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

Haft en skön semester? Mmmm, jag med.
En mc-tur till racingens förlovade
land, England, där jag bIa såg Battle
of Twins på Donington. Tänk er själva
ett startfält på 30-35 hypertrimmade
fyrtaktstwinnar, när dom drog iväg.~~
Denna tävling gick i samband med ett
jättearrangemang, kallat Classicfest,
där gamla roadracingmaskiner, trial
och motocrossmaskiner tävlade på och
kring Donington Park. Efter en sån
helg så känner man riktigt hur insp-
irationen flödar, tänk 32 st engelska
fyrtaktare på Ring Knutstorp, aahhh.
Tyvärr missade jag Newsracet men det
talades vitt och brett på bygden om
tävlingarna när jag kom hem.
Det gick ju tyvärr inte så bra för
Niclas Schönström där, tyvärr, men
desto bättre på Mantorp där han med
en fjärdeplats säkrade SM-pokalen.
Ett stort grattis till Niclas för
den första, och säkert inte sista,
SM-titeln.
För att återgå till Ring Knutstorp
så händer där stora saker just nu.
Taket och staketet i bandepån har
jämnats med marken för att ge plats
åt det nya Utbildnings-/VIP/Press-
huset och "Annikas hus" vid infarten
har rivits för att ersättas med ett
nytt 25 m3 anmälningssekreteriat där
man förhoppningsvis slipper att stå
klädd i päls och använda ficklampa
vid kvällsarbeten. Samtidigt skall
infarten breddas till minst fyra filer
för att underlätta framkomligheten.
Vilda rykten, ej bekräftade, berättar
om asfalt i HELA depån, vi får väl se.

cMJHr.e

När nu inte bladet kom ut i augusti
pga semestrarna så vill jag passa
på att gratulera er som fyllde år,
sent men lika hjärtligt.
De som fyllde år i augusti var:

7 Rutger Wachtmeister 70 år
Matrosstigen 3, Viken

11 Daniel Andersson 20 år
Korngatan 12, Röstånga

14 Lars Jonsson 30 år
Box 18, Påarp

23 Alice Andersson 40 år
Tulpangatan 7, Furuiund

24 Kent Grape 20 år
Stora Norregatan 23, Ystad

26 Jöns Sjöstedt 30 år
Sofieiundsvägen 46, Malmö

28 Lennart Lilja 60 år
Kielergatan 30, Helsingborg

29 ~nders Andersson 20 år
Angstigen 11, Trelleborg

Under september är det lite färre
att gratulera, datorn har givit
mej tre stycken och det är:

Sept 5 Niclas Andersson 20 år
Fiskaregränden 14A,
Landskrona

25 Nancy Persson 50 årljaganäsgatan 10,
Astorp

26 Turid Larsson 40 årAgnesfridsvägen 103,
Malmö

Det var allt för denna gång, må väl

ÄR DU INTRESSERAD AV MGCC-TÄVLINGARNA?
Om du ringer till Valter så ordnar han
så du får biljetter, men gör det så fort
som möjligt.

MÅNADSMÖTE PÅ FLYGET I LJUNGBYHED!

Som det ser ut idag så kommer oktobers
månadsmöte att förläggas till flygflot-
tiljen i Ljungbyhed.
Vi kommer att få titta på planen, på en
realistisk övning (kanske), flyguppvisning
från flygskolan och mycket mera.
Skriv redan nu in första torsdagen i nästa
månad i din planeringskalender, för detta
får du inte missa.

ETT STORT TACK TILL ALLA SOM STÄLLDE UPP!

Då jag tyvärr inte kunde ställa upp på
augustimötet så vill jag här framföra mitt
stora tack till funktionärer, sponsorer och
övriga medarbetare som tillsammans med tävl-
ingsledningen gjorde KVP Newsrace till en
bra och mycket uppskattad tävling.

Anders Gustavsson
Tävlingsledare BR

OCH ETT TILL!
Jag vill framföra mitt speciella tack till
flaggfunktionärerna som gjorde ett underbart
arbete. Ni är värda all beröm.

Lasse Olsson

EXTRA KLUBBRACING PÅ ANDERSTORP RACEWAY.

Nädå, det är inget försenat aprilskämt utan
blodigt allvar. Vi har inbjudits att till-
sammans med helsingborgarna få köra på den
STORA slingan på Anderstorp, Den du vet som
"di store pågarna" brukar använda. Så kolla
broms beläggen och ta med drevpaketet och
kom upp. Då tävlingarna börjar tidigt på sön-
dagen så tänkte vi ordna med grillfest eller
något ditåt på lördagkvällen på depåcampingen
så om du kommer upp , glöm ej köttbiten.
För de som inte har eget fordon , och vill
ställa upp som funktionär, ordnas transport
upp med bilar. Är vi tillräckligt många så
har Ulf lovat att fixa en liten buss.
FÖRFRÅGNINGAR OCH ANMÄLAN LÄMNAS TILL:
ULF LIND tel 042-81284 SENAST DEN 7 SEPT:

GRISFEST FÖR DEJ?

Som ett litet tack till
dej som ställt upp som
funktionär på någon av
våra tävlingar iår så
har styrelsen beslutat
att samla er alla till
en grisfest eller annat.
Hör efter med din chefs-
funktionär så att du är
med på listan.
Kallelse kommer i detta
eminenta blad, eller brev.

KLUBBRACING MC - TRÖJAN.

Har du sett den supertuffa
T-shirten med RR logotypen?
Inte, passa på vid nästa
klubbracingmeeting.
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VAD HÄNDER I SEPTEMBER?

2 Motocrossträning 17-21

6 Motocross Serietävling

14 MGCC Tävling

14 Extra Klubbracing BR/RR
på Anderstorp Raceway.
9.00 - 17.00

21 Klubbracing BR/RR 9-17
27 ASK Köbenhavn BR

........ OCH OKTOBER?
5 Klubbracing BR/RR 9-17

11 Rallycross EM-final
12


