
DET ÄR KARNEVALSDAX!

Helgen den 11-12 juli skall det
vara utställning och karnevalståg
i Svalöv där alla kommunens olika
föreningar är inbjudna, så ock vi
ifrån HMS.
Alla kontaktombuden har fått att
skaffa fram fordon som represen-
terar deras sektion och om du
tycker att just ditt ekipage bör
vara med så tag kontakt med ditt
ombud eller Thomas Lindsjö.
Det har ansökts om tillstånd att
framföra oregistrerade fordon så
det blir inga problem. Kom bara
ihåg att kortegen går mycket
sakta så att du inte får värme-
problem.
Utställningen skall vara den Il
och karnevalståget den 12 juli.
Aktiviteterna är till för att
fira Svalöf AB:s 100 årsjubileum,
om ni inte det visste.

RING KNUTSTORP FICK VÄLFÖRTJÄNT
MAKE-UP INFÖR SÄSONGEN.

Den senaste månaden innan första
tävlingen pågick en febril akti-
vitet ute på banan. Den under-
måliga dräneringen som bIa gjorde
att senaste RR-tävlingen -83 fick
problem fick sig en rejäl upp-
rustning och alla hårda avbärar-
räcken kläddes in med däck som
vi mycket välvilligt fick ifrån
Däckshopen, utkörda och klara,
och alla kanter skrapades aven
halv meter in.
Efter roadracingtävlingen fick
den mest kritiska sen -83 frågan
om hur han upplevde banan nu,
och han svarade:"den tillhör nog
sveriges bästa just nu, även då
det regnade som värst under trä-
ningarna så flöt vattnet undan
och banan var nästan torr".
Orden kom ifrån Peter Sköld och
får anses som ett högt betyg.
Med risk för ett j-a liv så ber
jag att få tacka Allan Persson,
detrettiotal aktiva banrenove-
rare som lagt mycket tid där ute,
Däckshopen som gett oss däcken,
banägarna som gett oss möjlighet
och damklubben som såg till att
vi fick energi till att jobba.

DOM SKALL VI FIRA UNDER JUNI .....
Ett försenat grattis till er som
inte hann med. F,låt. red
Juni.

6 Jan Klang
Storgatan 35A, Höör 30 år

12 Rainer KalIio
Roxmansv. 31, BAstad 30 år

16 Yvonne Ricci
S. Esplanaden 17, Lund 40 år

24 Tommy Brorsson
Almliden 36, Örkeljunga 40 år

Juli.
3 Ann-Marie Åkerblom

Görarp 52:70, Helsingborg 40 år
25 Åke Johansson

Ordensgatan 7G, Klippan 50 år
Det var alla för denna gång, grattis.

NICLAS SCHÖNSTRÖM TVÅA PÅ KNUTSTORP.

Under vårt SM i banracing blev vår
klubbförare tvåaefter ett snabbt och
spännande heat. En liten miss i start
blev ödesiger men han körde upp sig
igen. I det omtalade långloppet blev
det kalabalik i slutet då alla hade
HMS Kjell Strandberg som säker trea
men elektroniken sade annat. Vad och
vem som blev trea var inte klart då
jag ilade hem för att göra denna
lilla komplettering.
Tyvärr sågs det hela bara av ca
femhundra betalande, trots det fina
vädret, och det var synd. Bitvis var
det härliga dueller som man kommer
ihåg länge.

EXTRAVIKTIGT FÖR RR-AKARNA.

1. DET GENERELLA STARTTILLSTÅNDET
SOM DU FÅTT ACCEPTERAS INTE AV
ALLA KONTROLLANTER. VILL DU VA
PÅ DEN SÄKRA SIDAN, RING MEJ.

2. SÄND IN KOPIA PÅ RESULTATLISTA
FÖR DE TÄVLINGAR DU VARIT MED.
TÄVLING,SLUTRESULTAT VILL JAG HA.

3. OM DU INTE FÅR TAG I MEJ, SÅ RING
TILL EVA GÖDKE 046-771659 SÅ
ORDNAR DET SIG.

HA EN SKÖN SOMMAR, HÅLL ER HELA!
MOLTKE

BJA/AH 860611/700 ex.
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HYLLINGE MOTORSÄLLSKAPS KLUBBLAD TRIALSEKTIONEN HAR UPPSTÅTT!

För införande av material kontakta redaktören:
Bo J Andersen, Hantverksg. 35, 261 52 Landskrona
Telefon 0418-245 51 hem eller -277 51 verkstaden.

Det var kanske att ta i för enligt
deras talesman så har den aldrig
varit död. Följande kom ifrån dem:

DEN FÖRSTA STORTÄVLINGEN, ROADRACING,
ÄR AVVERKAD.

Det blev efter många turer motorcyklar
som fick inleda årets tävlingssäsong
och trots att vi glömt att muta våra
vädergudar så kom det över tusen bet-
alande för att se hur vårt funktio-
närled, med största entusiasm trots
regnet, anordnade årets första SM i
roadracing. Trots det ihärdiga regnet
bägge dagarna, strul med kallelser,
illasinnade rykten om folkilskna mc-
förare och mycket mera så kom över
hundratalet funktionärer, som alla
skall ha sin del i att det gick bra.

Det största problemet inom funktionärs-
leden är samarbetet mellan grenarna
och där måste något göras. Kommentar
som "jag ställer bara upp i den eller
den tävlingsarten" eller " kan man
inte hålla sig på asfalten ...", dom
bör man hålla bland kompisarna som
man vet tar det som ett skämt och
inte som i vissa fall, som ett skälls-
ord.

Vi måste alla förr eller senare inse
att ingen av oss är stark nog att ta
över klubben på egen hand, vi är alla
beroende av varandra för att göra de
fina tävlingar som klubben är känd för.
Därför är det bäst att vi försöker att
göra det bästa av saken och se efter
hur vi kan hjälpa, istället för att
stjälpa.

Om vi inte slutar hacka på varandra
så kommer klubben att splittras och
då är det adjö med vår fina bana.
Tänk på det.

d11d1!~ ,

I samband med detta förhandlas det
om asfaltering i hela depån, nice.
Det har också hörts rykten om viss
asfaltering på stora bitar av bana
där den är som sämst, det gör väl
heller inte ont, va.

Trial-träning.

VAD HÄNDER I JUNI .
Vår klubb har gamla trialtraditione~.
Många tävlingar med SM och NM-status
har arrangerats av HMS. Vi har också
under åren, haft många goda förare
i klubben.
Några entusiaster, äldre som yngre,
träffas fortfarande då och då för
träning. Då mänskliga förutsättningar
och maskinmaterial skiljer mellan oss
tränar var och en på sin inviduella
nivå. I trial gör detta inget. Vi får
motion och har samtidigt skojigt.
Vid det nyligen genomförda sam.arb-
kommitemötet mellan de olika grenarna
konstaterades det att trialåkarna var
ovanligt väl gynnade eftersom vi ej
är begränsade av "bullerdagarna" på
Ring Knutstorp.För 1986 gäller därför
följande för trial träning på och runt
banan:
- Vi får träna samtliga lör/söndagar

då ej publiktävlingar avhålles.
- Annan verksamhet i området får ej

störas.
- MC skall uppfylla de krav som står
i TL.

- Ingen får p.g.a. olycksfallsrisken
träna ensam.

- Normalt skall träning i förväg an-
mälas till Ingvar Olofsson på
tel 0431/31277 eller till
Anders Arvelid 0435/91490, vilka
anvisar om hur man kommer in på
området samt var träning är lämpad.

RESULTATSBÖRSEN .

Då bladet pga RR-tävlingen kom
ut "lite" sent så har st.möte
och månadsmöte varit.

14-15 BR Holbaek MK KM
27-28 NST 24-tim cykling

VAD HÄNDER I JULI .
5 HM klubbrnästerskap 9-17
6 DR SHRA Helsingborg
7 Styrelsemöte kl 18.30

19-20 BR Sv Sportvagnsmeeting
26 BR Off.träning 8-12

BR/RR Klubbtävling 12.30-17
27 RR Ducatiklubben

Nästa styrelsemöte ...

Det blir den 7 juli och tiden
är som vanligt 18.30 (eller?)
och platsen klubbstugan.

Nästa månadsrnöte .

Det blir som vanligt inget möte
i början på juli. Haven god
sommar och semester. Vi hoppas på en ökad anslutning under

året som förhoppningsvis kan leda till
att vi under hösten kan arrangera en
enklare klubbtävling.

Min skrivande reporter Claes-Göran
Elofsson skriver om sina senaste
bravader:
Premiär för året med Sjöbosvängen
MRY-DM den 19/4 och det gick över
förväntan, blev femma i klassen
och tvåa i DM.
Den 27/4 gick sedan Lille Mats-
specialen i Hässleholm och den
ingick i RS-DM. Här ledde jag
totalt efter 6 sträckor på asfalt
men sen åkte vi fyra snabba på
grus och där hängde inte standard
Hondan med.
(den hade väl tagit KM-sem. red)

ETT KLUBBMÄSTERSKAP PÅ ANNAN BANA?

Jodå, det tycks bli en deltävling
förlagd på Anderstorp och en på
Falkenberg, om någon så önskar.
Detta gäller både BR och RR.

ANG. LICENSER AV ALLA SLAG.

Samtliga grenars licenser, både
förare och funktionärer handhas
numera av Lasse Larsson, Höjav 65,
Ängelholm, tel 0435-16491.

--NYBYGGNATIONER PÅ KNUTSTORP .

Det är nu klart med ett stort bygge
över bandepån som skall rymma både
VIP-folk, press, garage samt utbil-
dningslokaler. Byggnaden skall str-
äcka sig ifrån grinden vid vita
huset och halvvägs till korvkiosken.

Första steget, alltså byggnaden,
skall förhoppningsvis vara klart
till EM-finalen i Rallycross i
höst, hoppas vi.

GRISFEST PÅ RING KNUTSTORP?
VÄL MÖTT I SEKTIONERNA!

På förslag av tävlingsledarna
beslöt styrelsen att en grupp
skall ordna en fest för alla
er som ställde upp på RR/BR/HM
tävlingarna som funktionärer.
Närmre inbjudan kommer inom kort
och glöm inte att svara.

DU SOM STÄLLDE UPP FÖRTJÄNAR
DET VERKLIGEN. VÄLKOMMEN.


