
LUCIATÅG I NYA
LOKALERNA

Om det var premlarvisningen av
det nya bygget eller Lucia som
drog folk är det ingen som vet
men det var överfullt i lokalen
när decembermötet drogs igång.
Efter en liten titt på lokalerna
så förklarade Valter Nilsson
mötet öppnat.

De viktigaste punkterna var som
vanligt val av chefsfunktionärer
och valberedningen hade gjort
ett otroligt arbete. I stort
sett var det mesta klart och när
mötet var slut hade man löst det
resterande, nästan.
Det var lite problem på vissa
viktiga poster då det inte har
fungerat tillfredställande med
samarbetet tävl.ledning/banägare
men de problemen hoppas vi skall
lösa sig under dec-jan.
Kvällens hetaste diskussion blev
nog frågan om datum för årsmöte.
Platsen var förutbestämd, det
blir Siriuslokalen i Landskrona,
men datumet ansågs vara illa
valt, mitt i sportlovet. Efter
ett långt käbbel enades vi om
att datumet blir den 28 februari
och platsen som ovan.
Det kan tilläggas att klubbens
"toastmasters" håller på att se
över hotellmöjligheterna så du
kan få en helhelg till en billig
slant. Mer om det i nästa nummer.

När ordförande äntligen slagit
klubban i bordet och förklarat
mötet avslutat kom höjdpunkten,
Luciatåget.
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Damklubben med hjälp av "den
yngre generationen" gjorde en
effektfull entre i den mörk-
lagda lokalen och lussevisor
och julesånger som värmde och
gav förstämningar om julen.

Det verkade som alla hade talat
slut på krafterna för det var
knäpptyst förutom sången, och
alla njöt.
Efter detta fantastiskt fina
lussetåg så bjöd damklubben på
kaffe och lussekakor, samtidigt
som man prånglade på folket
lotter där vinsten var en gris.
Dessa grisar var tillverkade av
Lasse Svensson, v.ordf., som med
detta visade ännu en sida på
skapandet. Det är inte bara hus
och flaggspel han klarar av.

Vissa vann en gris, andra vann
nästan en flock. Bilden visar
Per-Erik Björkbring, vår revisor
med en av de han vann.

Efter lottdragningen delade dam-
klubben ut ett specialpris till
Lasse Svensson för hans arbete
med den nya byggnaden samt ett
till Sven-Olov Söderholm för att
han ställt upp och hjälpt dem på
alla tävlingar och möten.

ANNONS!

Säljes! Fantic 125 Trial mc.
Endast motionskörd.
Toppskick, inreg och
nybesiktigad. Billigt
Anders ArveIid,
0435-91490
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HYLLINGE MOTOR SÄLLSKAP
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BO J ANDERSEN
HANTVERKSGATAN 35
261 52 LANDSKRONA

0418-245 51, 27751
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OOM 81(4·
VI FIRA

12 jan Liselotte Andersson,30
Arvidsborgsv. 53,
Kävlinge

27 jan Kuno Malmqvist,50
PI. 4255,
Hjärnarp

===============================

4 feb Peter Poul Jensen,30
Tisvildehovedgade 63,
Tisvildeleje,
Danmark

6 feb Ingrid Nilsson,40
Box 6,
Billinge

10 feb Mikael Löfqvist,20
PI. 799 Hjälmshult,
Ödåkra

13 feb Marithe Larsson,30
Linåkersvägen 42,
Oxie

15 feb Per Göran Andersson,40
Linåkersvägen 42,
Oxie

16 feb Ingvar Mattson,30
Hagestad 38,
Löderup

19 feb Birgit Nilsson,50
Blekingegatan 37,
Åstorp

27 feb Eve Edvinsson,40
Böketoftavägen 195,
Billesholm

OMSLAGBILD. Rune Wen1iden.

STYRELSEMÖTET I JANUARI.
Måndagen den 26/1 18.30 prick.
NÄSTA STYRELSEMÖTE.

MÅNDAGEN DEN 23/2 samma tid.

MÅNADSMÖTE I JANUARI.

Som vanligt inget i denna månad.

NÄSTA MÅNADSMÖTE ÄR ÅRSMÖTET.

ÅRSMÖTET BLIR PÅ Siriuslokalen
i Landskrona, den 28 februari.
Direkt efter mötet blir det en
ÅRSFEST och nämre detaljer får
du i februarinumret. Boka in
helgen den 28/2 alleredan nu.
Vi kommer att försöka ordna rum
på hotell Öresund till ett pris
som slår allt.
Matsedel och priser kommer på
samma gång, i samma nr.
Du som alleredan nu vet om att
du skall dit kan anmäla dej till

Håkan Hedlund,Box 10127, Lund

NIelaa SchiSnstriim kiSr alna
avgiSranda racerlopp I da-
gama. Dan 22-årtga skå-
ningen hoppas avancera
trin .In klan, Formel 3. Han
vet att om han Iyckaa så Ilg-
gar vägan iSppen f/Sr att ta

upp dustan med Stafan
Johansson om

vem som Ir
Sveriges
fr!Imata

racer-
fiSrare.
Nlel.a

kiSrl
Miami

och
på

Ma-
eua.

HITTAT I HERRTIDNINGARNA!
Vad månde det bliva av pågen?

PRISUTDELNING I
KLUBBRACING

En solig söndagseftermiddag var
det åter dags för prisutdelning
i klubbrnästerskapet.
Det kom folk ifrån hela södra
Sverige, med bil och trots det
något bistra klimatet även med
motorcykel. Förarna till mc:n
försäkrade att det var inte
kallt och med ljudet från Ducati
genom ett par Contidämpare så
förstår man att dom höll varmen.

Festen till ära hade ett pris-
bord av sällan skådat slag an-
skaffats. Det var vandringspris,
fotogenlampor, plaketter, frukt
och mycket mera som skulle delas
ut till välförtjänta, både funk-
tionärer och förare.

Frukt, tänker ni kanske, vem har
förtjänat sådant istället för
pokaler och plaketter?
Jo, så här ligger det till!
Frukten var en citron och den
skulle delas ut till den som har
motarbetat klubbracingen mest i
år. Citronpriset skall på ett
snällt sätt vädja till mottagare
om större förståelse och mindre
stridigheter i fortsättningen.
Priset är tänkt att delas ut
vart år och i fortsättningen ska
vi publicera namn och foto.

Mikael Krauz visar upp priset
som dock inte gick till honom,
detta året.

I väntan på att alla skulle kom-
ma så bjöds det på kaffe, läsk
och bullar samtidigt som den om-
talade videofilmen från klubb-
racen visades i orginalskick.
Trots svensk censurs ingrepp så
var både staket och gräsytorna
med på "råkopian", men det skall
snart bort. Lite av marknads-
stämning blev det när Moltke
började sälja de efterfrågade
klubbracingtröjorna, tyvärr
bara med mc-motiv, enligt vissa.
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Efter kaffet blev det dags för
det viktigaste, prisutdelningen,
och den började med funktionärer
som sig bör, ty utan dem kan vi
andra inte köra.
Damklubben, representerat av
Anita,Ingegerd och Sven-Olof,
fick sektionens stora tack för
den utomordentliga "markservice"
som de har ställt upp med. För
att ingen skall missförstå mej
så tillhör Sven-Olof inte dam-
klubben men har assisterat på
våra klubbrace med fika och sånt.

Axel Hellstrand, Allan Persson,
grabbarna i depån, kring banan,
tävlingsledare och organisatörer
där fanns priser till alla,
iallafall de som hade kommit dit.

En mycket trevlig eftermiddag
avslutades med att de ansvariga
för varje gren informerade om de
ändringar som gäller för -87.
Häftiga diskussioner på bilsidan
gör att vi endast kan redovisa
motorcykelsidan just nu.

Inför 1987 års säsong finns just
nu endast en ändring, och den
gäller den personliga utrust-
ningen.
ENDAST GLASFIBERHJÄLMAR ÄR GOD-
KÄNDA PÅ RING KNUTSTORP I RR.

ALL UTRUSTNING SKALL VARA I GOTT
SKICK, OCH OM BES.CHEF FINNER
ATT DEN EJ UPPFYLLER REGL.ENLIGA
KRAV BLIR DET INGEN START. Tänk
på det innan du lagar med silver-
tejpen nästa gång.


