
RALLYCROSS-EM
Nu närmar den sig med stormsteg - Sveriges deltävling i
rallycross-EM 1984, tävlingen som vi inte fick tilldelad
1983.
Alla vet ju vid det här laget att en sådan här tävling
innebär att alla ökar sin arbetsinsats 2 snäpp - vi har
ju bevisat detta många gånger tidigare.
Skämt åsido vi har ju fått'utmärkelsen "Bertils kanna"
som 1983 års bästa motorsportklubb på bils idan så därför
bör den här tävlingen inte vålla vår duktiga funktionärs-
stab några som helst problem. Vi gör som vi brukar - vårt
allra bästa och ökar på med 100 %.
Här får du utdrag ur tilläggsreglerna och tidsschema:

14. BESIKTNING
Sedvanlig besiktning sker hos Scaniabilar AB i Helsingborg
lördagen 12 maj 1984 kl 08.30-13.30 (Div l 08.30-10.00, Div 2 10.00-13.30).
Vid besiktningen krävs läkarintyg, anmälarlicens, internationell' förarlicens,
körkort, skyddshjälm, tävlingsdräkt och gällande registreringsbevis. Bilen
skall vara i tävlingsklart skick vid besiktningen. OBSI Vigsedel pi bilens
vikt skall kunna uppvisas. Kontrollbesiktning mellan-tTuning och tävling
äser rum i den omfattning chefs teknikern best~er. Ljudmätnins kommer att
ske pi a•• tliaa bila~ i aamband med besiktningen

lS. TIDSSCBIHA
Lördas 12 maj 1984
Kl 08.1S Beaiktningaaekretariatet öppnar
Kl 08.30-10.00 Beaiktning Div l
Kl 10.00-13.30 Beaiktnins Div 2
Kl 13.30-14.30 Oblisatoriak träning 3 varv med tidtasnins Div l
Kl 14.30-16.30 "- • Div 2
Kl 20.00 Rallycroa8~al

Söndas 13 maj
Kl 07.00
Kl 08.30-09.30
Kl 09.4S
Kl 10.30
Kl 12.30
Kl lS.20 omkr
Kl 16.20 omkr

1984
Anmälning8sekretariatet öppnar
Testkörning
Förarsammanträde
Start för kvalomglng l
"_ 2
Finaler
Avslutning

Vi ses ute på Ring Knutstorp den 12-13 maj
en tävling som blir den bästa i europa 1984!

så gör vi en
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DET FÖR TILLFÄLLET ALLT ÖVERSKUGGANDE - -
FISA EUROPEAN RALLYCROSS CHAMPIONSHIP~

EUROPEAN RALLYCROSS ASSOCIATION CUP
NORDIC RALLYCROSS CHAMPIONSHIP

12 - 13 MAJ 1984



KLUBBMÖTE
Vi samlas i Cafeterian ute på Ring Knutstorp, torsdagen
den 3 maj kl 19.00.
Vi hoppas få ihop någon RC-film från någon av de senaste
tävlingar~a (en liten uppmjukning inför vår egen tävling)
Juni månads klubbmöte infaller den 7.

STYRELSEMÖTE
Nästa styrelsemöte på Ring Knutstorp tisdagen den 24 apr
kl 18.30.
Juni månads styrelsemöte den 4.

FEL TEL-NR
I klubbkalendern, som alla medlemmar bör ha fått sig till-
sänd, har vi hittat ett fel. Tel-nr till klubbsekr skall
vara 046/307302 och inte som det står 307303. -Var snäll
och ändra detta i din _kalender {tänk på den som oförskyllt
skall behöva svara i telefon).

VAD HÄNDER DEN NÄRMASTE MÅNADEN
3/5 klubbmöte
6/5 klubbracing bil/mc kl 09-12.30 (anm o bes kl 08.00)

öppen träning, banracing, kl 13-17
brandövning för säkerhetsfunkt kI10-1"2

12-13/5 EM I RALLYCROSS, 2:dra del tävlingen
17/5 eftermöte EM-rallycross kl 19 i cafeterian
18/5 South Swe rally kl 18-23 (kan ev utgå p gr
19-20/5 VM motocross 500 cc på Sturupabanan
26-27/5 funkt-kurs klass A o B, steg II o III tävl-Iedn

anm senast den 15/5 till klubbsekr
31/5 Helsingörs MR klubbtävling

VI GRATULERAR
9/5 Christian Olsson, Kobbv, Nyhamnsläge

12/5 Ronny Andersson, Björnbärsst, Röstånga
21/5 Jonas Ekenborn, Regementsg, Malmö
28/5 Lindhardt Lund, Rönn ehoLm- Stehag

30 år
30 år
20 år
30 år

ROADRACINGNYTT
Svemos anmälningsblankett, generella starttillstånd,
licensansökningar och övriga blanketter fås genom att
ringa till Moltke på 0418/24551 eller 27751. Lämna namn
och adress så skickar vi snarast.
Om du är intresserad av att åka till Assen och se på TT
den 27/6-1/7 så anordnar Anderstorp Racing Club och Team
Tours buss~esor dit. Det kostar 975 kr och det priset
inkluderar alla biljetter samt 2 övernattningar med fru-
kostpension. Fler uppgifter får du på en blankett som
kan erhållas från Moltke (tel enl ovan) eller Torsten
Persson 046/49006, ring så skickar vi.

KLUBBRACING
Så har då undret skett - snön har försvunnit och vi har
begått årspremiär i klubbracing, en premiär med mersmak.
Totalt fanns det 39 anmälda på bilsidan, och om man tog
sig för att räkna alla-bilar och släpar i depån kunde
någon kanske tro att det var frågan om NewsRace (fast
mindre) till detta kom då ett 50-tal MC som tävlade plus
alla åskådare. .
Lite smolk i glädjebägaren kan man väl drista sig till -
problemet med funktionärer kvarstår, därför har klubb-
racingkommitte beslutat att höja "straffavg" till 50 kr
fr o m nästa tävling om du inte har en funktionär med.
(höjningen kommer att fort~ätta tills dess det inte är
ekonomiskt lönsamt att komma utan medhjälpare).
Alla tyckte att arrangemanget med in- och utsläpp samt
att bil och MC hade olika placeringar i depån var lyckat.
Allt gick välsmort, tyvärr blev även banan välsmord efter
att en hundkoja hade tappat oljepluggen och efter en mc
som likaledes spillde duktigt i depån.

PÅMINNELSE TILL NÄSTA KLUBBRACE DEN 6 MAJ Kl 9-12.30
1 kolla och spänn oljepluggen ordentligt.
2 kolla däckens mönsterdjup och tillstånd.

(gamla torra racingdäck somfår nytt liv, är som till
corden slitna vinter.däck - fördömda)

3 kompis som funktionär.
VÄLKOMNA TILL NYTT RACE OCH FINA FIGHTER.


