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Material till klubbtidningen sändes till:
Bo J. Andersen, Fiskaregränden 23,
261 31 Landskrona, eller ring 0418-24551.

STYRELSEMÖTEN
Måndagen den 3/6 kl. 19.00 i Cafeterian.
Nästa möte är den 1/7.

MANADSMÖTEN
Torsdagen den 6/6 kl. 19.00 i Cafeterian.
Nästa möte är den 25/7.

MANADENS AKTIVITETER
JUNI
-I-
l
3
4
6
8
9
15
16
28
JULI

Oldtimers & Golden Lion Trophy
Styrelsemöte
Klubbträning HM/FR/RC (kväll)
Månadsmöte
SMK Helsingborg
Serietävling motocross
Alfaklubben BR
Mustangklubben BR
NST 24-timmars cykel lopp

l Styrelsemöte
6-7 Tractorpulling
13-14 Truckrace
20-21 MGCC Sportvagnsmeeting
25 Klubbmöte
27 Off. träning inför Newsracet

DOM SKALL VI FIRA!
Jan A Carlsson, Vejbystrand,
Roger Andersson, Landskrona,
Kenneth Anderberg, Teckomatorp,
Gösta Nilsson, Kågeröd,
Bo Mårtensson, Staffanstorp,
Anders Lantz, Teckomatorp,

30 år
20 år
30 år
70 år
40 år
20 år

8 juni
9 -:-
Il -:-
12 -:-
15 -:-
30 -:-

RESULTATSBÖRSEN
RALLY: Claes-Göran Elofsson/Peter Wernersson
kom på 8:e plats, stdA, i Kanonen som ingår i
distriktsmästerskapet.
Samma par kom in som l:a i Hässleholm Motor-
klubbs Lille Mats Rally Special den 28 april.
MOTOCROSS: Daniel Larsson kom sammanlagt på
l5:e plats i Getinge MK:s Ungdomstävling den
28 april. Dagen innan hade han för första gån-
gen kommit till A-final, i Limhamn MK:s tävl-
ing men fick tyvärr bryta.
Johnny Martinsson kom på 5:e plats i MK Tran-
ans inbjudningstävling den 28 april, kl. 250.
En del andra resultat har kommit in men inga
uppgifter om vilken tävling och vilket datum.
Tänk på att jag vet inte var du körde och när.

SOMMARERBJUDANDE!
Våra Motocrossåkare har tagit fram en tränings-
overall av högsta WCT-klass, i klubbens färger
och HMS/Ring Knutstorps märke på ryggen.
Priset på denna dyrgrip ligger på ca 350 kr,
helt beroende på hur många som beställer, ju
fler desto billigare.

VISA VEM DU KÖR/MEKAR ELLER TILLHÖR!
ring Lasse Larsson, 0431-16491 för beställning.



6-7 juli
13-14
20-21

Västra MK, SM, Mantorp
FMS Danmark, DM, Anderstorp
RRK VIKING, DM-NM, Anderstorp

74
76
72
73

Fredrik Wemmert
Alf Eriksson
Christer Johansson
Jöns Sjöstet

15 P
12 P
10 P

8 p

@ ROADRACING
nytt

RESULTAT I KLUBBRACING 2:a deltävlingen.
Klass l 0-599 cc

8-9
8-9
15-16
29-30
29-30

juni Kortedala MK, SM, Falkenberg
RRK Viking, DM-NM, Mantorp
Anderstorp, SM
Linköping MS, SM, Sviestad
RRK Viking, trän.tävl., Falkenberg

7 Ralf Andersson Yamaha 15 p
12 Torsten Persson Honda 12 p
20 Mikael Adolfsson Yamaha 10 p

4 Anders Löf Yamaha 8 p
16 Johan Evertsson 6 p

3 Birger Borsiin Rotax 5 p
8 Lars Nilsson 4 p

17 Peter Berglund 3 p
Il Göran Svensson 2 p
klass l 600-1300 cc
23 Anders Persson 15 p
Klass 2 0-599 cc
46 Joakim Lundborg 15 p
47 Jörgen Hansson 12 p
41 Tomas Gustavsson Steinbach 10 p
klass 2 600-1300 cc

TRÄNINGSSUGEN?
En RR-åkare, Håkan Lundström, har hyrt hela
Anderstorp vecka 24, måndag 10/6 13.00-15.00
samt tisdag 13.00-16.00 och om du är intres-
serad så ring honom på följande tel.nr:

hem 0760-88969
jobb 08-7540140 ank. 166

Roadracingtävlingar

TÄNK EFTER, FöRE!

MOLTKE

Slutresultatet av tävlingen blir inte bra om
man ser det hela organisatoriskt, vi måste
skärpa oss och se om våra funktionärer, och
framför allt informationen om vad vi håller
på med är lika viktig för alla funktionärer.
Men vi återkommer med nya friska tag, givetvis.

Även jag har semester så kom med dina anmäl-
ningsblanketter i god tid så du inte missar
något.



SAXAT UR PROTOKOLLEN!
På månadsrnötet framkom det att en av våra med-
lemmar hade uttalat sej till pressen om våra
möjligheter, eller rättare sagt brist på såna,
till träning för rallycrossåkarna i klubben.
Detta ansåg samtliga var fel och mycket olyck-
ligt och tänk på att ta kontakt med den som
har hand om din sektion innan du går till pre-
ssen för det skadar mer än du tror. Alla som
sitter i samarbetskommiten kan säkert intyga
att vi gör allt för att våra medlemmar skall
få träna så mycket som möjligt men så länge
vi begränsas av bullerdagarna kan vi inte göra
mera.
Om du som HMS-medlem säl ter reklam eller ordnar
en sponsor, så delas vinsten med 50% till arr-
angemanget och 50% till HMS. Av den del som
går till klubben, alltså 50% , får du 20%.
Med lätta ord, säljer du för 10.000 kr så får
du 2.000 kr själva.
Vi fick 14 nya medlemmar och en i Ungdomssekt.
När styrelsen hade sitt senaste möte kom det
fram att banbolaget åter nästan lyckats för-
störa goda sponsorkontakter som våra klubb-
medlemmar hade ordnat. Hade inte klubbens man
gått in i sista sekund och medlat så hade ett
stort reklamavtal med Kleber gått omkull.
De hade även missat ett avtal som gav rally-
crosstävlingen gratis utskick av affisher och
uppsättning på alla BP-stationer i södra Sverige
och det är tyvärr inte första gångerna.
En positiv nyhet är dock ayt en lösning på
våra vattenproblem troligtvis är på gång.

SAMLING TILL PUMPARNA!

Det behövs ett 3D-tal flaggvakter till serie-crossen den 9 juni.
Ring Ingvar Heineby 046-734228

OLDTIMERS & GOLDEN LION TROPHY
Nu är det äntligen dax för årets första banracing-
tävling där det STORA numret är en del tävling i det
inofficiella Eur~mästerskapet för Sport 2000, vidare
kör vi en del tävling i SSK Std 1 o 2 där vi har klubb-
förare som skall försvara totalsegern från 1984 i båda
klasserna, Sven Forslund och Jerry Davis samt Jaan
Tolli som har en 2:dra plats i Std 1 att försvara.
Oldtimers blir en blandning av RHK:s 4 klasser plus 1
formelklass och en MC-klass.
Vi tror att det kan bli en riktig "mys tävling" där vi
kör igång fredag med besiktning kl 18-20, lördag be-
siktning kl 08, träning kl 09, lunch kl 12.20-13.20,
slut ca 17, och allra sist kl 20.30 en Racingbal på
hotell Öresund i Landskrona. Söndag skall banan vara
klar för körning kl 12.00, denna sena tid innebär att
det inte kommer att serveras lunch för det stora fler-
talet på söndagen.
Vi hoppas att alla ställer upp på det vanliga gemyt-
liga sättet så får vi säkert en trevlig race-weekend.

BR-kommitten

Hyllinge Motorsällskap har nöjet att inbjuda Dig
och Dina vänner till Racingbal med anledning av
Oldtimers & Golden Lion Trophy-tävlingen
på Hotel Öresund. lördagen den l juni kl. 20.30.

Meny
Välkomstdrink
Gravlaxtallrik
Hjortstek
Kaffe
Pris 145:- inkl, servo

Kungsgatan 15,261 31 Landskrona
Tel:0418-29000

Telefax:0418-28795
Telex:72327 ore

Ring och boka bord.
OBS! Tala om att Du kommer från Ring Knutstorp.

Dans


