
Under den senaste månaden hade klubben
sin årsfest på Siriuslokalen i Lands-
krona och det ända som i viss mån för-
dunklade feststämningen var att vi inte
var flera som tog möjligheten till fest.
Men ändå var det inga spår av det under
festkvällen för Kjell Strandberg och
alla andra inblandade hade lyckats till
fullo med festen.
Dock föregicks den härliga festen med
ett smidigt och snabbt årsmöte som
leddes av hedersordförande Allan Pers-
son som med erfarenhetens hand lotsade
oss genom punkterna, samtidigt som hans
personliga tankegångar kläddes i ord,
och mötet var precis klart till första
drinken på festen.
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Men innan festen fick börja så passade
Roadracingsektionen på att premiera en
del av de otaliga förarna som åker på
klubbracing. Tyvärr kom det endast
en 7-8 st av de 70-80 som har kört i
år men vi får hoppas att vädret var
den största orsaken (för ni läser väl
k Lubb.Lade t ).
Men ändå all heder till er alla.

BJA/AH 850 ex- 860224

Bland de mO--". andra som fick nr i s
var Arets Förare och resp. funktio-
när och i år blev Niclas Schnnström
vår förare för " sina goda resultat
runt om i Europa som för Hyllinge
Motorsällskaps namn upp på pris-
nallen ". Förutom den van Liza nris-
~hecken och blommorna som motto"s
av hans föräldrar , hade styrelsen
även beslutat att välja in honom
som "ständig medlem".

Det har även blivit ett litet byte
i styrelsen och klubben avtackade
Kjell Strandberg och Bertil Larsson
( det berömda bensinhandlarna med
ett förflutet i resultatlistornas
toppskikt) med klubbstandar och
blommor och vi tackar dem för det
arbete och den energi de lagt ner i
klubben genom tiderna.

Efter alla dessa trevliga utmär~elser
så var det dags tör "dansning" och jag
säger ju det, tackar vår skapare för
variationen, tur att det inte var på
hotell Öresund för borgen summan hade
blivit myc~et hög.
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HYLLINGE MOTORSÄLLSKAPS KLUBBLAD

För införande av material, sänd
eller ring till:
Bo J Andersen
Fiskaregränden 23
261 31 Landskrona
tel. 0418-245 51 eller 277 51

( det senare aut.tel.svar

Du kommer väl ihåg mina högst läsvärda
ord i förra numret där jag bad dej att
inte ge upp trots de negativa skriveri
som dagligen fanns i tidningarna.
Nu ser du kanske resultatet av de pos-
itiva tankarna, några jobbade trots
allt vidare, och det gav resultat som
förhoppningsvis är bra för klubben.
Som du kanske har läst så köptes rät-
tigheterna av Söderströmsgruppen, ett
företag som bland annat innehåller de
välkända sportmärkena BMW och HONDA.
Representanterna från dessa har lovat
att tävlingsverksarnheten skall fort-
sätta minst som vanligt och klubben
skall få chansen att medbestämma med
en styrelserepresentant i det nya ban-
bolaget, något som gör att vi redan i
planeringsstadiet kan "strypa" döds-
dÖmda projekt så det inte äventyrar.
Mycket långtgående planer finns också
på att klubben skall få köpa in sig i
det nya banbolaget med vinst eller
förlustmöjligheter, något som vi då
har möjlighet att själva påverka med
vårt eget engagemang.
Nu är det ju så att det sen sist har
hänt mycket mera, bl.a. årsmötet med
utnämningar av förare och funktionärer
prisutdelningar i klubbrnästerskap och
mycket mera. Det har varit årsmöte i
Svemo:s Södra distrikt, det hölls i
Landskrona, och där höll HMS sig långt
fram i rampljuset.
Detta och mycket mera kan du läsa om
i det eminenta klubbladet.
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Malmö Mässcenlrum IS-23 mars 1986 VAD HÄNDER I KLUBBEN I MARS??????
Funktionärskurs RR/HM
steg l (gamla 5:an )
Styrelsemöte hos Bengt
Kristiansson
Månadsmöte i klubbstugan
Montern på Motorrnässan
sättes upp
Mässan öppnar
Klubbmästerskap RR/BR
Motcross träning 9-17

STÄLL UPP FÖR KLUBBEN!

2 mars

3

6
12.

15
22
23

Vi har fått en monter på mässan
och behöver folk som står i den
på vardagarna mellan 13.00-21.00
samt helgerna 10.00-19.00.
Om du har tid så ring till Thomas
Lindsjö på 046-77 50 79 och anmäl
dej så fixar han med biljetterna.
Onsdagen den 12:e efter 18.00 så
skall vi sätta upp montern och då
behöver vi lite hjälp också.

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

HMS VAKTSEKTION SÖKER MEDARBETARE
Har du ingen uppgift på våra tävlingar
varför inte ställa upp som vakt.
Erfarenhet behövs inte, vi lovar att
ta väl hand om dej. Om du är kille
eller tjej spelar ingen roll. Alla kla-
rar detta lika bra.

STYRELSEMÖTE

Vårt styrelsemöte i mars kommer
vi att ha hemma hos Bengt Krist-
iansson oc.: beskrivning di t skall
du få med kallelsen. Datumet blir
den 3 mars och tiden är 19.00 .

Ring gärna för mera upplysningar till:
Vaktchef LARS-ERIK LARSSON tel 0451-
181 07 (vard. efter kl. 18.00 )

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

MÄNADSMÖTET KLUBBRACING DEN 22 MARS????????

vi kommer att hålla marsmötet på
klubbstugan den 6 mars och detta
klockan 1~.00. Välkomna.

Ja, när man tittar ut i snöstormen sa
kan man faktiskt undra men vädret skif-
tar ju så snabbt. Skulle du inte vara
säker på om det går att köra eller inte
så packa ner stövlar och overall när du
kör ut till banan så kan vi ju alltid
ta ett rejält tag i upprustningen inför
tävlingssäsongen.

NÄSTA MÄNADS MÖTEN

DATUMEN ÄR:
Månadsmötet blir den 3 april.
Styrelsemötet den l:e .
Tid och plats kommer i nästa nr.

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

DET KOM ETT BREV HÄROMDAGEN .

GET ON THE RIGHT TRACK Jag vill framföra ett stort Tack för
den fina festen, och ett hjärtligt
tack för det fina priset och över-
raskningen som Arets Funktionär.

~
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lives on
======================================
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OOM 8'<4+
VI FIRA

10 mars Stig Lövgren 50 år
Brohusv. 10, Landskrona

13 Hannu Tuovinen 30 år
Humlev. 78, Trollhättan

15 Lilian Larsson 50 år
Bredg. 3B, Landskrona

15 Kenneth Johansson 30 år
Vitsippan D7, Ästorp

19 Berndt Larsson 30 år
Hallonstigen 2, Röstonga

19 Per Nilsson 40 år
Axelvoldsv. 2, Eslöv

22 Ove G. Andersson 50 år
Havreg. l, Helsingborg

27 Ki m Hallman 20 år
Rosendalsv. 9, Malmö

30 Kenneth Lodnert 30 år
Lokvägen 40, Påarp

BILJETTER TILL MOTORMÄSSAN I MALMÖ
UNDER TIDEN 15-23 MARS.

Du kan som vanligt köpa biljetterna till
ett starkt reducerat pris genom klubben
om du kontaktar Alf Nordin, helst på ett
vykort till klubbadressen, då han skall
försöka bryta benen av sig i veckan innan
motorrnässan. Biljetterna skickas till dej
i god tid innan om du är snabb att beställa.

KLUBBRACINGKOMMITEEN I BAN OCH ROADRACING
Samlas i samband med månadsrnötet den 6,
för diskussioner inför 86-års tävlingar.
Om du inte själva kan ställa upp, se till
en ersättare till dej kommer. Om någon
förare har något att fråga, passa på här.

=========================================
REGELBÖCKERNA FRÄN SBF HAR KOMMIT.

Du som har beställt kan avhämta den på
månadsrnötet den 6:e då vi har dem med.


