
Damklubben önskar samtliga medlemmar en riktig
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR 1986.

Damklubben ber även att få inbjuda alla sina medlem-
mar till Luci~ i samband med december-månadsmötet.

ÄR DU INTRESSERAD AV MC MÄSSAN I ÄLVSJÖ?
Vi är ett gäng som funderar på att hyra en bauta-
buss och dra till Stockholm med. Om du också vill
titta på mässan så slå mej en signal så får vi se
hur många vi blir. Moltke 0418-27751

Hur att få in dina resultat i bladetl
En överenskommelse har gjorts mellan redaktionen
för detta blad, dvs mej, och kontaktmännen i kl-
ubben och den lyder så här:
Samtliga resultat, artiklar och övrigt som gäller
ditt tävlande skall sändas till resp. kontaktman.
Han/hon kommer sedan att sammanställa dessa varje
månad och sända till bladet för införande.
Snälla, försök att tänk på detta.

RED
BJA/AH/700 ex 851122.
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HYLL INGE MOTORSÄLLSKAPS KLUBBTIDNING
ORDFÖRANDES JULTAL.

Ännu ett år har gått sedan jag sist satte mej ner
för att försöka summera vad som hänt. Ett år som
gjort att vi blivit äldre och några erfareheter
rikare, positiva eller negativa.

För införande av material kontakta:

Bo J Andersen
Fiskaregränden 23
261 31 Landskrona
tel. 0418-245 51, 277 51 (tel.svar)

Jag konstaterar till att börja med att klubben
under det gångna året liksom tidigare utvecklats
på ett positivt sätt. Medlemsantalet håller sig
konstant på en nivå som gör att vi äro väl anpass-
ade för vår stora tävlingsverksamhet. Inom HMS
har vi till skillnad från de flesta klubbar flera
olika grenar inom vårt verksamhetsområde.
Detta är glädjande samtidigt som det är ett dil-
emma, glädjande därför att vi tillgodoser flera
olika intressen inom motorsporten, ett dilemma
därför att det kan vålla problem att samsas flera
olika grenar på samma anläggning.
Trots detta vill jag påstå att alla berörda parter
har jobbat för att lösa problemen på ett föredöm-
ligt sätt, trots att olika komplikationer under
året har gjort det svårt att puzzla ihop dagarna.

STYRELSEMÖTEN.

Nästa styrelsemöte är hos Valter Nilsson den 2 dec
kl. 18.30.
Under januari månad håller vi fritt från möten.

Vår tävlingsverksamhet har vi som vanligt avverkat
på samma fina sätt som under tidigare år. Vi har
inom klubben förmånen att h~ många mycket rutinerade
och duktiga funktionärer inom de olika grenarna.
Jag konstaterar att vi mycket väl tillgodosett de
sportsliga kvaliteerna på våra arrangemang, och jag
tror också att publiken funnit sig väl tillrätta
på Ring-Knutstrp och på våra tävlingar. Vi har
liksom under tidigare år försökt att tillgodose vår
publik med aktiviteter utöver de sportsliga för att
täcka ett brett register.

MÅNADS11ÖTEN.

Nu är det åter dags för Lucia-mötet där traditionen
trogen scoutflickorna lussar för oss i vintermörkret.
Det är viktigt att Du kommer till detta årets sista
möte där vi bIa skall välja 86-års chefsfullictionärer.
Mötet blir som vanligt i klubbstugan den 12 december
kl. 19.00 och du är hjärtligt välkommen, givetvis. Jag vill taga tillfället i akt att tacka alla som

genom ett gott humör och uppoffrande arbete gjort
det gågna året till vad det blivit trots en del
problem.
Till slut hoppas jag att vår framtida verksamhet
skall präglas av samma goda anda och villighet att
ställa upp för klubben som under det gågna året.

Vad händer på Ring Knutstorp under dece~ber ••••••

2 dec
12
15

Styrelsemöte hos Valter.
Månadsmöte med luciatåg.
Prisutdelning klubbrace för bilar.

Till allra sist vill jag taga tillfället i akt att
önska Er alla en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt Är.

Valter Nilsson, ordförande



OOM 8'<4.
VI FIRADecfimber.

7 Bengt Hansson, Duvstigen SC, Perstorp, 30 år
1 1 Peter Berglund, Kadettg. 42D, H-borg 20 år
13 Ludvig Larsson, Kävlingev. 3A, Lund 50 år
24 Eva Gödke, Ättevägen 5, Dösjebro 30 år
27 Jaan ToIIi, Pålstorpsv. 10, H-borg 30 år

Och då vi inte kommer med någon tidning under jan.
så passar vi på att fira den månadens firarobjekt.

Januari.

6
18

19
22
22

Francesco Ricci, S. Esplanaden 17, Lund 20 år
Jan Wendel, Astornsgatan 20, Svedala 40 2;x

Tord Jönsson, Skomakareg 2k, Eslöv 40 år
Göran Gustavsson, Olofsgatan 4, Ekeby 20 år
Magnus Israelsson, Narvagatan 4, Hbg 20 år

Det var vad datorn ville gratulera denna gången
och vi andra intämmer till fullo. Grattis~

=========OBS=========OBS=========OBS========OBS=====
Tänk på att medlemsavgiften har höjts från 75 till
100 kronor om du betalar innan inbetalningskortet
kommer. Medlemskassören

Allan Persson
har fyllt 70 år

En av södra Sveriges sto-
ra motorsportledare
fyllde 70 år den 10 okto-
ber, nämligen Allan
Persson Hyllinge MS.
Han har ibland skämt-
samt kallats för "Mr
Knutstorp". Detta troli-
gen beroende på att han
varit framsynt och ener-
gisk då det gällt att ska-
pa goda förutsättningar
för bedrivande av mo-
torsport i många olika
former.
Han har med hjälp av många
och duktiga medhjälpare dra-
git igång speedwaysporren i
Hyllinge och motocrossen på
Knutstorp. Redan 1951 börja-
de dessa båda verksamheter.
Motocrossen nådde många
stora internationella fram-
gångar på den så småningom
världsbekanta Knutstorpsba-
nan. Även trialsporten fick va-
ra med på ett hörn.

När så intresset för bilsport
ökade kraftigt i början av
60-talet tog han initiativet till
den asfalterade racingbanan
1962, den andra permanenta
banan i landet efter Karlskoga.
Här kunde då arrangeras täv-
lingar i banracing för bilar och
roadracing för mc. 1972 bygg-
de så den populära rallycross-
banan, den andra i landet efter
Hedemora. På denna bana har
arrangerats flertalet av Sveri-
ges EM och internationella
tävlingar.
Allan har varit ledamot i Hyl-
linge MS styrelse 31 år och var-
av 28 som ord f. Sedan 1980
klubbens hedersordförande.
Han har varit tävlingsledare i
Speedway, Motocross, Trial
och Roadracing på mc-sidan
och i Banracing. Rallycross,
Karting och Dragracing på
bilsidan.
Förbundskontrollant i Moto-
cross, Roadracing, Sandbana,
Trial, Banracing, Rallycross,
Karting och Dragracing. Ban-
besiktningsman i motocross 32
år. Lagledare och Juryman i

Allan Persson.
VM i motocross, 5 år.
Rådsdelegat vid SVEMOs för-
bundsmöte 32 år, och vid SBF~
förbundsmöte 10 år.
Ledamot av SVEMOs styrelse
10 år och suppleant 8 år.
Har varit SVEMOs repr i Sve-
riges Motorfederations Över-
styrelse sedan denna in-
stiftades.
Ledamot i Södra Distriktets
styrelse 17 år varav 7 som ordf.
RF-ombudsman för Skåne 6
år.
Han har tilldelats SVEMOs
samtliga förtjänstplaketter
och medaljer, Kungliga medal-
jen 1972.

Detta urklipp från Idrottsbladet borde säga det mesta
om mannen som många av oss motorintresserade har så
mycket att tacka för, inte minst en plats att köra på.
Dock är det omöjligt att i ord beskriva den stötta
som han är för oss "mindre erfarna" när vi står inför
vårt elddop. Att bara veta att han finns i närheten
och vet svaret på mina problem räcker för att man ska
bli lugn. Vi som tyvärr inte hade möjligheten att
hylla honom på hans högtidsdag ber att få lite sent
men lika hjärtligt, härmed få göra det.

HURRA ,lIDRRA , lIDRRA , HURRA , lIDRRA , lIDRRA , HURRA
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Motocrossäsongen -S5 är nu till ända, och det
har medfört b~de ris och ros. Ris för att vi
inte vann seien på grund av tv~ l~ngvariga
skador i början av säsongen. Rosor f~r vi väl
kalla domarapporterna för, till v~ra tv~
tävlingar p~ Ring Knutstorp. Det är sådant som
värmer en sann motocrossiBI.

Det blev faktiskt ett Klubbmästerskap till
sist, trots alla förväxlingar och struligheter
(snällt uttryckt). Fram p~ eftermiddagen
den 12/10 kl. 15.45 kom ~i till på banan, då
var det inte fler so~ skulle hyra anlä~gningen,
och vi kunde börja v~rt klubbmäterskap. Vi hann
med tv~ heat, som helt dominerades av Magnus
Sogren, ett stort löfte från Kvidinge.
På kvällen hade vi prisutdelning i klubbstugan
med priser till de tre första i varje klass.
Samtidigt utdelades ett hederspris till
Bertil Andersson ~storp, för förtjänstfullt
arbete inom H M-sektionen,under stort bifall
från alla närvarande.
Sedan fortsatte kvällen, som blev mycket lyckad,
med en bit mat och dans.

RESULTAT KM 19S5
~lass 250-500
Magnus Sogren
Klass 250-500 M

A Klass 250-500 B
Johnny Martinsson
Klass 125 U+ B

Per Nilsson
Klass SO U
Peter Astikainen

Daniel Larsson

SAMTIDIGT TACKAR VI pA DET ALLRA VARMASTE ALLA
SOM VAR MED OCH JOBBADE OCH BIDROG TILL ATT
TÄVLINGAR OCH KLUBBMÄSTERSKAP SLEV LYCKADE.
TACK AN EN GANG:

ORGANISATIONSKOMMITTEN
H M-SEKTIONEN
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)
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KURSER 1996 PA KNUTSTORP

NU ÄR DET DAX ATT BöRJA PLANERA OM DU VILL GA PA KURS TILL VAREN.
DET GÄLLER SADE DIG SOM VILL GA PA FöRARKURS ELLER FUNKTIONÄRS-
KURS. OM DU ÄR FUNKTIONÄR OCH INTE HAR LICENS KAN DU GA STEG 1
KURSEN OCH DU SON HAR C ELLER B LICENS KAN GA STEG 2 RESP STEG 3.
DU KOMMER ATT FA MER INFO I KLUBBLADET SENARE VART DU SKA ANMÄLA
DIG. MEN REDAN NU KAN DU JU BOKA IN NAGON AV FöLJANDE HELGER!
################################################.######.#.## ••••

FUNKTlONÄRSKURS

STEG 1 RACING/RALLYCROSS TL(TÄVLINGSLEDNING)
15-16 MARS 1986 (PRAKTIKOELEN KOMMER EV ATT LÄGGAS

SAMTIDIGT MED FtiRARKURSEN 5-6 APRIL)

STEG 2/STEG 3 RACING/RALLYCROSS/FOLKRACE
5-6 APRIL 1986 TL OCH TE(TEKNIKERl
*****************************************

)
)

FtiRARKURS

RACING: STANDARD OCH FORMEL
5-6 APRIL 1986
#=####################### ••####.########## ••••••###••#••••
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PRISFEST FOR

KLU BBRACING

DET KOMMER ATT BLI STOR PRISUTDELNING FÖR KLUBB-
RACING BILAR DEN 15 DECEMBER I KLUBBSTUGAN.=====-

Alla förare, funktionärer och intresserade är
välkomna för prisutdelning och information om
klubbracing 1986. Vi hoppas att få se så många
som möjligt den 15:e.
Till er andra, TACK FÖR I ÅR och väl mött nästa.

Klubbracingen.

VI VILL TACKA

PE-VE CHARK
OCH

TABI BILDELAR
För sponsningen av klubbracingen den gångna säsongen
och hoppas på fortsatt gott samarbete 1986.

Klubbracingen.

KLUBBRACING SEKTIONEN
ÖNSKAR ER ALLA

EN GOD JUL OCH ETT GarT NYTT ÅR

Bonnie Pettersson sMinnesfond:
Niclas uppmärksammad
Ronnie Petterssonn Minnesfond, som skall hjälpa
lovande förare att bli ännu bättre , har till-
delats bla Niclas Schönström som tillsammans med
Thoma~ Danielsson fick vardera tiotusen kronor.
Dessa pengar kommer nog väl till pass eftersom han
inom den närmsta tiden skall till England och prov-
köra i ett engelskt stall. Om detta går hem så kan
det kosta upp till en och en halv miljon för en
säsong.
Redan 1983 fick han 5000 kr ur Ronnie Pettersons
fond och vi såg ju vad han kunde göra med dem.
Vi håller tummarna och önskar honom lycka till i
formelns gyllene land.

EIT RACINGLOFTE • NIclas SchDnstrDm fr4n SiJdra Sandby, Ulvlar tDr Hylllnge MS, tick 10.000
kronor ur Ronnie Petterssons MInnestand. NI/sta lir kommer NIclas troligen att Ulvla I formel 3 I
England.
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ROADRACING
nytt

Kontaktman: Bo J Andersen, Fiskaregränd 23, Landskrona

Nu kan vi se tillbaka pa ett år som visserligen
inte innehöll någon SM-tävling men desto fler bra
klubbracingtävlingar som var klart jämförbara med
vilket SM som helst. De förr så stora problemen
med funktionärer har smidigt lösts .av ett underbart
gäng entusiaster, utan dem blev det inget race.
Smolken i bägaren är att tempot på våra IIträningar
med tävlingsinslag" har drivits upp så att hela
grundideen har försvunnit. Det som förr var sett
som en träning i samvarons tecken, har idag blivit
dödligt allvar, något som fick sina konsekvenser
på sista tävlingen. Olyckan på träningen fick mej
att vakna ur glädjeruset över en bra säsong, och
incidenten p å finalen där några av våra bästa förare
försvann från klubben, den satte punkten.
Jag önskan för klubbrace-sektionens räkning er alla
som kört, alla som hjälpt och alla som velat'hjälpa

EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR

Jag önskar att min efterträdare får ert fulla stöd
och hoppas på er hjälp med Roadracing-SM 1986

Bo IIMOLTKE"MillERSEN RR-sektionen

resultatsidan
BANRACING
Kanonloppet Karlskoga 1/9
t t ; e plats i Formel Ford, Mikael Kronfeldt

5:e -:- i Volvo Turbo Cup, Mats Nygren
8:e -:- i Formel 4, Bertil Sandström

============================================~====
RALLYCROSS
KAK/S rallycross B 1/9
12:e plats, Ronny Andersen
=~====~======~=====~~=====~======================
BACKTÄVL. McADAM 11/8 SMK Helsingborg

5:e plats, Chrisian Olsson, rallycross spec.
7:e -:-, Stig Blixt, rally nato

==========~======~===============================
I Claes-Göran Elofssons resultats skörd fanns bIa:
10:a i Smedsvängen 5/10

8:a iStjärnsvängen 24/8
8:a i Arlöv MC:s deltävling i Sydcupen
9:a i Göingecupen,10/8
3:a i Vikingadansell, 29/6
1:a i Sundsturan, 13/10

I listorna fann jag även Stig Blixt med följande:
18:e i Snapphanerallyt, 17/8

8:e i Smedsvängen 5/10

När den tävlingen gick var Rune Hilsson på 8:e plats


