


HYLL INGE 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 den 30 september
kl. 18.30.
November månads styrelsemöte blir den 4 nov.

MÅNADSMÖTET •

Vi kommer denna gång att förlägga klubbmötet ombord på
Soarlettfärjan mellan Landskrona - Köpenhamn ooh vi
samlas senast kl 18.00 utanför färjeterminalen.
Mera om detta i seperat annons i bladet.

Nästa klubbmöte den 7 november kl. 19.00.

Vad händer på Ring Knutstorp ••••••• ?
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Styrelsemöte
Månadsmöte ombord på Soarlettfärjan.
Klubbracing BR / RR (heldag)
ASK Köbenhavn BR
liMS Rallyoross B

OBS SMK Helsingborgs Falkenbergstävling är inställd.

SKALL VI FIRA!DEM
7 okt. Göran Lundgren, Asagatan 11, FuruIund,

10 Allan Persson, Sireköpinge, Tågarp,
31 Kenneth Malmqvist, PI 4255, Hjärnarp,

40 år

70 år

20 år

RALLYCROSS
Nu är det dax igen och inför detta kallas alla funktionä-
rer till möte den 3 oktober, alltså i samband med månads-
mötet på båten.

Jan Wendel

Vi ifrån klubbracingsidan måste få tacka alla er som gjorde
klubbracingdagen senast så lyckad. Den var ett lysande ex-
empel på att med lite träning så blir vi bättre och bättreg

En riktigt stor bukett till
damklubb en som tack för den
välkomna måltiden, den gav
mersmak. Tack åter.

Damklubben inbjuder alla klubbmedlemmarna till en fest-
resa med Grenåfärjano Vi kommer att avresa den 26 okt.
klo 18.00 och för endast 135 kr. får du en välkomstdrink
och varmrätt förutom biljetten.

Det är obligatoriskt med gott humört
Anmäl dej senast den 11 oktober till:

Ingrid tel. 042 - 78894 eller Kerstin tel



ROADRACING
nytt

Kontaktman: Bo J Andersen, Fiskaregränd 23, Landskrona

Christel-dam med ruter i

Hyllingetjejen Christel Nyqvlst höll länge en imponerande toppllUlerlng I debutantklassen
pa Scandinavian Baceway. Etter en del missöden mot slutet föll hon dock till sjuttonde
plats, men slog ändå halva det mansdominerade startfältet.

En ocb annan tjej bar de senaste åren dykt
upp i road racingsporten ocb då framförallt i
debutantklasserna. Aven knapp bandfull av
dessa damer i det dansk/norska evenemanget på
Scandinavian Raceway iAnderstorp 21 juli, kom

Foto/Anders Hallberg

Hyllinges Cbristel Nyqvist att framstå, som en
av de "bårigaste" . I jättestartfältet för debutan-
ter max 1300 kubik åkte bon in på sjuttonde
plats med sin Yamaba FZ 750. -

Det är riktigt roligt att se hur hon tar sig längre och
längre upp i listorna. Huka er grabbar, hon är på väg~
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Clubracehörnan

D:! flesta av de san börjat i år har ned glöd och entusiasm
fortsatt att kcnma,

I den avslutande omgången5/10 kör vi heldag och på grund av
strulet tidigare i år, de båda sista deltävlingarna sanrna
dag! En okonventionell lösning menvad kan hindra clubrace-
rörelsen? Egentligen inget.

Anmälantill båda deltävlingarna tas errot senast kl 09.30
eftersan vi inte hinner rred "eftersläntare". Kan i tid! Du
skall vara på plats senast kl 08.00!

Medbland annat stödet av våra sponsorer san ställt upp (vi
har till och med lyckats locka "MrPe-VeChark" himself
till stordåd på banan så nu är han helbiten).

Apropåkorvbilen:

PE-VEChark ABi Billesholm 042-72800tillverkar Gilles-
korv - Pe-Vekorvoch en underbar leverpastej san finns i de
flesta välsorterade butiker, be dan ta hem"några rediga
grejor". D:! somtagit hempriser vet!

TABIBILDELARÄrlagatan 29 KÄGERöD,0418-80768har ställt
llPP ned mångapriser (ned till 6:e placering varje delrace).
Tag kontakt rred damnär det gäller bilreservdelar. Dorn
säljer Castrol Oljor och är återförsäljare för TRENDAB
(tävlingstillbehör). Damlämnar viss rabatt till HMS-
rredlemar så det är värt en kontakt.

Ett stort TACKtill er båda och välkomnaäven nästa AR!

Dusomtänker börja "kanske nästa år" rred lite racing "for
fun" kan och gör våt'säsongsavslutning till den fest det skall
bli. Samvåra danska vänner skulle säga det

"Jeg e racing fan
Hva fan e du?"

Klubbrace hälsningar

Vånnerna i Kömrniten-85

FÖRARKURS RACING 5-6 okt
Södra BF inbjuder till förarkurs i racing på Scand. Raceway, An-
derstorp, den 5-6 oktober 1985. Kursen berättigar till förarticens
klass C för standardbil resp. formelbil. Beställ information och an-
mälningsblankett på tel. 046-15 46 60 el. 040-12 05 80. Kursen kos-
tar 475 kr och senaste anmälningsdag är den 23 september.
Södra BF, Box 127,22100 LUND.
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ANNORLUNDA MÅNADSMÖTE?

/(lu,~i"t .. ,
VI AKER FRAN LANDSKRONA TILL KOPENHAMN MED DANA SCARLETT

TORSDAGEN DEN 3 OKTOBER 1985 FRÅN LANDSKRONA KL 19.30
MÅNADSMÖTE PÅ VÄGEN TILL KÖPENHAMN, HEMVÄGEN NJUTER VI AV SJÖTUREN
OCH ÄTER LITE GOTT. VI SITTER KVAR PÅ BÅTEN UNDER UPPEHÅLLET l DK.
LATER DET KUL? ANMÄL DIG SENAST 27 SEP TILL ALF, TEL 046/307302
TA GÄRNA MED DIN PARTNER: OBS ATT DU MÅSTE FÖRHANDSANMÄLA DIG.
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VI FÖLL FÖR KÖKSMÄSTARENS
REKOMMENDATION

ANANAS MED BAYONNESKINKA

SCHNITZEL A LA SCARLETT, MED
FRIT BANAN OCH RHODE ISLANDSOUS

SAMLING l TERMINALEN SENAST KL 19.10, HÄR TAR VI UPP AVGIFTEN 50 KR.
BERÄKNAD ÅTERKOMST TILL LANDSKRONA KL 23.00.

nder
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ORDINARIE PRIS BÅTBILJ/MAT 115:-
DU BETALAR PER/PERSON
Pris 50:-

seAR
LINE ~""..•.....•... ".~:-

LANDSKRONA-KÖPENHAMN
S:a Långgatan. 26131 Landskrona. Tel. 0418/28065

SUCCE FÖR
~ .6.:
~

STJÄRNSKOTT VI GJORDE
DET IGEN • • •

Succe för Kvällspostens Newsrace - och succe för
nya stjärnskotlet Thomas Danielsson. som totalt do-
minerade huvudloppet i Formel 3-klassen i gårdags-
galan på Ring Knutstorp.

Inför 13500åskådare hade Thomas stor uppvisning
och säkrade med segern också SM-tecknet i klassen.

. . • DET
13:e NEWSRACET

En samstämmig press, med ett svårförståeligt undan-
tag, skriver bara superlativer om vårt senaste News-
race. Handen på hjärtat - vi måste ju erkänna att vi
gjorde en nästan perfekt tävling. Om ffianså här i
efterhand skall leta efter fel så var arrangemanget
nog i mastigaste laget, åtminstone tidsmässigt. Men
alla vi som jobbade med arrangemanget under de tre
dagarna kan utan tvekan känna oss tillfredsställda
med resultatet.
Succe för KVP Newsrace med en publiksiffra som alla
måste vara nöjda med, i domarrapporten stå~ citat:
Posterings- och säkerhetspersonal utförde ett mycket
gott arbete vilket bl a resulterade i beröm från
vissa tävlande (något som generellt/nationellt sett
inte hör till vanligheterna).
En samlad bedömning ger ett mycket gott betyg vid
handen.
Vi tackar för dessa värmande rader och sträcker på
oss samtliga inblandade.
ETT STORT TACK TILL ALLA SOM VARIT INBLANDADE - FRÅN
MINSTA FUNKTIONÄR TILL STÖRSTA TÄVLANDE STJÄRNA - VI
KAN JU INTE UNDVARA VARANDRA.

TÄVLINGSLEDNING o ORG-KOMMITTE


