
ANNONS

VÅRFYND
5 st l'HNILi1'E-fälgar 6 x 13"
med d~ck 3.500 kr
Passar bl a till BM\IJ3-serie
Tel 046/307302

EF'rERLYSNING

Det f i.nns en del vakan ta chefs funktionärspos ter
inom klubben som ~åstc vara tillsatta f~re den
första tävlingen, EM i rallycross.
Bl a gäller det BANUNDERHÅLLSCHEF
Känner du någon som kan ställa upp på den här
posten så hör av dig till någon i styrelsen, du
har alla adresser och tel-nr i klubpkalendern.
Om d.; eller någon av dina kompisar är intresseradEi
av att hjälpa till vid tävli::1garnapå Knutstorp,
SKRIK till enl ovan. Vi väntar med spänning.

1982-03-22 AN/AH 750 ex

~e 1982HYLLINGE MOTORSÄLLSkAP
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April-KLUBBMEDDELANDE

KLUBBMÖTE TORSDAGEN DEN 1 APRIL Kl, 19,00

STYRELSEMÖ~E !~NDAGEN DEN 29 MARS KL 18.00
FUNKTIONÄRSKURS DEN 2 APRIL Bn. - RC
ROAD-RACINGNy'rT
KLU:0EENS FÖRARE Il RING KNUTSTORP UNDER APRIL I



@KLUBBMÖTE
Vi håller oss på hemmaplan denna gång. Torsdagen
den 1 april (OBS inget aprilskämt) kl 19.00 har
vi klubbmöte i cafeterian på Ring Knutstorp.
Vi har inte fått definitivt klart, men vi hoppas
att kunna få dit en motor-expert som kan ge råd om
du vill vässa din motor.

ROADRACING
nytt

TÄV1IJGS~ATU~ HR 1982
STYRELSEMÖTE
Måndagen den 29 mars kl 18.00 i sekretariatsbyggn
på Ring Knutstorp. Meddela om du har förhinder.
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MEDLEMSKORT 1982
På grund av försening på tryckeriet så har vi inte
lyckats få fram ue nya medlemskorten ännll. Men miss-
trösta inte ditt medlemskort för 1981 gäller tills
vidare. Och kom ihåg att så länge som du får klubb-
bladet är du fortfarande medlem.
Har du redan betalat in avgiften, 75 kr, för 1982
så gäller samma sak, du får medlemskortet så snart
tryckeriet är klart med sitt jobb.
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SMFUNKTIONÄRSKURS Racing o Rallycross

Alla ni som inte har funktionärslicens här har ni
chansen, fredagen den 2 april kl 19.00-21.30 kan du
nå dina drö.mmars mål. Det kostar inget, klubben be-
talar kursavgift, licens och fika. Grip telefonen
och anmäl dig, senast onsdagen den 31 mars. Ring
046/307302 efter kl 18. Kursledare är Lennart Carl-
son på Södra BF. TVEKA INTE - RING NU.

KLUBBHACEDATUM RR
Da t ä'r prelimin.tir8..
20/5 Pa.Lkerib er-g

1/8 Knutstorp
11/9 Falkenberg
Mer detaljerade tidcr ffi m i senare klubblad. Planer
finns för ytterligare 1 race på Knutstorp och 1
race på Anderstorp framåt höstkanten.FUNKTIONÄRSLICENSER

Alla som vet med sig att de har en funktionärslicens
bil eller mc, kom till klubbmötet den 1 april, där
kan ni få licens och regelbok. Ingen kommer att få
den hemskickad på grund av den enorma portokostnaden. K]JTJBBENSÅR3~IJ:ÖTE

Om du inte visste det så läs här. Klubben hade sitt
ordinarie ~rsmöte den 13 febr i Landskrona. Efter-
åt hade vi en mycket trevlig årsfest där ett 90-tal
medlemmar hade mött upp.
Med detta klubblad får du en klubbkalender där du
finnGr alla nödvändiga adresser.

24-TIMMARS PÅ CYKEL 2-3 JULI
Damklubben tänker ställa upp med 2 lag i cykelloppet.
Ränner du för att vara med? Ring Anita, 0418/60739
som informerar närmare.
EN TOPPENROLIG GREJ.



KLUBBENS FÖRARE
Som du kanske läste i något klubblad 1981 så byg-gde
Claes-Göran Elofsson en helt nJ bil som han nu har
b~rj~t visa resultat i. Detta stod att läsa i 113
efter Eslövs MK:s Kanonen den 1~/3.

Kämpade väl i nYbygg-
da bilarRaUy.speclal premiären I

SydS\lerige blev som väntat en en-
vig meUan nå av fjolårets doml-
nanter I den här grenen. Premiär-
tävlingen arrangerades av Eslävs
MI(, och det var deras tradl-
tlonella "Kanonen", som täv-
lingen heter efter vandringspriset.

Det hela blev en kamp
mellan Hörbys Stig Kristiansson
-och O~ r~ge Levin. Före
tävlingen var det 'lite ovisst om de
skulle vara med och kämpa om
totalsegern. efter sina bilbyten.

I fjol rattade båda varsin
Opel Kadett, medan de i år bytt
till grupp A Ascona, respektive
special Manta. Men de verkade
inte ha några som helst problem
med omställningen till de betyd-
Iigt större Opel varianterna.

Tage inledde bäst, och efter
de första sju specialproven, hade
han en knapp ledning före Kris-
tiansson. Men då bet Stig ihop
tänderna, och drog till med en
kanontid, fyra sekunder bättre än
Levin.

Sedan körde de båda i stort
sett dött lopp på de två sista, och
då var saken klar. Stig vann drygt
en sekund före Tage.

Den enda som hängde med
de här två var Stigs klubbkamrat
Bosse Hansson i en Kadett. Men
han fick ändå se sig slagen med
nästan fyra sekunder.

I den tunna grupp A klassen
var det Christopher Blomquist
från Hässleholm som var snab-
bast i sin Golf. Men hade inte
Anders Hasselgren i Hörby, i sin
ex- Kristiansson Kadett stått av i
en dryg minut, så hade han fått
ökat takten för att vinna.

Claes-Göran Elofsson kom
till start med en helt nybyggd
Honda, o, h dominerade stan·'

dard B med eftertryck. Han kör-
de faktiskt så bra att han till och

:med slog grupp A segraren
I Blomquist. Visserligen med bara
fyra tiondelar, men ändå!!!I Tyvärr, så hade inte mer än
If tt femtiotal kommit till Eslöv,
/ör att vara med om premiären.
jDetta lovar inte speciellt gott för
framtida rally-special tävlingar.

Arrangörerna bjöd annars
på en fin och trevlig tävling. Av
de tio specialproven var det bara
ett rent grusprov. och ett med
både grus och asfalt. Resterande
var asfalts prov.

Tävlingen ingick' som första
deltävling i RS·Cupen.
Tommy Svensson

A-roran' ~Id 8: I. Claes-Göran Elof ..•·
von. Hyllinge MS, Honda, 674.4, 2. Christer
Malmberg, ~lK Ringen. Saab, 686.0, 3.
Rune Nih~~)IJ,Allo" MC. Opel, 81J9.7.

A-forare Krupp A: I. Chnvrophcr
Hlumquist Havvleholrnv MK. Golf 674.8. 2.
Håkan NII",'II, SMK Hörby. Opel A, 6&~.5.
1. Andcrv Havselgren. ~MI\ Hörby. Onet.
2.0r, 802.9.

A·rorart' ~pt'4:ial: l. Sttg Krivnanvvon,
SMK Hörby. Opel A. 652.5, 2. Tage I 'VIn,
Ovby MK, Opel Matua. 653.7, 3. Bosse
Hansson. SMK Hörby, Opel, 2.0E, 656.4, 4.
Ralf Nilsson. SMK Hörby, Ford, 668.2. 5.
Jan Lennarrsvon. Lunds AC. Opel A, 674.9.
6. Kaj Ågren, Trelleborg' M", Opel A.
688.0.

U·forart special: J. Janne Rydh. Malmo
MK, vw 673.6, 2. Bo Persson lund, AC,
hal, 680.7, 3. Per Ahlqvist, Eslövs MK, VW
"~8, 4. lngtv ar Sloberg, Eslövs MK, Ford,
"00 7. 5. Thornav Johanssen. Önneköps
MRK, Opel A, 703.6, 6. Janne Persson,
~MK Hörby. Opel RK, 717.8.

c·rorart !lId 8: I. Carsten ABraham,-
von. KAI\. Saab, 751.2.

C~röraff special: I. Per-Erik Alexan-
dersson, Halmstad AK. Opel, 736,0, 2. Dan
Andersson. Arlövs MC. volvo. 154,5. 3.
Ernic Cunsson Estövs MI\.. \'01\0792.0

DETTA HÄNDER UNDER APRIL MÅNAD

1 Klubbmöte kl 19.00 i cafeterian
2 Funktionärskurs kl 19.00 i cafeterian,

anmälan se under rubr funktionä.rskurs
3-4 Södra BF, f~rarkurs
3 Besiktningskurs

17 PC,trscheklubben kl 12-16
18 Fri. träning MC kl 09.00-12.00

Bil kl 12.30-17.00
Alla lIMS med] ernrna r som har gäl1ande t.ävlings-
licens utställd på klubban, tränar gratis.
OJlS du mås te kunna visa gil tigt medlemskort
(1981) plus din licens.

'. ~.. ,"'" ~
~'7

• Hem frln sportlovet.



SÄLJ REKLAN TILL VÅRA 'rÄV1INGAR
Reklampaket 1
Biljetter för
kun der-oms tällda

hekl:unskylt

Pr-o gramann ons

Direktreklam

'I'ot a.Lpr Ls för

VIP-BILJETTER omfatt ..vndefri entre
till publikplats samt depå, program
och 1. v issa fall s e r vsri n s; - 1(\ s t
per a.rr angemang ,

.r'lUBILJE'l"L1ERtill Er'T i r,."llycrc83,
Kvällspostens Newsrace samt bil-
festivalen i aep. 30 helt fria hilj
per arr ang emang,

RABA'I'TBIL.J om f'a ': 1 "', 'l. ,J.,:, I :,' k r on o rs
rabatt på ordinari: bilj-pris pä
Knu'tst cr p , 200 r abatt.b Lljet ter per
arrangemang.
Skylt om ca 1x6 meter uppsatt på
Ring Knutstorp un de r h e La '1982
(E.ven un de r uthyrning samt daglig
trafikundervisning för NV-skånska
trafikskolor). SkylttiLlverkni~g
tillkom:ner.
Annons i A4:a format (helsida) i
8ouvenirprogram vid EM i ralJy-
cross samt Kvä.Ll spos tens News r-a ce.
Möjlighet a t-l; me dsän da d.irekt.r-ekI
till Hyllinge 1',18 750 m ed.Lemrna r
(utsändning sker varje månad).

ovan8tåe~de 4.750 kr (exkl 3xatter)
Reldampaket ;:2
Reklamskylt samt programannonser som Ovan 3.400 kr
(exkl aka t ter )

Sva)övs C;p
"Svalövs GP - EM i Rallycross" är den fulla benämningen på

den svenska deltävlingen i årets EM-serie i rallycross. Tävlingen
körs liksom de senaste åren på Knutstorp (16 maj), men namnet?

- Det har varit svårt att hitta sponsorer till rallycrossen i flera
år. Betydligt svårare än till racingen, säger Sven Berggren som lett
Hyllingebanans sponsorjakt ett halvdussin säsonger.

- Nu har vi intresserat Sva-
lövs kommun och säljer paket till
företag i kommunen. Vi har
redan bättre sponsortäckning än
ifjol.

Vad tävlingen beträffar ser
man bl.a, fram emot en fight
mellan fyra Audi Quauroekipage
- österrikaren Franz Wurz mot
Olle Arnessons och en okänd
österrikares hembyggen,

Övrigt:
Klassponsor Exklusivt deltaga i all marknads-

föring, dominera i annonsering,
program, banreklam, speaker etc.
Begär prisuppgift.

Flaggor Grll!J'.fiom f-:lr::l '.:!.!ld'?x' 198? 4.000 kr
Grupp om fem under 1982 4- 50n kr

Svalövs Grand Prix Speciellt för Svalövs-företag,
begär prospekt. ;:2.200kr per
företag (exkl skatter)

NST 24-timma:c's Delsponsor, begär prospekt,
3.3°0 kr (exkl skatter)

Enbart reklamskyl t l'-1indreskyl t ca 1x6 me ter
1.250 kr (exkl skatter o skylt)
Storskylt, begär prisuppgift.

Gå ut till de företag där du har "känningar" oc11
försök sälja nagot av de här paketen. Du hjälper
till att göra ban.a.noch klubben ännu mer kän.ia.
Vill du ha mer upplysningar, ta konta.kt med Sven
Berggren tel 0431/19185, 1643~' bost. Du kan räkna
med en viss provision på det du lyckas sälja.

I1ÅNADENS }'ÖDE1SBDII.GAR

Yngve N ordi n , Magis tratsv 5A, Lund
Bertil Andersson, Jens Billesgat 12

Billesholm
Carin Weibull, Hällestadsv, Dalby

30 år 5/4
40 år 11/-t
30 år 1 '1/./lr


