
Kontaktman: Bo "Moltke" Andersen 0418-245 51
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HYLLINGE MOTORSÄLLSKAP 1985

LICENSKURS 5
Vi drar igång en licenskurs för dej som vill ha
funktionärslicens för RR och HM. Den kommer att
hållas i Landskrona den 13 april, alltså dagen
före första klubbracet. Du som är intresserad
mej senast den 9 april så tecknar vi dej. Plats
och tid meddelas dej i god tid före kursen.

ANMÄLNINGSBLANKETTER
Det är god tid att beställa ansökningsblankett
för dina roadracingtävlingar. Tänk på att de sk-
all sändas till mej eller Alf för underskrift
innan du sänder dem till arrangören. Jag kommer
även att finnas på plats vid första klubbracet.
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TRÄNINGSTILLFÄLLE 14 APRIL
Du som kör aktivt roadracing och av någon anled-
ning inte platsar i klubbmästerskapet har möjli-
gheter att få träna på förmiddagen. Men jag vill
gärna att du kontaktar någon i klubbrace/RR kom-
itten så vi kan boka in dej, tiden är knapp. KLUBBMEDDELANDE April
VAD HÄNDER I APRIL

23 mars
26 -:-

8 april
9 -:-

11 _.-
13 .
14 _.-
20-21
27-28

Motormässan öppnar.
Samarbetskommittemöte.
Arbetsdag på banan.
Styrelse möte.
Månadsmöte
Licens 5 kurs i Landskrona.
Klubbracing BR/RR (träning 9.00-12.00).
RRK Viking, danska RR-tävlingar.
Södra BF, förarkurs RC.

KLUBBMöTE I CAFETERIAN 11 APRIL KL 19.00



PRESS STOPP! PRESS STOPP! PRESS STOPP! VI GRATULERAR .
För att avlasta vår klubbsekreterare Alf kommer
alla i styrelsen att ta var sitt uppdrag. Först
i tur var redaktörsposten och jag, Bo "Moltke"
Andersen, skall försöka med det svåra uppdraget
att stilla era otroligt nyhetshungrande sinnen
med fakta, nyheter och skämtsamheter. Men jag
klarar inte detta utan er hjälp så om du har ett
förslag om hur bladet skall skrivas eller du vet
något som kan intressera dina klubbkamrater så
ring eller skriv till mej.

Bo J Andersen, Fiskargränden 23, Landskrona
telefon 0418-245 51 (hem) eller 277 51 (verkst)

l apr.
2 "
2 "
4 "
6 "
11 "
11 "
15 "
18 "
30 "

Anne-Marie Prytz,Piongatan,Furulund,40 år
Stefan Hoffman, Umeågatan, Helsingb,20 år
Göran Regnell, Kristinedalsv,Nacka, 30 år
Bengt Jönsson, Fågelsångsg,Kågeröd, 20 år
Per Klarberg, Solvändesstigen,Malmö,20 år
Kerstin Karlstedt,Kråkbärsg,Bjuv, 30 år
Britt-Marie Hansson,Saxonsv~Dösjebro,30 år
Rikard Nilsson,Serenadsgatan,Malmö, 20 år
Ewert Persson,Hyltaskogsv,Skurup, 40 år
Lars-Göran Nilsson,Björnbärsst,Röstånga

40 år

KLUBBMÖTE
Torsdagen den 11 april kl. 19.00 i Cafeterian.

SÄLJES
RECARO-stolar 2 st till salu. Thomas Lindsjö

tel. 046-775079

STYRELSEMÖTE
Måndagen den 9 april kl 19.00 hemma hos Kjell
Strandberg.

FOLKRACEBUR fabrIksny till-SAAB V4-tIll salu~
ring MOLTKE 0418-277 51

RACINGKÅPOR BIMOTATYP endast-700~-~ -
ring MOLTKE 0418-277 51

SAMARBETSKOMMITTEN
Planeringsmöte den 26 mars kl. 19.00 i Cafete-
rian. Det är mycket viktigt att du som är kallad
ställer upp, det gäller våra körningar under -85

ARBETSDAG UNDER PÅSKEN.
Annandag påsk kl. 8.00 samlas vi för att vår-
rusta banan för de kommande tävlingarna. Det är
önskvärt att du som skall tex köra klubbtävling
ställer upp att montera skyltar, rensa skräp och
andra viktiga saker. Som vanligt ställer Damklu-
bben upp med fika till alla. Väl mött!

SÖNDAGEN DEN 14 APRIL

Då är det åter dags att köra klubbtävlingar på
Ring Knutstorp. Vi börjar säsongen med avrost-
ningar för både motorcyklar och bilar. Det ko-
mmer att bli licenskurser för BR-killarna och
körteknik för mc-folket under hela förmiddagen.
Dessutom kan de klubbförare som inte deltar i
klubbracing få träna på förmiddagen. Kontakta
din grens representant så att han ger dej en tid.

BILJETTER TILL MOTORMÄSSAN I MALMÖ
Kan beställas av Alf per telefon 046-307302 för
20.-jst. Ring så sänder han på posten.

Vi börjar vår aktivitet kl. 9.00 så var ute i
god tid så du inte missar något.


