
DEN NÅGOT FÖRENKLADE SAGAN OM
HUR MAN PLÖTSLIGT KÖPER EN
ALLDELES EGEN MOTORBANA.

Nu är det verkligen förenklat
att sätta en sådan överskrift
men jag skall försöka att ~å
ett enkelt sätt beskriva var
nya ägare Lars Söderström,
VD för Söderströmgruppen.
Han har som aktiv sedan många
år med intresse följt banans
utveckling och då Förenade
Bil och Honda många gånger
haft nöjet att använda Ring
Knutstorp så kändes det nat-
urligt att man skulle göra
allt för att rädda den.

Jag har saxat ur ett press-
release från februari:

"Vi vill härmed säkra banans
fortbestånd" säger VD Lars
Söderström. "Ring Knutstorp
har sedan starten varit en
de mest populära banorna i
landet, både publik och för-
aremässigt, med Hyllinge MS
som kunnig och oförtröttlig
arrangörsklubb. För att ytter-
ligare sporra klubben i dess
ideela arbete för motorspor-
tens fromma kommer vi att er-
bjuda klubben delägarskap i
det nya banbolaget.

Sådana höga tankar om oss
värmer, men sätter också en
viss press på oss att göra
bra tävlingar, som vanligt.

Skall man ha en egen bana så
måste man ha ett fordon med
klass.

VAD HÄNDE PÅ SENASTE STYRELSE-
MÖTET?

Det meddelades att ca 2000 m3

asfalt kommer att läggas v.19
mellan NGK-tornet och lilla
rakan. Om det sen går bra så
skall bandepåinfarten breddas
samtidigt.
Ett stort projekt att bygga om
bandepån är på gång och det
kommer att ge oss tak över huv-
udet samtidigt som press och de
sk. VIP folket får bra platser.

När man åker på kurs för klub-
bens räkning så får man ett
intyg som skall lämnas med rese-
räkningen, så kan vi få ut lite
pengar ifrån kommunen.

I fortsättningen skall alla
licensärenden gå genom Lasse
Larsson oavsett om det är förar
eller funktionärslicens.
Detta gäller samtliga grenar.
Hans adress är:

Lasse Larsson
Höjavägen 65 tel 0431-164 91
262 00 Ängelholm

CHEFSFUNKTIONÄRSMÖTE RR

Vi skall ha ett chefsmöte i
klubbstugan onsdagen 14 maj
kl. 18.30 där klarar ut det
sista inför årets första SM.
Alla ev. synpunkter skall
medtagas och vi bjuder på
fika efteråt. Om du får för-
hinder så se till att din
biträdande kommer och är in-
satt. Om det är någon som vill
hjälpa till med något på täv-
lingen så är ni välkomna denna
kväll.

Bo J Andersen
RR-sektionen

86-04-15 BJA/AH
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"Vårstädning på Knutstorp"



HYLLINGE MOTORSÄLLSKAPS KLUBBLAD STYRELSEMÖTEN

Nästa styrelsemöte är på klubb-
stugan den 28/4 kl 18.30För införande av material kontakta redaktören:

Bo J Andersen, Hantverksg. 35, 261 52 Landskrona
Telefon 0418-245 51 hem eller -277 51 verkstaden. Junimötet blir den 2 och samma

ti och plats om det inte blir
stugan så meddelas du senare.

NU ÄR DET DAGS IGEN!

Eftersom denna spalt inte är
~vsedd för ursäkter så skall
ni inte få veta varför det
inte kom något blad i april.
Vi får bara hoppas att det
var en engångsföreteelse.

Ja, för att återgå till de
viktigare händelserna i livet
så har avtalet mellan grevar
och baroner, nej jag menar
banbolagen blivit klart och
det ger oss möjligheter att
köra fram till 1995, minst.

Tyvärr så började det lite
snörpligt med att vi fick
inställa rallycrossen av or-
saker som vi inte kunde rå
för själva, så den första
stortävlingen blir istället
Roadracing-SM den 24-25 maj.
Denna skall enligt planerna
innehålla alla SM-klasserna
samt SuperBike, SuperProdu-
ktion, RD350 cup och debut-
tanter. Om vi kan ro det i
hamn med samma finess som vi
brukar så blir det en fullt
värdig start för det nya ban-
bolaget.

Under den tid som varit sedan
förra numret så har det varit
årsmöte i Svemos Södra dist-
rikt och där fick klubbens
förare mottaga "tonvis" med
medaljer och andra priser.
Heder åt motocrossens lag som
för ut klubbens namn så fint.

Sen hoppas jag att ni ställer
upp på klubbens arbetsdagar
så vi slipper se 1% person
som senast, ni andra borde
skämmas, om ni orkar det.
Däremot skall RR-sektionen
ha ett stort beröm för den
upprensning de gjorde en söndag.

MÅNADSMÖTEN
För att återgå till det nya ban-
bolaget så sköts alla bokningar
av Tommy Bernshed , på Förenade
Bil i Malmö, men han sköter bara
bokningarna så alla frågor som
du har angående klubbens tävling
och arrangemang skall ställas
till din kontaktman eller styr-
elsen. Detta för att underlätta
Tommys arbete med upprustningen
av vår bana.

Nästa månadsmöte är i klubb-
stugan den 6/5 kl 19.00

I juni skall det vara den
5 kl 19.00 i stugan.

VAD HÄNDER I KLUBBEN I MAJ?

8 MAJ Prel. off. träning
för BR och RR
9 - 17.00
Dansk Formel träning
SM i Roadracing
Styrelsemöte 18.30

10
24-25
28

......OCH I JUNI?

l juni
3

SM i Banracing
Motocross träning
kl 17-21
Motocross DM-cup
Holbaek MK BR
NST 24-timmars

7
14-15
27-28

Så här ser han ut vår nya kontakt
och han träffas säkrast på tel.nr
Förenade Bil 040-35 00 00 och
om du vill skriva så är adressen

Förenade Bil Import
Tommy Bernshed
Box 6005
200 Il Malmö

På tal om adresser så har jag
flyttat ifrån konstnärskvarteren
och upp till Landskronas svar
på Beverly Hills, och min nya
adress är:

Bo J Andersen
Hantverksgatan 35
261 52 Landskrona

Ett stort tack till alla som
hjälpte till att göra montern
så lyckad som den blev.
Ett speciellt tack till
de som lånade ut sina fordon
i montrarna samt de som
ställde upp med materialet.

Enligt utsago är det inte lönt
att skriva ut mina tel.nr för
ingen svarar ändå, men se längst
upp.

BOM SKULLE VI FIRAT .

Vi har som vanligt firat de
som "nollat" ifrån klubben
men er andra får ha ett ,
tyvärr sent men ändå hjärt-
ligt GRATTIS.

April 5 Maffiabossen, 40
Tjörnarp

9 Dan Åke Paninder,30
Helsingbotg

18 Åse-Lotte Jeppson,20
Lund

26 Roland Lundström,20
Helsingborg

30 Lennart Persson,30
Ludvika

DOM S K A L L VI FIRA .

Maj 5 Bo Persson,60
Box 2
260 23 Kågeröd

8 Joan Travesset, 20
Edvard Lindalsg.14A
217 42 Malmö

14 Dirk Luedtke,40
Trekanten 6
240 21 Löddeköpinge

14 Sonny Andersson,20
Mjölnargatan 3B
211 44 Malmö

28 Anders Hofverberg,30
Kävlingevägen 3B
222 40 Lund

31 Anders Kolstrup,40
Skelmosevej 5
Valby Danmark
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