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GLÖM INTE ATT KLUBBRACINGEN ÄR
FLYTTAD TILL SONDAGEN DEN 1§LI.
VI STARTAR ALLEREDAN KL. 9.00
OCH ALLA FÖRARE OCH FUNKTIONÄRER
SKALL VARA PÅ PLATS I GOD TID.
UNDER EN PAUS KOMMER VI ATT GÅ
IGENOM ÅRETS OCH NÄSTA ÅRs RACE.
VI KOW~R DÅ ATT BJUDA PÅ KORV
OCH DRICKA TILL ALLA FÖRARE OCH
FUNKTIONÄRER "I TJÄNST".

============~=~==================
FulcIa Y2000
Fulda Y 2000 är lågpro-
fildäcket med de sportiga
egenskaperna. Snabbt,
säkert, och med oslagbart
väggrepp.
Fulda Y 2000 är däcket
med den rätta feelingen
- däcket för den fart-
fyllda generationen!

rH 18- ?30 08
046- 70 98 38

BALETTDANS MED MINIGRÄVARE
==========:======================

BJA/AH 700 ex 85-07-31
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HYLLINGE MOTORSÄLLSKAPS KLUBBTIDNING

För införande av material kontakta:
Bo J Andersen
Fiskaregränden 23
261 31 Landskrona
tel. 0418-245 51, 277 51 (tel.svar)

STYRELSEMÖTEN.

Nästa styrelsemöte blir i klubbstugan måndagen den
2/9 kl 18.30. Nästa möte blir den 30/9.

MÅNADSMÖTEN.

Då augustimötet alleredan varit så blir nästa möte
inte före den 5 september kl. 19.00 i klubbstugan.

VAD HÄNDER PÅ RING KNUTSTORP UNDER AUGUSTI?
2 - 4 Kvällspostens Newsrace.

6 Klubbträning HM/RC/FR (kväll).
1Q Maraton.
11 liMSMotocrosstävling 125 B + U.
18 Klubbtävling BR/RR (heldag).
24 SHRA Helsingborg Dragrace.

•••••••••• OCH SEPTEMBER?
Då vi tyvärr nödgats inskränka på antalet buller-
dagar så är det lungt och stilla under denna månad.

DOM SKALL VI FIRA.

7 aug Knut Martinsson, Ljungbyg. 4, Ljungbyhed, 40 år
8 Johnny Simonsson, Pl. 3057, Lilla Edet, 20 år

10 Lennart Gullstrand, Nils Kaggsg 7, HBG, 40 år
22 Lennart Steen, Långvinkelsg. 11, Kvidinge, 30 år
22 Jörgen Nilsson, Landshövdingev, Ängelholm, 20 år
23 Ing-Britt Jepsson, Föreningsg, Teckomatorp,50 år
25 Mikael Kronfeldt, Gotlandsg, Ängelholm, 20 år
30 Lars Hedlund, Idrottsv.4, Klippan, 30 år

VIKTIGT MEDDELANDE FRÅN VALBEREDNINGEN ••••••••••==================================================~====
Till samtliga chefsfunktionärer och biträdande.

Som vi tidigare meddelat styrelsen och ett månadsmöte
kommer vi fr.o.m. i år att endast skicka ut frågefor-
mulär till dig chefsfunktionär där vi frågar dig om
du vill ställa upp till omval nästa år. Du får sedan
fråga din/dina bitr.chefer om de vill ställa upp
nästa år. På svarstalongen anger du svaret.
Anledningen till detta är att underlätta arbetet,
minska porto och telekostnader samt att vi anser att
detta ärende i första hand skall diskuteras mellan
chefsfunktionärerna och bitr.chef.
Dessutom kommer vi att gå ut med detta frågeformulär
tidigare än vanligt för att ni skall kunna diskutera
det innan sista tävlingen •

Med bästa motorhälsningar
Valberedningen.



@ ROADRACING
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KONTAKTMAN: BO J ANDERSEN, FISKAREGR. 23, LANDSKRONA

ÄNDRING AV KLUBBRACINGDATUMET I AUGUSTI.
Då klubbracingen den 24 aug. olyckligtvis krockade
med både SHRA Helsingborgs dragrace och SM-finalen
på Gelleråsen där många av våra förare är anmälda,
så har vi beslutat att flytta denna tävling till
söndagen den 18 augusti kl. 9.00 och försöka köra
den som en heldag. I samband med klubbracet så skall
vi ha en diskussion om bl.a. årets RR-tävlingar,
klubbracingen i år och till nästa år, planerat SM
för nästa år och vad vi vill att du skall hjälpa
till med där och mycket mera.
Under tiden som vi diskuterar kommer damklubben att
servera oss grillad korv och läsk och klubben bjuder
förarna och de som ställer upp som funktionärer så
se till att du får en "korvbiljett" av din chefs-
funktionär när du kommer. Förarna får sin när de
anmäler sig.
============:==========================-=====

ANMÄLNINGAR TILL BORGS MCK:s MC-SHOW PÅANDERSTORP
SKALL VARA MEJ TILLHANDA SENAST DEN 10 AUG.
De kommer att köra 8-timmars Endurance, debutant
och Nordiskt mästerskap. DATUMET ÄR 31-1 september.
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Ett enda resultat har kommit in och det var ifrån
Välabanans tävlingar lördagen den 8/6. Klubblaget
blev där 2:a med 131 lagpoäng efter 1 :ans 129.
Laget bestod av Lars Andersson, Suzuki, Claes Per-
sson, Yamaha, Johnny Martinsson, Maico, Tommy Lind-
qvist, Yamaha och Magnus Lindblad på en Yamaha.

RALLYRESULTATEN.================
När SMK Hörby arrangerade "Tollarp-kaross rallyt"
den 16 juni så fanns flera av klubbens förare och
slogs om placeringarna. Några av resultaten:

Klass A-Standard
Claes-Göran Elofsson/Anders Johansson 6:a
Klass A nationell
Stig Blixt/Tony Arvidsson 5:a
Lars Bondesson/Bengt Persson 23:e
Klass C nationell

Kenneth Anderberg/Jan-Inge Anderberg bröt
=================================================
SAPA-rallyt gick den 1 juni i Vetlandatrakten och
ingick i sydsvenska mästerskapet och i det blev •••



••••• resultaten följande:

Klass A standard
Rune Nilsson/Åke Nilsson
Claes-Göran Elofsson/Per-Axel Persson
Klass A nationell
Stig Blixt/Tony Arvidsson

16:e
17:e

27:e

Det var rallyfolkets resultatsskörd för denna gång.

FOLKRACERESULTATEN==================
Det är tyvärr så att amatörismen har spridit sig till
resultatslistorna så jag kan tyvärr inte berätta var
tävlingarna gick för det framkommer inte av resul-
tatslistorna men klubbens deltagare var iallafall:

Bernt Larsson
Lasse Nilsson
Görgen Svensson
Tommy Möllerstedt

16:e
29:e
59:e
oplacerad

och bland juniorerna:

Lars-Anders Nilsson oplacerad

samtidigt kördes en rallycross tävling:

Kenneth Johansson
Ronny Andersson

7:a
13:e

Tävlingen gick av stapeln den 9 juni.
---------------------------------------~------------------------------------------------------------

BANRACING NYHETER.

SMK Helsingborg välkomnar klubbens banbilsåkare till
deras tävling på Falkenberg lördagen den 17 augusti
d.v.s dagen före vårt flyttade klubbrace. Helsingborg
kommer även att köra på Anderstorp den 25 augusti och
det samma gäller där.
Anmälan till deras tävlingar går via Ulf Lind, SMK,
på tel. 042 - 81284.
=====================================================
~~~~~=~~~~~=~~g~
Efter sju svåra år och många bedrövelser fick äntligen
Kjell Strandberg och hans förare Mats fart på skrotet.
Problem med reservdelslaveranser och tekniska barnsju-
kdomar har ställt till med mycket förtret men nu gick
maskinen som smort, och vad händer? Jo, en av deltag-
arna i racet på Kinnekulle hade blandat ihop Folkrace
reglementet med den aktuella klassens och tryckte ut
Mats och Volvon i 160 km/t och bilen skrotades.
Trots stor depression dagarna efter startades renov-
eringsarbetet på måndagen, den är ju anmäld till vårt
News-Race så vi får väl hålla tummarna?
=====================================================
EN VÄRLDSMÄSTARE I KLUBBEN.
Den 21-årige Niclas Schönström blev världsmästare i
Formel Ford på Silverstone den 21 juli ett första
steg upp mot Formel 1-cirkusen. På hans digra prog-
ram finns försök att köra hem SM, NM och EM i Formel
Ford och sedan på höstkanten 2 Formel 3-lopp i Eng-
land. Vi kan bara önska honom lycka till och hoppas
att han kan föra klubbens namn till fler segrar.


