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I ett strålande väder avslutades
årets klubbracingtävlingar med
"le grande finale" (fritt övers.).
Om man haft goda vitsord om denna
verksamhet innan så överträffade
finalen allt, rekord i deltagare,
rekord i funktionärer och rekord
i varvtider.
Snabba intensiva kamper mellan
125:or och stora tusenkubikare
som gladde alla och envar avlöstes
endast av bärgningar och oljesan-
eringar. På bilsidan var väl den
största ögonfröjden ett stort och
färgglatt formelheat, en klass
som har ökat med explosionsfart,
Tyvärr förmörkades dagen av att
en motorcyklist skulle ha en upp-
visning i akrobatik på lilla rakan.
Nu blev skadorna inte så stora men
det visar ju att klubbracing har
vuxit ifrån det ursprungliga "lek
och skoj" med träning till lilla
Världmästerskapet och det kräver
mera organisation och uppslutning.

11 DEC OBS!OBS!
0418-245 51, 27751 Alla månadsmötena är lika viktiga

men decembermötet får man bara
inte missa. Varför det undrar du?
Jo ,det är då nästa års organisa-
tion skall väljas och så passiv
medlem kan man inte vara så det
inte är viktigt.
Att sedan det bjuds på lussetåg
och fika med lussekatter kan väl
inte försämra det.
Ställ upp mangrant,för en gång
skull.

NOVEMBER MÅNADS STYRELSEMÖTE
Hålles i klubbstugan måndagen den
3 november kl 18.30 prick.DET ÄR SNART 87

Nu har den nya säsongen börjat
för tävlingsledningen i resp.
grenar men det viktigaste kommer
den 11 december då chefsfunktions
valet är. Du som sitter där hemma
och tycker att det skulle vara kul
att hjälpa till men," jag kan ju
inget (Jmflaggor" eller "jag vågar
inte för jag känner ju ingen" bör
tänka om. Det finns inte många av
vår duktiga funktionärskår som
inte hade samma tankar som du, men
trots allt kom. Och tro mej, det
tar inte många minuter innan du
känner dej hemma. Skulle du trots
allt tveka så ring kontaktmannen
i den grenen du är intresserad av
så hjälper han dej att komma in i
gänget. Vi är alla beroende av var-
andra och har samma intresse så
slå till och kom med.

NOVEMBER MÅNADSMÖTE.

Vissa "högtflygande" arrangemang
är inte klara så vi håller vårt
månadsmöte på Knutstorp den 6:e.
Tiden blir som vanligt 19.00 prick.

Välkomna.

RALLYCROSSFINAL

~

Det var rallycrossfinal, det var
strålande väder och det var~iOGe
allt för dåligt med folk i backen
och vad blev det av detta.
Jo en fartfylld tävling som tyvärr
fördunklades av att försteplacer-
ingarna var klara men de som hade
blivit hemma för den skull gick
miste om något, jag lovar.
Vad många saknade var de täta fig-
therna med mycket plåtskrammel men
den tiden är nog förbi, tyvärr.
Nu går istället fort, ruskigt fort
och när det sen går av då är det
en massa fyrhjulsdrifter och annat
krafs som komplicerar för bärgarna
och drar ut på tiden.
Men trots allt en strålande helg
med mycket action, lyckade heat,
HMS vanliga goda funktionärsskap
en blandning som inte kan slå fel.

OOM 81(4·
VI FIRA

Under november månad har vi bara
en "jämnårsfyllerist" i klubben
nämligen:

Resultatslistor och massvis av
bilder kommer i julnumret av Bladet.

cMcAlkL 27 nov Örjan Larsson, ~Q år,
Anders Pers väg 10,
Glumslöv MINIRACING, IGEN!

KOM MED OCH KÖR FÖR HYLLINGE MS. Ja, det ser ut att bli verklighet
igen på Ring Knutstorp. Det finns
långt framskridna planer på att
bygga en permanent bana uppe i
gamla depån. Du som är intresserad
av projektet bör ta kontakt med
Ulf Wegehall från Kågeröd, han blir
säkert glad för all hjälp han kan
få. För handen på hjärtat, du hade
väl inte tänkt sitta still och vänta NA··STA NUMMERtills han blev färdig innan du kom ut? :

Reportage (Jehmassvis av bilder:

Sedan ökar vi på och gratulerar
under december:

För roadraciugförarna är övergång
till annan klubb senast 15 nov.
Var ute i god tid.

40 år5 dec Thomas Celander,
Bråhogsplatsen 6,
Staffanstorp

RR-sektionen
50 år16 dec Rolf Herrstedt,

Bergaliden 15,
Röstånga

17 dec Åke Kronfeldt,
Gotlandsgatan 5,
Ängelholm

ROADRACINGENS KLUBBRACINGTRÖjA. 50 år
Ett litet antal kommer att finnas
till salu på prisutdelningen den
7 december. Vill du vara säker på
att få en tröja så skicka ett kort
till undertecknad så lägger jag
undan. Jag tar givetvis upp best-
ällningar på mötet.

* Klubbracing -86JULKORTSDAX
60 år19 dec Olle Grahn,

V. Broby 2584,
Åstorp

* Grisfesten för funktionärerna
Har din sektion haft hjälp av någon
som bör ihågkommas, sponsorer eller * Rallycross EM-finalen
dikesgrävare, kaffekokare eller grus-
leverantörer, skicka ett julkort. * och givetvis allt ditt material
kontakta Alf Nordin så kan ni hänga
med på klubbens utskick. Men du tiden
är knapp, gör det idag, imorgon kan
det vara julafton.

20 år25 dec Mikael Westergren,
Villavägen 16,
FuruIund
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26 dec Rune Olofsson, 50 år
Qvantenborgsvägen 5D,
Lund


