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Vi har nöjet att fä erbjuda Er en trevLig kväLL med mat,
prisutdeLning och dans pä Röstänga Gästis tiLL ett
speciaLpris.

\
Supe, rum, frukost
Supe inkL. 1 starköL eL. vatten
Extra övernattn. inkL. frukost

350:- pers.

125:- pers.
125:- pers.

Ring direkt och boka dä antaLet rum är begränsat, gLöm
inte att taLa om att Ni kommer frän Ring Knutstorp.
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SÄSONGEN BÖRJAR TA SLUT.

Några har precis lagt undan sina
grejor för denna säsong, några har
ett par tävlingar kvar och andra
kör hela året. Oavsett när vi kör
så börjar det bli högaktuellt med
1987- års planering och första
samarbetskommitemötet har precis
varit. Det blev dålig uppslutning,
det verkar nästan som vissa inte
vill köra på banan nästa år. Nu
gäller det att samsas med de andra
arrangemangen, men det löser sig.

Under oktober månad har vi bara
två stora tävlingar, klubbtävling
för ban- och roadracing den 5 och
förstås rallycrossen den Il
Till rallycrossen behövs det en
massa människor så att allt flyter
på normalt "Hyllinge vis", och nu
när det är EM-final är det desto
viktigare att allt fungerar.
Jag talade med Lasse Svensson för
ett par dagar sedan och fick höra
att nybyggnationen i depån var för-
senad en vecka. Det visade sig att
"sankmarken" som banan ligger på
var för mjuk så man fick förstärka
innan man monterade huset. Men om
vädret och gudarna står oss bi så
skall stommen vara klar till RC-EM.

På tal om ombyggnationer, om du går
omkring där hemma och inte vet vad
du skall göra, bli inte irriterad
utan kom ut till banan någon dag.
Det finns massvis att göra där,
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Det har kommit en del brochyrer till
klubben ang. försäkringar för din
tävlingsmc. För samtliga gäller att
du har en giltig Svemo-licens.
För närmre upplysningar kontakta din
trial-kontaktman eller RR-sektionen.
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OKTOBER MÅNADS STYRELSEMÖTE.

Mötet är i klubbstugan måndagen
den 29 sept. kl. 18.30 prick.

OKTOBER MÅNADSMÖTE

Mötet blir i klubbstugan och inte
på flyget som förvarnats. Orsaken
är att vår kontaktperson varit på
uppdrag den senaste tiden.
Vi återkommer med nya tag nästa
månad, kanske.
Alltså månadsmöte på klubbstugan
torsdagen den 2 oktober kl 19.00

GE BLOD. NÄSTA GÅNG KAN DET VA'DU

~
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Oktober

l Ingvar Heineby, 40 år
Slåttervägen 66, Kävlinge

3 Rickard Bruzelius, 40 år
Syrenvägen 6, Vinslöv

7 Per Westergren, 40 år
Villavägen 16, Furuiund

15 Yvonne Hellberg, 30 år
Kärrarpsvägen Il, Kvidinge

16 Åke Norell, 75 år
Åkaregatan 57, Hyllinge

27 Klaus Wunderlich, 50 år
Bygränd 1, Malmö

NOVEMBER

27 Örjan Larsson, 30 år
Anders Pers Väg 10,
G1umslöv

Det var alla för denna gång.

RESULTAT
BÖRSEN

EVAS FÖRSTA SEGER!
==================Racing. Eva Bornebusch tog sin seger
i Lancia Lady-klassen, då hon vann
loppet i samband med Truckracing-EM
på Mantorp den 30-31 augusti.

Eva hade en tuff närstrid med ledande
Nonna Lindgren i depåkurvan. De två
ekipagen gick ihop på rallycrossvis
och Nonna på yttern fick punktering
sedan hon kommit utanför bankanten.
Systrarna Lindgren hade inte turen
med sig denna helg, då Nettan snurrat
i klar ledning. Hon försökte komma
ifatt igen men fick problem med soppa
tillförseln och fl ck ge upp.
Tvåa blev Eva Kjellkvist, SSK och
trea Anneli Vigh, Botkyrka MK.

POPULÄRT DM I SÖDER.

RALLYCROSS-BACKE. Södra distriktet
har som första i Sverige arrangerat
DM i backe (RC-B), vilket blivit
mycket populärt.
Sex del tävlingar ingår och den tredje
kördes på SMK Örkeljungas nya backe
i Båstad. Då det inte var rallycross-
bana som vanligt så avgjorde tiden
och snabbast var Tomeliilas Kenneth
Dahlström, direkt följd av Lars Öst-
ring från SMK Helsingborg. Trea kom
Bernt Schurnan, Torneiilla och bästa
Hyllingeförare blev Kenneth Johansson
på sjunde plats.

Senast den 15:e vill jag
ha dina resultat om det
skall hinna med i Bladet.

Ring in det till din
kontaktman så samlar han
ihop alla och sänder mej.

RED

BERTIL SEXA PÅ MANTORP

Bertil Sandström blev sexa med sin
Ralt RT3 vid Formel 4 tävlingarna
på Mantorp den 7 september. Etta
blev Per Boström, Hässleholm MK
också han med en Ralt.
Tävlingen ingick i SSK racet.

FOLKRACE PÅ STURUP I TVÅ DAGAR

Hyllinges Connee Lidström suverän
med motorsvagare VW.
Folk sprang inte benen av sig för
att titta på KAK:s tvådagars folk-
race på Sturupsbanan, men tävling
och efterföljande grisfest var det
ingen som klagade på.
Tomelillas snabbe Amazon-åkare
Richard Persson med färsk seger
från Sjöbo helgen innan, såg ut att
upprepa bravaden. Men i ledning
rasade motorn och då tog hemma-
föraren Ronny Svensson över.
Efter att kommit av strtplattan
som femma plockade Hyllinges Connee
Lidström den ene efter den andre
i en suverän körning med sin inte
allt för snabbe VW. Lidström vann
klart före Svensson.
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EM -FIN AL HYlUtIOE MOTOIIsAwJN

Hyllinge MS inbjuder till EM i Rallycross
Lördagen 11 oktober.

För inforrn. ring Jan
~ Wendel 040-40 03 45

Il •.••• r I. loj Thomas Lindsjö
.;~. '1~' ••1.~ 046-77 5079'\:IP"'OW •.••••••••• ,.... Anmalan senastv,_ ..,,_. 26 september

DU BEHÖVS SOM FUNKTIONÄR PÅ
EM-FINALEN I RALLYCROSS.

PASSA PÅ ATT FÅ SE DOM
STORA PÅGARNA PÅ NÄRA HÅLL,
SOM FUNKTION.ÄR:

INTRESSERAD, KONTAKTA DIN
DIN CHEFSFUNKTIONÄR ELLER
JAN WENDEL 040-400345 I
GOD TID, DU BEHÖVS.


