
VI GRATULERAR •••
60 år 14/3
10 år 20/3

Kurt Lundin, Box 133, Arlöv
Nils Nilsson, Humlev 3, Kävlinge
Karin Hjälmmark, Böketoftav 93,

Billesholm 40 år 22/3
Lars Carlsson, Jacobsg 195, Kävlinge 30 år 24/3
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Utdrag ur SL-färjornas broschyr om ·~tflyktsmål i
NY-Skåne:

l~år De er k~rt gennem Kågeröd., kommer De laengre
fremme tillvejen, som går ned til Ring Kn~tstorp,
og lidt efter kan De påovenstre side se ned til
motorbanen. Ring Knutstorp er Kpbenhavns nlE:Imeste
motorsportsbane. Derrorudl~~es den ofte til af-
viklinen af .DMi forskellige klasser. Men ogal
Rally Cross og EM i formel 3 afvikles på ~a.nen,
som regel med deltagelse af flere danske kprere.
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KLUBBMÖTE
Mars månad är ju av tradition den månad när Motor-
mässan i Malmö mässhallar går av stapeln. Precis som
tidigare år har klubbens medlemmar (mot uppvisande
av giltigt medlemskort för 81 el 82) rabatterat pris
på inträdet 20 kr får vi betala mot ordinarie 25 kr.
TORSDAGEN den 4 mars mellan kl 17.30 - 18.30, finns
Axel Hellstrand vid ingången. Det är endast av honom
som HMS-medlemmarna kan köpa rabatterat inträde.
OBS rabatten gäller endast den dagen.
STYRELSEMÖTE
Styrelsemöte i sekr-byggn på Ring Knutstorp månd den
1 mars kl 18.00. OBS tiden. Ring vid förhinder.
MEDLEMSKORT 82
Ett nytt system för utskickning av medlemskort kommer
att användas fr o m detta året. Samtliga medlemmar får
ett medlemskort med vidhängande inbetalningskort. När
du har betalat din medlemsavgift, fäster du postens
kvitto på baksidan och allt är OK. Glömmer du att be-
tala så får du inget klubblad.
IS - SM
Sven-Åke Magnusson kör även detta års SM-serie. I Mal-
ung låg han 3:a ~ A-finalen men 4 varv från mål spraok
toppen på YV:n. Nästa tävling körs i Luleå. Då håller
vi alla tummar för Sven-Åke.
BILSPORTKALENDER + FUNKTIONÄRSLICENSER
Äntligen har den kommit, vi kommer att distribuera den
under mars månad. Om någon behöver den tidigare så ta
kontakt med klubbsekr.
VAGNBÖCKER FOLKRACE
Från den 1/3 skall alla Folkracebilar ha vagnbok.
Vagnboken kan endast beställas hos klubbsekr och till
att pris av 20 kr.
Kontakta Alf tel U46/3U73U2.
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RIKSKURS I ROADRACING
Svemos förarkurs i roadracing går av staeln i Lin-
köping helgen 24-25/4, sista anmälnings d8~ är 15/3 •.
För dej som är intresserad finns bl~lketter hos RE-
sektionen men skynda dej, deltagantalet är begränsat.
NU ÄR DET DAGS IGEN
För dej som vill hjälpa till som funktionär på road-
racing, dragracing el motocrosstävI har vi kurs för
licens 5 i'klubbstugan den 18/3 kl 19.00.
Det enda du behöver göra är att 'anmäla dej senast den
~ samt ha betalt medlemsavg för 81 el 82.
Anmälan ooh upplysningar: OBS:
Bo J Andersen, tol 0418/24551-27151 glöm inte
Greger Johansson, tel 042/31569 kompisarna
KLUBBRACING RR
Under året kommer Håkan Hedlund att hålla i klubbracing
och om du har några frågor så finns han på 0435/15434.
KLUBBRACINGMÖTE RR
Vi möts sön 14/3 kl 18.00 och informerar om detaljerna
och förhoppningsvis dat för årets race.
I mån av tid tittar vi på film i fikapausen. Välkomna.

ANNONS
Passa på at treparera dina skinnkläder
och stövlar innan säsongstarten.
Allt utföres, även namn och reklam.
Ring "Moltke" på Triumphverkstaden
Tel 0418/24551 eller 27151



RING KNU'l'STOHPAB
Köp Knutstorpskläder:
Genom ett avtal med Top-Print i Helsingborg k 0::-:m er
vi under våren att sälja Ring Knutstorp~kläder.
liMS medlemmar får köpa kläderna till specialpris
enligt följande:

T-shirt, 20 kronor/st.
- Fritidsskjorta, kortärmad vit av exklusiv modell

60 kroncr/st
- V-ringad stickad tröja i blått 90 kronor/st

Samtliga plagg finns i storl XS, S, L, XL
Plaggen har Ring Knutstorps loggo i diskret tryck
framtill. Dessutom fim10 en liten Top-Print loggo
på ärmen.
En bild på T-shirten finner du på nästa sida.
Beställning kan ske på Ring Knuts-torps kontor,
tel 0431-19185 eller om du skriver några rader till
Ring Knutstorp AB, Box 1232, 262 01 ÄNGELHOLM.
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GE JÄRNET!
82 är här - ge järnet - det kommer att behövas • • •
Vårt svåraste år hittills, jag en obotlig optimist
tror det!
- ekonomin är sämre än någonsin för våra sponsorer.
- de som fortfarande har pengar håller i dem, mass-

media har målat fan på väggen, så ingen vågar satsa.
- fölk ute i stugorna har ont om slantar, det är kan-

ske för dyrt att åka till Knutstorp.
Dessa rader jag nu skrivit är inte mina, men ändå är
det så. Jag som alltid brukar vara optimist •••
Men ändå kastar jag mig in i leken, värre än någonsin.
Jag gör det därför att det blir en utmaning att klara
82. Ett år då kanske andra motorarrangörer går bakåt.
Om vi då går framåt, ja då jäkla vill jag inte stå
utanför, då vill jag vara med och dela champangen.
Fast ni skall veta att det var när att jag stigit av
skutan. Lämna Knutstorp och ägna mig åt de som egent-
ligen är mitt levebröd. Anledningen till att jag är
kvar är många, dock inte pengar, utan snarare för jag
tycker det är kul.
Men det blir hårt, min tid kommer inte att räcka till.
Det kommer inte att hjälpa att jobba 24 timmar om dygn.
Det kommer inte att hjälpa att man offrar helger, sem
och annat. Och det plågar mig att lilltjejen där hemma
skall behöva sitta emellan.
Faktum är att det inte ens hjälper att jag lägger
120.000 ~r i löner till personal bara för att klara av
Knutstorp.
Tiden kommer inte att räcka till. Därför kommer jag
kanske ibland att skriva brev i stället för att ringa
ett kamratligt samtal. Jag blir tvingad att hoppa över
några möten. Ibland får jag be HMS medlemmar att ställa
upp och hjälpa till.
Somliga av er kommer att tro att jag blir rik på det
här. Några kommer att vara avundsjuka. Min enda tröst
är att ni har fel.
Mycket som är negativt. Skitsamma - jag vill vara med
82. Vårt tuffaste år. Året då vi måste ge järnet och
önska varandra lycka till • • •

Sven Berggren ,Ring Knutstorp AB

Bokningar av Ring Knutstorp (aktuell 1982-02-16)
Apr 3- 4 Södra BF, racerskola

17 Porscheklubben, kl 12-16
18 Fri träning bil/mc (aSfalt)

Maj 1- 2 Danskt mästerskap i RR
8 Lunds Touring team, kl 10-13
9 Arbete" inför RC EM

15-16 EM i Rallycross
20 Helsingörs MK
25 Klubbträning bil/mc (grus) kl 17.30-21.00
31 Alfa Romeo-klubben

Jun 1 Klubbträning, motocross kl 17.30-21.00
5- 6 Serietävling i motocross

8 Klubbträning, bil/mc (asfalt)kl 17.30-21.00
12-13 SM i Roadracing

20 MGOC
26-27 Kävlinge cykelamatörer

Jul 2- 3 NST:s 24-timmars på cykel
10 Klubbtävling, bil/mc (grus)

17-18 Odsherred Motorklubb
14-25 Sportvagnsmeeting

31 Arbetsdag Newsracet
Aug 1 Klubb träning, bil/mc (aSfalt)

6- 8 Kvällspostens Newsrace
10 Klu~bträning bil/mc (grus) kl 17.30-21.00
22 Rallyspecial

Sep 7 Klubbträning, bil/mc (asfalt) kl 17.30-21.0U
18-19 Rallycross-Racing

20 ADAC-rally kl 9-13 ca
Okt 2 Klubbträning motocross kl 10-17
Understruket arr avser publikarrangemang


