnad som blev klar i våras.Denna byggnad har
givit oss rejäla möjligheter att taga hand om och serva pressen på ett sätt
som uppskattats mycket av de journalister som bevakar tävlingarna. Tack vare
byggnaden har vi också fått ordentliga möjligheter att taga hand om en annan
viktig grupp,nämnligen våra värderade sponsorer. Dessa personer som representerar
såväl olika företag som instntioner är mycket värdefulla för vår verksamhet
såväl idag som i framtiden.
Vad händer då under 1988? Ja först och främst fyllrt lUrs 40 år,detta jubileum
skall vi fira någon gång under hösten.Tanken är att vi skall försöka få till
stånd någon form av jubileumsskrift där vi blickar tillbaka på vad som hänt
under de 40 åren i vår historia. Jag är övertygad om att det finns många
medlem~ar i klubben som kan och vet mycket om vad som hänt alltsedan klubben
bildades till i våra dagar.De som på något sätt kan bidraga till detta, tag
kontakt med styrelsen.
Tävlingsverksamheten kommer att bli av ungefär samna omfattning som i år.
De två största arrangemangen blir El,ii rallycross i maj och Kvällsposten News
Race i augusti.Klubbracingverksamheten komner att fortsätta i samma omfattning
som detta år,vad som är positivt är att olika grenar kan tävla tillsammans.
Banraci~och roadracing har sedan flera år ett etablerat samarbete som fungerar
bra.;.:otocross,rallycross och folkrace har nu också funnit former för ett gott
samarbete som ,jag tycker är mycket glädjande, fortsätt i den stilen.
Vad händer då på Ring-Yillutstorp? Styrelsen har tillsammans med banbolaget
gjort upp ett handlingsprogram som innebäf' ytterligare upprustning av
anläggningen. Bland de arbeten som är planerade är asfalt på vissa ytor i depån,
kommunalt avlopp,större toalett och duschanläggning i depån och permanenta
toaletter på publikomr3.d.et.Detta är något av vad som är tänkt att genomföra
för att ytterligare höja statusen på Ring-Knutstorp och göra dem andvändbar
för ännu flera aktiviteter.Dessa arbetena kostar mycket pengar och kan därför
inte genomföras på en gång,utan får komma i den takt som ekonomien i banbolaget
tillåter.
En sak som jag ser som mycket angelägen är att vi inom HMS kan få fram en
mycket aktiv klubbmästare eller varför inte en klubbkommitt~ på t.ex. två
eller tEE personer som kan handha olika akti vi teter i samband med klubbmöten
och fester mm.Vad jag fram för allt vill är att göra våra månadsrnöten mera
roliga och attraktiva, kanske genom någon kåsör, föredragshållare, demostra tion
av tillbehör eller studiebesök på olika platser som industrier med anknytning
till vår verksamhet eller annat.Du eller Ni som känner med Er att Ni skulle
tycka att det skulle vara roligt att jobba med detta, tag kontakt med någon i
styrelsen,vi är öppna för alla förslag.
För att vi skall kunna genomföra all vår verksamhet och den planerade för-
bättringen av aing-Knutstorp krävs stora insatser av såväl banbolaget som HMS.
Det är därför jat:'här vill väd ja till Er alla att stäDa upp för att hjälpa
till när det uehövs.Ju flera som ställer upp ju lättare och roligare blir det.
Om ;:i ställer upp på denna väd,jan tror jag att vl\ kan se ljust på framtiden
för H..;S och Hing-Knutstorp. I~r.r--
Till slut önskar jag Er alla en God Jul och Ett Gott Nytt år. yu.

GRUSÅKARNAS KLUBBMÄSTERSKAP
Lördagen 871010 arrangerade vi ett klubbrnästerskap i RC och FR ihop med

HM sektionen. Det blev en mycket trevlig och uppskattad eftermiddag där
klubbens kvinnliga och manliga aktörer stod för underhållningen i FR-klassen.
Tyvärr hade inte våra RC-åkare tagit sig till banan denna dag, så det blev
ingen RC-mästare i år.

Då var det desto roligare att se hur tjejerna gav killarna en verklig
match om placeringarna. Återväxten håller också på att tryggas genom
två juniorer,vilka kämpade tappert.Tyvärr fick Sven-Gunnar Nilsson problem
med bilen,men det löste sig till finalen.

Resultat i FR: 1 Lars Hansson E'Rjunior
2 Ingvar Andersson 1 Johan Sandström
3 Bernt Larsson 2 Sven-Gunnar Nilsson
4 Susanne Sjöberg
5 Ronny Andersson
6 Kent Sandström
7 Görgen Svensson
8 Lars-Göran Nilsson
9 Lars Gustavsson

10 Ann-Louise Hansson
Efterföljande fest och prisutdelning blev en klar succe med 50 deltagare,

och festen varade för de flesta,långt ut på småtimmarna.
Samarrangörerna RC_FR och leJ

Fortsättning på Lasse Nilssons Road Racing berättelse 1 förra num~ret
Presentation aV de omnämnda:
"Vederbörande": Janne Malmqvist,muskelbyggare på muskelmaskin FZR 1000,

. sedemera även i långsammare japansk bil.
"Fortåkande men inte snabbstartande vinnare": Olle Andersson,vinnare av

Battle of TV/ins vid RR-SM på Knutstorp.Starttekniken vid
debutantracet samma helg var inte lika lysande.

"Dukatiklubbens ordförande": Mats Håkansson,även medlem i "Murens Vännerw
(inofficiell klubb för motorcykelförare vilka varit i intim-
kontakt med Knutstorps Kvällspostensmur).Har en startteknik
som är snarlik Olles.

"Traktormekare": Mikael Adolfason,som hade bestämt sig för att ha det absolut
bredaste bakdäcket av alla i Superbike.Traktordäcket han
försökte sätta på sin F~H trillade oturligt nog av fälgen
och över ena handen.Resultatet blev en gipsad hand,vilken
han flera gånger hotat använda för att ta itu med Janne.

Lasse Nilsson

Hyllingeförarnas resultat i MGCC's Sportvagnmästerskap
KLASS RS: 10:a Leif Hellberg,Lola T 492
KLASS MODSPORTS II 71a Jaan TOlli,Porsche 944 TC
KLASS ROADS PORTS A: 10:a Jaan TOlli,Porsche 944 TC
KLASS ROADSPORTS C: 7:a Tommy Brorsson,Lotus Seven S4

9:a Jonas Svensson,Porsche 911 T
KLASS HISTORIC A-D: 31a TOIIL'IYBrorsson, Lotus Eleven Le Mans
KLASS HISTORIC G1+G21 1ta Gösta Pettersson,Chevron B 8 GT

H.H.



RESULTAT KLUBBRACING ROADRACING

LICENSIERADE FÖRARE

Placering

0-599 cc

Namn

1987

Stad Datum
23/5 15/8 19/9 4/10 S:a

12 50
32
28
27

24
15
13
12
10
9

6

6

5

3

2

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
11
12
13
14

Lars Nilsson
Ronnie Johansson
Jörgen Hansson
Lars Swenson
Sven JR Andersson
Ulf Frick
Per-Magnus Persson
Anders Öd lund
Niclas Eek
Kent Magnusson
Bengt Lind
Niklas Jönsson
Jörn Rönnow
Lars-Anders Jansson
Jens Andersson

LICENSIERADE FÖRARE

Landskrona
Trelleborg
Helsingborg
Perstorp
A-torp
Höganäs
Malmö
Malmö
Nyhamnsläge
Ängelholm
Ängelholm
Trelleborg
Helsingborg
Ängelholm
Edsvalla

600 - 1300 cc

8

15
15
5

8

4

12
10
l

15
12
10
8

10
15

12
5

6

10
3 6

4

6

8

4 2

6

5

Placering 4/10 S:aNamn Stad

3

2

1987
Datum
23/5 15/8 19/9

l

2

3

4

5

5

5

6

7

8

9

10
10
11
12
13
14
15

Rickard Andersson
Rickard Larsson
Björn Eriksson
Per Svensson
Anders Svensson
Lars Sjöström
Johan Svensson
Ralf Andersson
Glenn Andersson
Per-Olof Selerup
Olle Andersson
Anders Sturesson
Johan Evertsson
Mikael Adolfsson
Anders Löf
Björn Andersson
Bengt Lind
Oscar Ekstrand

Höör
Trelleborg
Halmstad
FuruIund
Landskrona
Eslöv 5
Malmö
Helsingborg 15
Helsingborg 12
Helsingborg 10
Skanör 6
S-borg 4
Helsingborg 8
Ängelholm
Malmö
Höllviken
Ängelholm
Tyringe

15 15
6 12
10 10
8 6

8

4 5

12

3

5

4

3

2

12 42
15 33
10 30
5 19
8 16
2 16
4 16

15
12
10

3 9

l 8
8

6 6
5

4

3

2

OLICENSIERADE FÖRARE 0-599 cc 1987

15
12

Placering Namn Stad Datum
23/5 15/8 19/9 4/10 S:a

l

2

3
4

5

6

6

7

8

9

10
10
10
11
12
13

Tomas Moritz
Per-Arne Nilsson
Fredrik Andersson
Torben Jörgensen
Morgan Jönsson
Ola Malmqvist
Anders Ekenberg
Thomas Granhäll
Jan Palm
Jörgen Granath
Ricky Jensen
Ann-Louise Nilsson
Gary Barkstedt
Lars Öhlin
Ingvar Persson
Ulf Andersson

OLICENSIERADE FÖRARE

Trelleborg
Dalby
Lund
Hjärnarp
Ängelholm
Anderslöv
Ängelholm
Lund
Genarp
Sölvesborg
Ängelholm
Ängelholm
Malmö
Nyhamnsläge
Arlöv
Helsingborg

600-1300 cc 1987

15
12
10
5

4

6

8

3

15
10
12
4

8

6

5

12
10
15
6

8

4

5

3

2

8

10

57
44
37
23
22

14
14
9

7

6

5

5

5

3

2

l

5

4

6

2

3

Placering

l

l

2

2

3

4

5

6

7

7

8

9

9

10
11
11
11
12
12
13
14

:!
I

Namn

Per Dahlström
Dennis Fogerstrand
Mats Andersson
Pär Eriksson
Mikael Nilsson
Ingemar Nylander
Mikael Jönsson
Claes Pernram
Per-Olof Thunberg
Mikael Andersson
Michael Anderfeldt
Roger Nilsson
Torsten Persson
Anders Niklasson
Per Jönsson
Jonas Ingemansson
Raymond Thiller
Mattias Persson
Anders Persson
Torbjörn Lindfors

Stad Datum
23/5 15/8 19/9 4/10 S:a

Malmö
Malmö
Ängelholm 15
Helsingborg 10
Ängelholm
Halmstad
Malmö
Malmö
Ängelholm 12
Trelleborg 6
Svedala
Nyhamnsläge 8
Kävlinge
Malmö
Helsingborg 5
Asarum
Trelleborg
Malmö
Ängelholm
Lomma

10

15

6

5

12

8

4

10
15

12
8

5

4

6

2

3

12
15

32
30
30
22

18
17
13
12
12
11
8

8

6

5

5

5

4

4

3

2

10
6

8

l

3

5

4

2



SLUTS TÄLLNING HMS KLUBBMÄSTERSKAP BIL

ST l

I. MikaelBengtsson 28p
2. JohnOlsen 27P

3. RonniBorgIin 27P

4. AndersLundahl 8p Special
5. JoakimSandgren 7p
6. MikaelKrausz 4p I. RolfSjunesson 26p
7. HenrikWulffeldt 4p 2. GertRasmussen 21p
8. AndersHofverberg 3p 3. ErikChristensen 16p
9. KennethAndersen 2p 4. JonnyNilsson I3p
10. HansÖstring lp 5. HansLindblad 12p

6. MikaelPetersen 6p
7. PerKruuse 5p

ST2 8. LarsÖstring 4p
9. MatsEdefell 4p

1 • Clas-Göran Elofsson 27p 10. IngeElversson 3p
2. Nils-Åke Nilsson 22p JanHjerstedt 3p

HasseSvensson 3p
3. Joakim Sjunnesson 14p ErikMadsen 3p
4. Hans Kellander 9p JanNordgren 3p
5. Göran Carlsson Op 15. Tomas Andersson lp
6. Tomas Persson 7p MatsÖstring lp
7. Ture Toff~in 6p
8. Horst Griegert 4p
9. Gert Nilsson 1p

Så är då årets racingsäsong till ända. "Titta så mycket bilar! Det har vi inte ens på ett
SM .... var det någon som sa!"
Hur vi har haft det - Hur vi skall ha det nästa år, går vi genom i sedvanligt gemytliga
former i samband med årets prisutdelning söndagen den 6 december kl 15.00 i
Klubbstugan.

Alltså! Stor Prisutdelning Söndagen den 6 december kl 15.00.

Kom hungrig!!!

Ett speciellt VÄLKOMMEN till alla er som ställt upp som funktionärer,
Ambulans folk, Brandmän etc. Er tänker vi tacka på särskilt sätt i År. Så .... KOM!

MOTO CROSS NEWS!
Division 2 nästa !
Trots motgångar de två sista serietävlingarna ~ckades HMS crosslag att
få ihop poång så det blev en uppflyttning från division 3 södra, där de
huserat ett flertal år. Inte sedan början och mitten på 70-talet, då Hms
deltog i både div 1 och 2 har det lyckats att komma upp igen. Kan sponsningen
från Magnussons Bil i Angelholm möjligen hjälpt till? De duktiga grabbarna
i laget består av följande: Lars Andersson, Claes Persson, Magnus Bogren
Jo~ Martinsson, Magnus Johansson, Daniel Larsson.
Sista del tävlingen som gick i Helsingborg, på Välabanan var en verklig
prövning både för förare och maskiner. En verklig gyttjebana efter ett
våldsamt regnande dagen innan , gjorde att det blev en massa dramatik
för lagledningen, skulle det lyckas eller inte? 4 punkteringar, 3 - 4
duktiga vurpor mm. gjorde att~vi förlorade ledningen som·laget haft hela
säsongen och hamnade på silverplats. Men det räckte ju till för uppflyttning.
Individuella resultat: Heat 1 2 3

Lars Andersson 23 - 12
Claes Persson 2 - 1
Magnus Bogren 7 3
Magnus Johansson 18 14 8
Daniel Larsson 22 20 20

Leif Astikainen placerade sig på~ 14e plats i ett inbjudningsheat samma dag.
Jo~ Martinsson är knäskadad för till~ållet och kunde inte deltaga.

Sommarens traditinella klubbtävling som brukar gå i början på juli
blev i år förlagd i Danmark, där det gick en internordisk crosstävling
i Slagelse lördag och söndag. Nästan hela crossgänget var med över för
att möta lite konkurens från danskarna. En nästan okörbar bana när vi
kom dit på fredags eftermiddagen förvandlades under kvällen till en ganska
snabb och skaplig crossbana. 2 heat skulle köras varje dag och alla
resultaten räknades ihop, tyvärr för vår del då nästan ingen av våra förare
på grund av maskinras eller skador klarade av att få ihop 4 resultat.
Den ende av HMS förarna som lyckades var Leif Astikainen som fick ihop
till en 12placering i 250 B klassen. Bäste svensk blev Conny Lundberg SÖsdala,2a.

HEJ A DOM GAMLE
Motionärerna i crossgänget har också kört en del i år, bl. annat
en hel del del tävlingar i "Motocross Des Motions".
Resultaten är nästan bättre än hos de "aktiva". Per Nilsson har
lyckats få ihop 12 heatvinster av 12 möjliga i 250 cc klassen!
Rauno Astikainens resultat blev 11 st vinster och 3 st 2:e
placeringar på 14 starter i 125 cc klassen. Vi får väl försoKa
få till en motionstävling på Knutstorp till nästa år på någon
ledig tid.

R.A.


