
Två bilder från öppningsloppet på Knutstorpsbanan, som då ännu saknade permanent be-
läggning. Den löper delvis parallellt med motocrossbanan. Så småningom hoppas lilan alt
aen skall bli en tummelplats för svenska och danska Fl-åkare. Foto: Bertil Persson ..'
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Maj, KLUBBMEDDELANDE

"SVALÖVS GRAND PRIX" EM - Rallycross 15-16 maj
RALLYCROSSBAL på ÖRENÄS SLOTT 15 maj
ARBETSDAG PÅ RING KNUTSTORP 9 maj kl 08.00
KLUBBMÖTE torsdag 6 maj kl 19.00
ROADRACINGNYTT
KLUBBENS FÖRARE



ILLUSTRERAD
MOTORSPORT
nr 12 1962

KN-UTSTORP
• Hyllinge motorsällskap är en klubb som
inte är rädd för att satsa på nya arrange-
mang och att genomföra dem i stor skala.
Vid sidan av MC-sporten har man tagit bi-
lismens och motorsportens utveckling ad
notam och byggt en hastighetsbana för bilar.
Det är klubbens drivande kraft, Allan Pers-
son, som står bakom detta projekt, som på-
börjades vid midsommar i år och som den
7 oktober hade sin invigning. 7.000 kbm
grus har medlemmarna fraktat från ett när-
liggande grustag till den 1.200 m långa
banan som försetts med en 1~14 m bred
körbana.

I sitt nuvarande utförande enligt skissen
är inte banan till klubbens belåtenhet. Den
skall göras nära en kilometer längre och få
ett par långa, snabba rakor. Hur dess slutgil-
tiga utformning än blir, har klubben lovat,
att säkerheten alltid skall sättas i främsta
rummet.

Knutstorpsbanan i sill nuvarunde skick -
iinnu för krokig och långsam.
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Detta referat väcker gamla minnen till liv. Man kan
ju lätt konstantera att Hyllinge MS var först med
att köra Rallycross i Sverige.
Detta borde rimligtvis innebära att årets Rally-
cross EM går av stapeln nästan på dagen 20 år, om
man inte är för petig, efter premiärtävlingen, som
man väl också kunde kallat för Rallycrosstävling.
Detta borde väl inspirera alla till att göra en
KANONTÄVLING den 15-16 maj.
Se även sista sidan.

RING KNUTSTORP AB
Bruno Friberg, som svarar för anläggningen, vill
gärna att alla som använder anläggningens verktyg,
maskiner m m ställer tillbaka "grejorna" där man
hämtade dem. Skulle något aven eller annan anledn
gå sönder, LAGA det eller meddela Bruno så att det
blir lagat till nästa gång du behöver det.
Var aktsam om grejorna, använd det som om det vore
ditt eget.

BÄCK

I)

KLUBBMÖTE
Den motorexpert som vi utlovade i förra klubbladet
HAN KOMMER NU. Tors dagen den 6 maj kl 19.00 i cafe-
terian på Ring Knu tst orp , Hans namn? Olle Nilsson
till vardags serviceingenjör hos sterner Blomquist
i Malmö. Vi kommer att få se vilka möjligheter som
sterner Blomquist har att ställa upp med när det
gäller motorarbeten. Dessutom kan han visa en del
av deras rika reservdelssortiment;. MISSA INTE DETTA.

STYRELSEMÖTE
Måndagen den 3 maj kl 18.00 i sekretariatsbyggnaden
på Ring Knutstorp. ~eddela om du har förhinder.

"SVALÖVS GRAND PRIX" EM -RALLYCROSS
Den 15-16 maj är det åter dags för Hyllinge MS att
arrangera Sveriges deltävling i Rallycross EM. Fjol-
irets tävling blev en 100%-ig fullträff och i år
måste vi naturligtvis tillsammans försöka att öka på
procenttalet till åtminstone 120% även om detta stri-
der mot alla matematiska profetior.
RC-~~ har förändrats något från i fjol. De två klass-
erna man körde 1981 har i år slagits samman, så nu
tävlar alltså de vanliga "svenssonbilarna" mot Audi
Quattro, Porsche och de övriga GT-bilarna. Dess-
utom körs den nya Gr A klassen (pysbilar) som sepa-
rat EM-klass i år.
Det mest intressanta är kanske att se hur konkur-
renskraftiga de nybyggda Audi Quattro bilarna blir.
Redan i skrivande stund är en Quattro anmäld. Det
är Holländaren Jan de Roy som i år gör come back i
EM med en fabriksbyggd bil. Den som annars i dagens
läge nog har den "vassaste" och bäst utsorterade
Quattron är nog förre Eur-mäst Franz Wurz. Många
minns väl denne glade Österrikares tidigare fram-
fart på Knutstorp och vi får väl se om takterna
sitter kvar. Olle Arnesson som tidigare satt hela
Eur-eliten på plats i sin Porsche har i år även han
byggt en Quattro. Olle tävlade för första gången med
bilen i TorneIilla den 9 april, men då var inte bilen
helt utsorterad och resultatet blev med andra ord
dåligt, men Olle hinner säkert få fart på bilen till
Knutstorpstävlingen. Dessutom har vi naturligtvis



PRIS för allt detta:
92 kronor (exkl service och dryck utöver fördrink)

RING direkt till Örenäs Slott och boka bord.
Tel 0418/70250.
PS Du måste tala om att du tillhör Ring
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DETTA HÄNDER I MAJ

8 Lunds Touring Team kl 10-13
9 Arbetsdag RC-EM kl 08.00

Brandövning för säkerhetspers kl 10.00

Martin Schance i sin 470 hästars Turbo Escort, Andy
Bentza i sin Lancia Stratos och Piet Dam som 1981
vann på Knutstorp med sin häftiga BMW. Det ryktas
om att Piet håller på att bygga en kompressormatad
BMW-motor (alltså ej Turbo) med tillräcklig effekt,
om denna blir färdig till vår tävling är ännu oklart.
Naturligtvis får vi ej glömma de övriga Svenska RC-
stjärnorna. Rolf "Myggan" Nilsson t ex som i år har
tänkt åka hela EM-serien. Som de flesta kanske vet
så blev "Myggan" trea i första EM-tävl i Österrike.
Dessutom vann han. "TomeliIla Trophy" den 9 april i
konkurrens med bl a Scanche, Alamäki m fl så vem vet.
Vi har vår egen Göran Lundgren som i år byggt en ny
Pors che som utan tvekan är konkur-r-enakr af t i g i detta
sällskap. Som synes tyder allt på en rafflande tävl
den 15-16 maj.
Liksom 1981 är det en tvådagarstävling där träningen
körs på lördagen. Första kvalomgången kör vi på sön-
dagen redan kl 11.00, detta för att vi skall kunna
ta med några fler förare än 1981.
på lördagskvällen är det RALLYCROSSBAL på Örenäs
Slott och det är vår förhoppning att så många som
möjligt av våra medlemmar, funktionärer, förare m fl
deltager i denna. (se nedan).
Som alltid före en tävling är det en del arbeten som
måste utföras ute på banan. Därför har vi beslutat
att ha en "ARBETSDAG" den 9 maj. Vi samlas ute på
banan kl 08.00, damklubb en har lovat att ställa upp
med någon typ av förtäring under dagen. Det är vår
förhoppning att så många som möjligt ställer upp och
hjälper till.
Vi förutsätter naturligtvis att vår mästerliga och
lojala funktionärsstab som vanligt ställer upp under
tävlingen och även alla nya funktionärer är natur-
ligtvis välkomna.

15-16
18
20
25
31

1- 2
3
4
6

RALLYCROSSKOMMITT:mN _
"KNUTSTORPS.RALLYCROSSBAL" Örenäs Slott 15 maj
Ring Knutstorp och Hyllinge MS har nöjet att inbjuda
Dig och Dina vänner till Rallycrossbal i samband med
Svalövs Grand Prix, EM i Rallycross, på Örenäs Slott
lördagen den 15 maj kl 20.00.
MENU! Fördrink - Rökt laxcanape - Helstekt oxfile

Kaffe och kaka - - DANS

Dansk mästerskap RR
Styrelsemöte kl 18.00
Chefsfunkt-möte Rallycross EN kl 19.00

RRK Viking

Klubbmöte kl 19.00

EM i Rallycross
Chefsfunkt-möte Roadracing kl 19.00
Helsingörs MK
Klubbträning bil-mc (grus) kl 17.30-21
Alfa Romeoklubben

DU SOM ÄR INTRESSERAD • • •
Bli funktionär på Roadracingtävlingen den 12-13
juni. Har du aldrig varit med förut, tveka inte,
ring Greger på 042/31569 så hjälper han dig till
en plats. Vi har platser till alla oavsett erfaren-
het eller licens. VÄLKOMNA.



@ ROADRACING
nytt

FÖRARKURS I RR
Kursen i Linköping 24-25/4 blev fulltecknad, enligt
rykten kommer ytterligare en kurs att anordnas, den
29-30/5 iAnderstorp.

KLUBBRACING RR och BR
Klubbracemöte RR-BR i klubbstugan den 11/5 kl 19.00.
Genomgång av reglementen och körtillfällen. Eftersom
det finns många oklarheter att diskutera, är det än
mer viktigt att många kommer.

PLANERADE KLUBBRACEDATUM
Maj 5 kl 09.00 Klubbrace RR Falkenberg
Jun 8 kl 17,30 Klubbträning RR Knuts torpKlubbrace BR
Aug 1 kl 08.00 Klubbrace RR KnutstorpKlubbrace BR
Sep 7 kl 17.30 Klubbrace RR KnutstorpKlubbrace BR
Sep 11 kl 09.00 Klubbrace RR Falkenberg

utrustning RR:
OBS~ MC måste ovillkorligen vara utrustad med TRE
Svemogodkända nummerplåtar, ha låsta oljepluggar
och kedjelås. I övrigt se vårt klubbracereglemente
som gås igenom på mötet den 11/5 kl 19.00.
Beträffande körningen på Falkenberg (RR) den 20/5,
måste deltagande anmälas senast den 13/5 till:

Håkan Hedlund, Idrottsv 4 A, 264 00 Klippan,
Tel 0435/15434.

Upplysningar om klubbrace BR kan fås av Ture Tofftin
tel 042/31388. RR-Sektionen

VI GRATULERAR

2/5 Bernt Persson, Hallong 28, Bjuv 40 år
5/5 Gert Gustafsson, Glebersv 35, Påarp 30 år

13/5 Lennart Nilsson, Handelsg 1 A, Höör 60 år
19/5 Ronny Jönsson, Österg 30, Åstorp 50 år
20/5 Martin Loven, Hj Söderb v 1, Kr-stad 30 år
24/5 Christer Andersson, PI 3326, Tyringe 30 år
30/5 Walter Backen, Söderg 19, Malmö 40 år

KLUBBENS FÖRARE
Nu börjar solen äntligen värma upp alla som fryser.
Fortfarande är det dock rallyåkarna som svarar för
det mesta tävlandet.
Claes-Göran Elofsson har kört två tävlingar sen vi
läste om honom i förra klubbladet.
I Hässleholms MK:s ELEX-Po~alen och i Trelleborgs
MK:s Vikingadansen, han blev tvåa i bägge tävling-
arna.
I ELEX-Pokalen startade Stig Blixt/Lars Bondesson i
deb-klassen där de fullföljde tävlingen. Deb får ju
som bekant ingen placering i prislistan.

Även Rallycrossåkarna har vaknat till liv, den första
tävlingen kördes i TomeliIla på Långfredagen bästa
Hyllinge-förare blev Lars Persson'som vann C-finalen
i sin VW. Göran Lundgren begick säsongpremiär i sin
otroligt snygga och välbyggda Porsche, tyvärr hade
han problem'med oljetrycket och hamnade långt ner i
prislistan. Både Lars och Göran kommer säkert att
visa framfötterna igen vid EM-tävlingen på Knutstorp
den 15-16 maj.

To""''' T"",,:
A-nu!: l. Rolf "MYllan" Nilsson,

Tomelilla MK, 2. Mitti Allamllti, Finland,
3. Kjel BolIneset, Norge, 4. Anders Nord-
stedt, SMK Uppsala, ,. Anders Benza, ÖSter-
rike.

B-n ••• : I. Martin Schanke, Norae. l.
Reine Carlsson, GOteboras MF, 3. Bertil
Molander, Kullinae MS, 4. Anders Hultkvist
SMK Örebro, ,. Anders StenstrOm, MSK
Hammaren.

c-nu!: I. Lars Persson, Hyllinge MS,
2. Cronge Nordstedt, SMK Uppsala, 3. Bo

~__Lindquist, Tornelilla MK.

Resultat
TomeliIla Trophy
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SÄSONGSP.H.EMI.ÄB.
Lördagen den 17 april var det säsongs-

start för serie-crossen ner i Skanör •
Hyllinge kunde för första gången på

flera år ställa upp med ett fullt och
för året kraftigt förstärkt lag.

Laget som bestod av Lars Andersson,
Jörgen Ahlström, Johnny Martinsen

samt nyförvärven Benny Andersson,
Klas Persson och Lennart Steen (res)

var totalt överlägsna.
Lagets resultat från heat 1:

Benny 2:a, Lasse 3:a, Jörgen 5:a,
Klas 6:a och Johnny 14:de.

2:dra heatet:
Lasse 2:a, Benny 5:a, Klas 6:a,

Johnny 8:a och Jörgen 12:a. Allt-
så en jämnhet i laget som bådar gott

för framtiden. Nästa serietävling går
i Tomelilla den 31 maj.

Lennart som för dagen var reserv passade
på att ytterligare förgylla klubbens fär-

ger genom en 1:a plats i inbjudningstävl.
2:a i första heatet och 1:a andra efter en

våldsam fight med Jörgen Gustavsson, Lim~
GRATTIS HELA GÄNGET.hamns MK.

KLUBBJACKA

Knut Martinsson

Den jacka som finns avbildad i dec~numret aV vår tid-
ning kan du köpa genom Ronnie tel 046/733086, han har
2 st jackor för omedelhar lev. Pris 290 kr. RING.

SMK HELSINGBORG har hyrt Knutstorp den 23 maj mellan
kl 09.00 - 17.00. Alla ni som kör klubbrace m m är väl-
komna att köra - givetvis får ni betala för nöjet be-
roende på att SMK får betala för anläggningen.
Är du intresserad så ta kontakt med Hans Kjellander
tel 042-68322 (bost) el 0431-13560 (arb). Du kan ock-
så ta kontakt med ~Qre Tofftin tel 042-44292.
OBS~ Det är tyst verksamhet.


