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Alla behbver den
Nr 6 IJris 50 öre...mc-aqare
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Genom ell omfallande samarbete med fackets bästa
specialister, har man iyckots skapa en grundlig fackbok.

fekJt'f'i
Reparationsteknik För ltlotorcyklar

är inbunden i prima konstläder och omfattar c:a 600
sidor med ell instruktivt bildmaterial samt värdefulla
tabeller. Utkommer om c:a 2 månader.
Tekno's Reporationsteknik För Motorcyklar som om-
fallar såväl allmänna reparationsmetoder som beskriv-
ni4Q~ 'rid sJ1.eciella reparation,sanvisningar. Boken

.• . grv r så! a li:\,rlroE\'n.Qf'med all ~ nyh~ter och finesser
b~ffan e rep'arationslekriik. Till1ka 'har man uppnålI
all det beskrivna är klarl och lällillgängligt för envnr.
Vägledningen stannor icke upp vid de kritiska punkt-
erna, utan giver tvärlom en grundlig förklaring om
just de särskilt svåra problemen.
Därför vänder handboken sig icke enbarl till den er-
farne fackmannen, som här har en god och pålitlig
hjälp och rådgivare, utan också till den private ägaren
som själv trimmar sin maskin.

Utdrag ur innehållet:
VERKSTADSUTRUSTNING, MOTORN olika motorlyper, vevparli,
balansering, vevstokslager, vevhus med lager, cylinder, kolv och
kolvbult, kolvringar, cylinderlopp, ventiler, ventilfjädrar och styrning-
ar, kamaxlar, ventilmekanism, smörjoljesystem, förgasare, magnet,
tändstift, KRAFTOVERFORINGEN växellåda och koppling, kedjor.
MASKINENS D VRIGA DELAR ram, styrning och gaffel fjädring, hjul
med bromsar, elektriskt system, reglage och utmätningsdetaljer
m. m. tankar. T;t\VLlNGSTRIMNING INKORNING

- .

Officiellt

PROGRAM
för

Söndagen den 5 aug.,

SPEEDWAY
HYlliNGE MOTORSÄlLSKAP

Anderssons Boli.:handel, Åstorp
Undertecknad beställer härmed Lehno' s 'Reparations-
teknik ::För motorcyklar.

jag önskar boken pr kontant mot kr. 42:- vid leveransen
jag önskar boken mot kr. 21:- vid mottagandet och kr.
21:- pr 30 dagar.

jag förbinder mig at! lösa ut boken när den utkommer och le-
verans sker. Äganderätten övergår till mig först sedan full be-
talning erlagts. (Det inte önskade överstrykes).

Namn Titel .

Adress .

A e. KÄRN TRYCK, ÅSTORP 195L
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MoforcHJilisfer
Vid rep. å Eder motorcykel eller lättviktare
vänd Er till fackman. Borrning och renov.
av motorer snabbt och billigt. Lackering,
förnickling ombesörjes. Reservdelar i lager

Svetsningsarbeten utföres

Willes !I'otorverl~stad
llTilliam Doft
Enegården, Bjuv • Tel. 7057a Hälsingborg

Bfte, tiiI'IiH!lR'HR hesöJi
Iris Rehngrens Cafe & Konditori
Hyllinge . Telefon 75015

yolt kalle yolt bröd

molorctj klar
Motorcykelreparationer utföras fackmässigt

Carl Westberg A.-B.
Mörarp Telefon 710 52

MOTORCYKLAR
RESERVDELAI~

CYKLAR . RADIO
REPARATIONER

Sjö da h Is i Hyllinge
Telefon Hälsingborg 75053

j'Rde JHOfO,pulJliJiI
Vi hälsa Er härmed välkomna till dagens serie.

match mellan Kaparna och Hyllingarna. Dessa båda lag
mötas nu i seriefinalen Allsvenskan div. II. Vi hoppas att
det skall bli en jämn och hård kamp vi kan bjuda Er
på här idag.

llvllinge 1nolorsällskap.

I denna serie deltager följande lag:

SAXARNA Borås
FALKAnNA Falköping
KAPARNA Göteborg
HYLLINGARNA Hyllinge
KANONERNA Karlskoga
SOLKATTERNA Karlstad

Funktionärer: Armbindel

Svarl-grön
BI(l
13lå

l Iellstrand Vit- blå
Svart-vit-rutig

Grön-vit
Svarl-röd

nöd-vit
Blå-gul

Höd-grön
Vila

Svart-vit
Lila

Grön
Höd

Svenios domare:
Tävlingsledare: Allan Persson
Bilr.: Viktor Karlsson
Tävlingssekr.: Henry Carlsson, Axel
Startassistent: Hans Hansson
Depåchef Herman Wall
Banchef Gunnår Nilsson
Chef för tidtagningen: Albert Bjarnebo
Ekonomichef: Gunnar Kristoffersson
Vaktchef: Åke Norell
Vakter

, Chef föl' biljettkontrollen: Henning Svensson
Speaker: Tore Wesström
Besiktningsmän: Sture Hansson, Hans Hansson
Press:
Läkare: Edmond Lindholm
Sjukv.: Röda Korset. Ch. Guslav Svennson Vit med rött kors



Läskdrycli:sfabriken

Skåne
Åstorp

Rekommenderar sina förstklassiga tillverkningar

Assartorps Plantskola
Mörarp Tel. Hälsingborg 71105

'Rosor 'JrukUräd 'Bärbuskar

Nästa tävling Söndagen den 26 aug.

Utdrag ur tävlingsbestämmelserna.

l~ r ,t . - - - - ~-

Allt i branschen för trädgårdar och kolonier

Efter tävlingen hesöli

A. Nilsson Cafe & Conditori

Mörarp Tel. 71080

Gott Kaffe Goda bakverk

'Jolke Åhgrens möbelattär
Mörarp Telefon 71009

II
Stort urval i hela möblemang och
kompletteringsmöbler

4

Slående start tillämpas. Clutch skall användas.

Vid starten köra förarna upp mot startgrinden i respekti-
ve inbördes ordning.

Efter det signal kallat förarna till start får denna ej fördrö-
jas med mer än högst 2 minuter. Ej heller beviljas förarna
tidsfrist efter det att de passerat 2-meters linjen i startornrå-
det. En förare, vars motor stannat inom startområdet. måste
vänta tills dess starten har gått, innan han får erhålla hjälp
med igångsättandet av sin maskin. Högst 2 man får hjälpa
till härmed. Start måste äga rum innan den s. le 30-meters-
linjen uppnåtts.

Tävlingen omfattar' 19 heat. Varje heat köres 4 varv.
Varje lag består av 6 man plus 2 reserver. Förarna kör
»fasta pan>, vilka alla möta par i motståndarlaget 2 ggr.
Kaparnas lag har röda och vita huvor och Hyllingarnas

lag gula och blå avbytarna har blå-gul resp. röd-vit för att
publiken lättare skall se när en avbytare sälles in.

Förarna äro numrerade från 1-8. Således finnas inga
nummerplåtar på maskinerna. Fritt maskinval

Poängberäkning sker enligt följande: l:a plats 3 poäng.
2:a " 2 "
3:e " 1 "
4:e " O "

Om heatet ej fullföljes utdelas ingen poäng.
Tid noteras endast för segraren i varje heat och är ej av-

görande för tävlingen.

Tävlingsdomaren skall omedelbart utesluta den förare, som
enligt hans åsikt gör sig skyldig till regelvidrig, ojust eller far-
lig körning.

Denna tävling hålles i full överensstämmelse med F.I.M:s
Internationella Tävltngsreglemente och SVEMO:s Nationella
Tävlingsreglemente. TävIingsarrangemangen äro vederbörligen
granskade av SVEMO med tillståndsbevis nr. HJ 109 - 1951.

5



Lidens Motorverl.:stad Hälsing6~

Telefon 21(j85 . HENny STRAND. Långvinkelsg. 8

Ut lör alla slags reparationer

inom mo torbrunschen först-

klasslgt och 1il1 Iacila priser

Specialite. Hm-lov Cavidsson

A terförsäljare a v Belgiske

kvalitetsmo torcykeln

~
, •.~" ••.• , " 111111"

Bil- Et Lr akt or d qar e!

Vid behov av reparation vänd Eder
med förtroende till fack mannen. Alltid
med nöje till Eder tjänst med reellt ar-
bete till humana priser

Oljor och reservdelar ständigt i lager

FirIlla Åutot ek.n i
ALLAN PERSSON

Skolg. 11, Ängelholm - T el. verkst . .1775, bost. 1519

6

laguppställning

KAPARNA

r
J. RJgnar Friberg. Lagkapten
2. Lennart Arnham
3. Rune Claeson
4. Harald Eineskog
5. Sven Erik Robertsson
6. Göran Norlin

avb. Raymond Hellbourn
avb. Nils Malmkvist

Lagledare: Sigurd Pettersson

HYL LING ARN A

J. Sture Persson, Lagkapten
2. Allan Nilsson
3. Percy Svensson
4. Bror Book
5. Nils Erik Persson
6. Hasse Dahlström

avb. Carl Thernström
avb. Kjell Månsson

Lagledare: Göte Nordström

Banans längd 390 m mätt 1 meter från innerkanten
Ba nrekord innehar Bror Segerström, Karlskoga Tid 80.0.

7
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Nils WeJUJHert
Maskinstation. Hyllinge . Tel. Ormastorp 104,134

6 traktorer och 28 olika maskiner och
redskap i jordbrukets tjänst

Vi tillhandahålla alla slag av kemikalier
för lantbrukets behov

Alla våra kemiska medel är SKB-märkta

Nästa tävling Söndagen den 26 aug.

Huva Poäng I Hylling.rn. I Tot.lpoäng I Tid
Avbytarheat: Kaparna

Carl 'Ilaerriströrn bJå .............. - .......... _--
Kjell Månsson ;gul t... - .......... ..............
Raymond Hellbourn röd - - ..............-_ ..... __ .....
Nils Malmkvist vit ....... - ....... . .. ..- ........

He.at 1:
'o

1 Sture Persson blå ............ -
2 Allan Nilsson gul

........... ,..

........... -_. 'T- •............. _-
1 Hagnar fri berg röd -

......... -- . ...........
;l lennart Arnham vit ................ ..............

Heat 2:

3 Percy Svensson blå .I .
- ...- - .. ... - .. ..............

4 Bror Book/ gul ,
.......... - ... - - ......;.;.;. .......

3 Rune Claeson röd ........... ---- .............. j

4 Harald Eineskog vit
.,

.....••......... ~
...............

Heat 3:
;

5 Nils Er1k Persson blå ............... \ ................
6 Hasse Dahlström gul. ............... ..............
5 Sven Erik Robertsson röd - -............... ...............
fl Göran Norlin vit ............... •••• 0.·0··0··· •

Heat 4: .
3 Percy Svensson blå

t·

:.~:l::::::: .... ' ........ ;;

~ Bror Book gul . ...............
1 Hagnar friberg röd - -

••••• 0 •••••••• ........

2 Lennart Arnham vit ..t ........ \ . . ...........

Heat 5: ! ,.
/- ".I 1;:

5 Nils ErLk Persson blå "". ..............
6 Hasse Dahlström ,grul :::::;: ../?-".~f

,
-!..- '

, ". ..............
3 Rune Claeson röd -..::::::j[: ...............
4 Harald Eineskog vit ~. ':- .. .... ........

Heat 6: ..." I, '
1 Sture Persson blå ............... •••••• 0 •••••••

l Allan Nilsson gul ........ .'!J: ..
., ....... __ .....

'> Sven Erik Robettsson röd - - r
.............. ......... -;

'i Göran Norlin vit ,
.............. ••••••••••• 0 •••

Heat 1: .
( #.

5 Nils Er1k Persson blå
,

.........
6 Hasse Da!hlström gul .......... - ...

••••• ' ••••• "0.

I Ragnar fri berg röd
.............. "' . .- . . ••••••••• 0 ••••

l Lennart Arnham vit "'00"""""

•••••••••• 0 ••••

Heat 8:
................

1 :Sture Persson lbJ.å ...............
l Allan Nilsson ,gul

..............
................

3 Rune Claeson röd
.............. -- ...............

t Harald Eineskog vit
............... .
• '0""""""

... ................

Heat 9:
3 Percy SVfnsson blå

•••••••••••• 0 •• ...... _ ........
4 Bror Book gul

•••••••••• ~. '-J ~'
..... _ ..__ .. - -

'> Sven Erik Roberisson röd - -.... _ .......... ~d' •••• 0 ••• 00 ••••••

5 Göran Norlin vit ,
••••••••• 0.0 ••• •••• 0 ••• _ ••••••

Repr.: Henry FredI'ili:sson, Fleninge
Telefon Hälsingborg 55101

cA.1!! i QLaJ töt nf!t~ltjtjnaJet

HeHJfinff Svensson
Glasmästeri och Tavelaffär Åstorp tel. 484

Reservera
Söndagen den 19 aug. för.

If R Ht $ ,~rJfS,~O]f]f e,t

8 •~

.,
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Stark ekonomisk snabb

Nästa tävling Söndagen den 26 aug.

Huva Poäng I Hyll'n;.,n, I Tot.lpoilng I Tid
Heat 10: K' apar""

1 Sture Persson Iblå ........... -.-- ••• -0'-""'"

2 Allan Nilsson gul ·....- .. ..... ...............
l Ragnar friberg röd - - ............ -_ .

2 Lennart Arnham vit
..... - .........
---- ... ,-,.- . ....... __ ...

Heat 11:
il Percy Svensson b".a

•••••••• -'0"

,4-.Bror Book gul
............
...... .. -._.- -- - ......

PU'le Ciaeson röd ·- - ... - ..... . . ...... .....

'., Harald Eine skog vit ........•....... •• __ •••••••• 0

Heat 12:
G Nib Er~k Perzson blå ... -- .
G Hasse Dahletrörn glul

.........

..... _- ._ .... - - ...............
5 Sven Erik Robettssen röd ........ ---_ .. - ............
-Göran Norlin vit ........... -_ .. ........ ----_ .

Heat 13:
1 tHure Persson <blå ............... ...............
2 Allan Nilsson ,gul ............... ..............
il Rune Claeson röd - -......... -- .... ..........
4 Harald Eineskog vit ............. - ..............

Heat 14:

l .......3 Percy Svensson blå ...............
4 Bror Book gul .... -_ ... ......... - .....
5 Sven Erik Robertsson röd - -.... -_ .. -_ ..........

6 Göran Norlin vit ........ ._--- ...............
Heat 15:

5 Nils ErLk Persson blå ..............
6 Hasse Dahlström g'JU1

........ ----_ ..
...............

l Ragnar fri berg röd
........ -- - -
........ --_._-- ....... - .......

2 Lennart Arnham vit ............. -_. ...........

Heat 16:
1 Sture Persson blå ..............

2 Allan Nilsson ,gul
...............
.. - ...... ....... --.--.-

{) Sven Erik Robertsson röd - -
·- - - ..........

..........

6 Göran Norlin vit ............... .. - ..... _------
~ Heoat 17:

~ Percy Svenson blå ........ __ .....

4 Bror Book gul .......... -_ ...
........ ---_ ...

1 Ragnar fri berg löd
.............. - - ........... _-_.

2 Lennart Arnham vit ............... " ............. _-

Heat 18:
..............

r : Nils ErLk Persson blå ..... - .._-_ ....I... Hasse Dahlström g'JU1
..............

................
3 Rune Claeson röd

.............. - - ...............
4 Harald Eineskog vit

...............
................

A vbytarheat:
...............

Carl T.l1·ernström blå ...... _ ........

Kjell Månsson gul
...............
.............. ........_ ......

Raymond Hellbourn röd - -
Nils Malmkvist vit

............... ................
............... ...............

liärnan
m 51/2

11

Kärnans nya modell 51/2 i 125 cc-klassen är en idealisk motor-
cykel både för nyto- och nöjesåkning, Högvarvig 4.5 hkr. motor
med vändspolning, bekväm körställning, perfekt fjädring med
hydraulisk teleskopgaffel. 30 watt belysning. Ramar av special-

stålrör med förstärkningar.

Tillv.: AB Ernst o. Jönsson, Cykelfabrik. Hälsingborg

1nårlenssons Billackering
Å S T O R P Telefon 336

Utför ett förstklassigt och omsorgsfullt
arbete till humana priser

:Uotorcykel.-el)arationer
å alla märken utföras fackmässigt

A'I(B S. BDMJN
Fältarpsvägen ,,0 • Hälsingborg . Tel. 13305

10



Besök
+ltjllinge 1nolorsällskaps

+löglalarliänslen
vid dagens tävling ombesörjes av

HRdio-SeJ'l1ice M usiJi g HfJdio-CitH

Speedwaytä,rlin;:ar
å

+ltjllinge ':Idrollsplals

Iiollllusnde täl'lingar

"
Söndagen den 26 aug.

JJlotocross
Knutstorpsloppet

Söndagen den 19 aug.

~

Ekeby, tel. 247 Hälsingborg, tel. 16058

12

l
~

Eedande inom branschen!

54 flil' köl' flkl! -.

••
\'

VETTIGT!Molo"cyklislel', KOR
A NATIO:--JALFÖRENINGEN FOl~

~ TRAFIKS;'i.KERHETENS FRÄMJANDE
~ SVERIGES

~ MOTOR FEDERATION

13



Erövrade poäng i dagens tävling

J(aparna 12311 5 6

R Hellbourn
Nils Malmkvist

Lagledare Sigurd Pettersson

+lvllil1gama

Lotal

---1.- ... ,_... - ·1··············-

l . Sture Persson 1 \ .1.. 1 ••••••• 1 ••••••• 1 .•••••• 1 ••••••..•..••• , ••••••••••••..•

2. Allan Nilsson L , , I.

3.. Percy Svensson i I ..I 1 1 •••••• 1 •..••• 1 ••••••..•...• , .••.•••••

4.' Bror Book I , 1 ·, , .

5. N. E. Persson •••• _.1 1 •••••• -1 •••••• -1 ••• --

6. Hasse Dahlström •••• -_.1 __ •••. 1 •••••• 1 ••••••

Carl Thernströrn J I L I I I.···············1·············

Kjell Månsson J.. 1 ••••.• , .•• , ••• , ••••••

...... .()

Lagltldare Göte Nordström

14

...... , ····1

• • • • • • • • • • • - •• I • _ • • • • •• ••.

AB I{ärntrycl{
BOKTRYCK
AFFÄRSTRYCK
FÖRENINGSTRYCK
BOKBINDERI rr

Spedaliii.

Affischer . Biljetter . Program

~

ÅSTORP Tel. 486, 471

1. Ragnar Friberg
2. Lennart Arnham
3. Rune Claeson , , .
4. Harald Eineskog [ [ ..1. 1 [ ·[ ·[···············

:~ ~ö~~:o~:rr~;(~on \ _ ~ :.~ : :..:.::'. .:: .


