
RESULTATBÖRS
MOTOCROSS:
Benny Andersson startade i SM-kvalheat, A-förare på
Furufjällsbanan den 24/7, resultat en 9:e plao i det
första kvalheatet.
Den 6/8 var d,etså dags för "Stadionoross" på Soand
Raoeway här slutade han på en 16:e plats i kvalheat
3·Sedan var det åter dags för Furufjällsbanan där han
tog en 10:e plats i ett inbj-lopp 500 00 A-förare.
RALLY:
Bengt Kristiansson hamnade på en 2:a plats i O'SOLE
MIO POKALEN den 31/7 i Eslöv.
BACKE:
Claes-Göran Elofsson tog en 2:a plats i sin klass i
"AUTOGROSSBACKEN" den 1/8. Samma dag på eftermiddagen
körde han klubbtävl på Knutstorp, Clåes-Göran fiok
frågan varför han kom så sent. Svar: Jag var tvungen
att köra finalen i Lund.
MINIRACING:
Rikard Nilsson blev 14:e man i Hässleholm den 11/7
i klass MRC 1:8 •.•.
RALLYCROSS:
Lars Persson körde Göteborgs DM på Tabergsbanan den
31/7 ooh hamnade på eh 26:e plats.
Kuno Larsson hamnade på en 25:e plats på Lagnöbanan
den 8/8, Kuno kör ju en ganska orginell bil i RC-
sammanhang, Fiat 2000 Abarth.
FOLKRACE:
Tomelilla hade lagt in en backnings tävling i sin FR
den 15/8 den vanns av Leif Andersson i en Datsun.
RACING:
I NM-tävlingen i Karlskoga den 4/7 hittar vi Bertil
Sandström på en 8:e plats Formel V.
I nästa tävling, Västkustloppet, gick det än .bättre
Bertil blev 4:a och Mats Persson 13:e. Nästa tävlin~
blir den 18-19/9 på Knutstorp. När 2 tävl återstår ~
RM ligger Bertil 4:a och Mats 7:a.
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STYRELSEMÖTE

Måndagen den 30 augusti kl 18.30 i sekretariatsbyggn.
Ring Valter eller Lasse om du inte kommer.

TACK ALLANI SOMGJORDESUCCETÄVLINGEN

K\~\LLSpOSllr

Nu efteråt när vi läst alla
pressrosor om vårt arrangemang kan vi bara kQnB~atera
att alla har gjort en jätteinsats (plus 11te:·,,1itll).
Tack alla funktionärer, Ring Knutstorp AB":K~llsposten
plus alla andra.' ORGANI SATIONSKOMfUTTEN

.... fr;

KLIPPT UR IDROTTSBLADET 11/8

Chris Mann i en Lotus 16 från 1959 i s6ndagens lopp
f6r historiska racerbilar.

l - '.

Knutstorp håller ställningarna
Trots värmen kom nästan lika 'många åskådare som ifjol till helgens
Newsrace på Ring Knutstorp - enligt arrangörernas inofficiella siffror
16200 personer på de båda dagarna. Först måste man gratulera Hyl-
linge MS. Men sedan kommer frågan: Hur är det möjligt?
- Det är historikerna som drar, tror Knutstorps PR-man m m Sven
Berggren. .
Och visst stötte vi på många veteranbils entusiaster i depån - folk som
kommit långväga, enbart för att se de gamla racervagnarna och deras
uppgörelse.
Men Knutstorp får stor publik främst av andra orsaker, menar en
del. Banan är särklassigt publikvänlig och det finns en stark skånsk
motorsporttradition via Saxtorp och Kristianstad. Den traditionen
har bl a medfört betydligt bättre lokal pressbevakning av banracing-
en, Anman finner på andra håll i landet ..

• John N~ (F3): • TriigArdhskulle flyttatlig. nir han mirkte att jag Akteforterel
"'-. 1 Bengt TrtgIrdh (F3): • Jag fick en schackning efter fighten med Theyo. Kinde av halamu.·

~

kelstrAckningen och kunde inte ladda ikurvorna. Men jag stingde inte Nielsen ojuste.
'- ~ . Nu flr jag ta revanoch i de bida brittiska f3.mbt_~ pi Silvemone och Brands

Hatch, 80m jag llkallköra i septernber-oktober.

~

~ : ThorMa Ko_ (F3): . Jag satt och tankt. "nu blir du bäste svensk och tar EM·poIrIg . hAll
~ huve't kaltt" . DI tappade jag koncentrationen att ögonblick· oförtItIigt.

· Men ItOIlbaen Eddie Jordan var nöjd ändA, efter alla problem med vilxellldon pi den här
bilen 80m _ en reMfWllgn för en 10m kvaddades förTahelgen.

, . Eddie lovade mig en gratiatyming i nIgot annat race i höst.
· Har ockal bud frln det beIgiIka Martinislalle! an köra en andrabil i EM·1oppen pi Jarama
och ~.c.kIen. .
Thorbj6rn c..tuon {F3}:. Korn aent ivig i starten med min högt vlxlede etta. Jag hade hArig
pi Thllm, men borde ju inte snurr.ua'n ...
• Jiirg BIc:hi {Super Saloon}: • Jag ir jlltebesviken pi domerna 80m uteslöt mig i kvalhaatel.
Jag tacklade inta dansken iUtokurvan. Han borde hAlt!sitt yttarsplr, nir han mArltt. an jag
__ bbant och korn upp vid sidan. .
· I fiNllen vet jag inte vad 80m hAnde med bilen • kopplingen eller vlxellldon eller kanske
svInghjulet.
· Tveksamt orn jag kommer till SM·finalen pi KetIokoga. Jag gillar inte In det gir sönder
varenda gIng. KanIk. bittra an spara pengarna och komma igen niata shong ..
Peter NorIender {S_ Saloon}: • Dat gick varmt mot .ute! . 120 grader . och motorn liter
skumt: Tur i alla fall att vi bytta till den hArkylaren. Den andra hade aldrig klarat tjugo varv ..
Boae RidotrOm (Super Saloon): . Nu efter racet gir motorn igen . hur bra 80m helst • ty.
piskt.
AMIJoho"..", {Lady Cup}: . Jag miIoade en vlxel. Dat flr man inte göra med lisbeth
{Holmberg} ibakhjuleni

,0IC8r Ruben lMrIuri {F3I: • Inte en incident pi hala Ioppetl . Jo förresten. pi lista varvet_
det nIgon 80m oprang 6wr banan.



Racerloppet utan sladdar:
Sveriges första elfordonstävling kördes i Trollhättan
den 18/7. Som sig bör så finns en HMS-medlem på första
plats, Sven Håkansson som numera bor i Nynäshamn vann
med en HM-trimmad "Berix Eloped" och blev tvåa med en
trehjulig bil av märket HM.
Vill du läsa mer om tävlingen så finns en artikel i
"Ny Teknik" nr 29.
GRATTIS Sven, vi får säkert anledning att återkomma.

Engelsmannen Gary Brandon vann bilklassen i den
rorsta svenska tävlingen ror elfordon.

KÖPES
BILSTEIN stötdämpare fram till BMW 02-serien
ev med förstärkta ben.

Ture Tofftin
Tel 042/31388

50 år
30 år
40 år
30 år
40 år
30 år
50 år

rl;\u\tfAfJ
1/9 Sven Håkansson, Centralg 47, Nynäshamn
3/9 Göran Wiik, Kaptensg 6, Svalöv
6/9 Alf Nordin, Spårsnög 12, Lund
8/9 Heikki Kiuru, Storg 47, Marieholm
9/9 Bengt Borggren, Gasverksg 10, Eslöv

22/9 Christer Jönsson, Bang 20, Kågeröd
28/9 Ture Tofftin, Nygårdsv 27, Höganäs

DETTA HÄNDER I SEPTEMBER
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7 Klubbracing, bil+mc kl 17-21 (asfalt, buller)
18-19 BFGoodrich Festivalen, Rallycross-Racing

20 ADAC-rally, spec-prov ca 9-13
25 ASK Köpenhamn
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KOMMANDE KLUBBRACE (asfalt)
Den 4 sep kl 09.00 är MC-killarna inbjudna att deltaga
i klubbrace, anordnad av Kortedala MK på Falkenbergs-
banan.
Nästa klubbrace bil-mc på Ring Knutstorp blir den 7/9
kl 17.30.
Med anledning av den stor brist på funktionärer hit-
tills i år, måste varje tävlande ta med sig en person
som finns till tävlingsledarens förfogande under hela
klubbracet. Glöm inte heller att ta med RMS medlems-
kort, vilket måste uppvisas före start.
Rar du något du vill fråga betr klubbracing MC kan du
ringa Råkan tel 0435/15434.

KLUBBRACERESULTAT EFTER 3 DEL TÄVLINGAR
RACER: 1 Oscar Ekstrand 15 12 8 352 Peter Lundgren 12 -- 6 18

3 Piero Selerup -- 15 -- 15
Erik Björkman -- -- 15 15

5 Ulf Nilsson -- -- 12 12
6 Bo Andersson -- 10 -- 10 ]L-A Jansson -- -- 10 10
8 Torbjörn Lundgren -- 8 -- 8
9 Mats Karlsson -- 6 -- 6

10 Morgan Frithiof -- -- 5 5
0-750 1 Bert Sandell 12 12 12 36

2 Torsten Persson 15 10 10 35
3 K-E Lövkvist -- 15 8 23
4 Anders Löv -- 4 15 19
5 Roland Poll 8 5 -- 13
6 Mats Moritz -- 8 4 12
7 Lars Persson 6 6 -- 12
8 Sven Nilsson 10 -- -- 10
9 J-E Svensson -- -- 6 6

10 Tomas Augustsson -- -- 5 5

)
,)

0-750 11 Håkan Bjelkengren -- -- 3 312 Tomas Gustavsson -- 3 -- 3
750-00 1 Jan Moritz 15 -- 12 272 Lennart Persson -- 15 -- 15Benny Christiansson -- -- 15 154 Magnus Johnsson 12 -- -- 12

Ulf Jarlestam -- 12 -- 12
6 Peter Persson -- 10 -- 10

Tonny Jörnevi -- -- 10 10
8 Rolf Sjunnesson -- 8 -- 8
9 Björn Sjunnesson -- 6 -- 6

TIDSPLAN FÖR KLUBBRACING TISDAG 7/9 1982
17.00
17.50
18.00-18.20
18.25-18.45
18.50-19.10
19.15-19035
19.40
19.45
19.50-20.05
20.10-20.20
20.25-20.40
20.45-21.00

Anmälan och besiktning
All ban-ooch ~äkerhetspersonal på plats
Fri träning, bil, samtl klasser
Fri träning MC
Fri träning, bil, samtl klasser
Fri träning MC
Förarsammanträde, vita huset
All ban- och säkerhetspersonal på plats
Semifinal, bil, samtl klasser
Semifinal MC
Final, bil, samtl klasser
Final MC

OBSl Uppställning till start i träning och tävling,
skall ovillkorligen ske FEM min före utsatt tid.

KLUBBRACERESULTAT EFTER 2 DELTÄVLINGAR
Stand 1 1 Claes-Göran Elofsson 18 p

2 Kj ell Engdahl 12 p
3 Lars Tofftin 4 p

Stand 2 1 Ture Tofftin 9 p
Lars Östring 9 p

3 Mikael Krausz 8 p4 Mats Östring 6 p
Ulf Lindh 6 p

6 Bo Paulsson 2 p
Special 1 Kenneth Nilsson 9 p

Vill du fråga 'om klubbracing bil, ring till Ture
Tofftin tel 042/31388.



TILLÄGGSREGLER FÖR KLUBBMÄSTERSKAP MC (RR)
1. Tävl- oträningstillfällen

Klubbracingen -82 samköres delvis med Kortedala MK så
att några tävl kan förläggas på andra banor med fler
i varje klass.
2. Tävl-ledn o,org-kom

Tävl-led Håkan Hedlund, Idrottsv 4 A, 264 00 Klippan.
Org-kom: K Strandberg, L Olsson, G Lundgren, R Fröjd,
B J Andersen, B Andersson, T Tofftin, G Johansson.

3. KlaSsindelning
Klass 1 - 750 cc

"2 750 cc -
"3 Racing

4. Fordonets utrustning
a. Alla pluggar och bultar som om de lossnar kan orsaka

olje- el bensinläckage, skall vara låsta med låstråd
el dyl.

b. Kedjor skall vara helnitade el förs~dda med låstråd.
c. 3 st nummerskyltar enl Svemos anv. Aktiva förare anv

sina resp färger, övr röd botten med vita siffror.
d. Allt glas övertejpas el borttages backspeglar demont.
e. Vid tveksamhet ang ekipagets klasstillhörighet, vid

protest el spec-byggen, klassas maskinen av bes-ch.
5. Förare samt förares utrustning

Förare SKALL kunna uppvisa gällande medl-kort i liMS.
Gäller ej förare från inbj klubbar.
Skinnklädsel obligatorisk. All nylonklädsel förbjuden,
närmast kroppen.
Godkänd hjälm enl Svemos stadgar. Visir eller skydds-
glasögon. Handskar av läder som täcker handlederna.
6. Anmälan

Sker i sekretariatet varje gång. Fasta tävl-nr tilldel.
7. Besiktning

Efter anm skall fordonet samt förarens utr besiktigas
före varje körning.
8. Tävlingens genomförande

Träning, kvalheat samt tävling enl tidschema som erh
vid anm. Poängber enl följ: 15-12-10-8-6-5-4-3-2-1.

9. Startavgift
40 kr vid varje tillfälle på hemmabana, dock kan avg
vara något högre vid deltävling på andra banor. Avg
kommer att meddelas i klubbnewset i god tid.
10. Prisutdelning
Ca en månad efter sista deltävlingen vid en sammankomst
i klubbstugan. Resultatlistor anslås vid varje tävling.
11. Funktionärer
För att kunna genomföra klubbrnästerskapet måste vi ha
ett antal personer som hjälper till vid flaggpostering
o dyl. Tag med dina kompisar som kan hjälpa till.
12. Ansvar
Deltagandet i klubbmästerskapet sker på den tävlandes
egen risk. Svemo, arrangörer, dess tävlingsledning och
funktionärer frånsäger sig allt ansvar för under tävl
ev inträffade olycksfall el liknande.

Någon form av förtäring kommer att finnas tillgänglig.
Du får gärna vara med och tränings köra även om du inte
skall tävla.
Sist men inte minst - klubbens flickor får naturligt-
vis också vara med.

KLUBBRACINGKOMMITTmN RR

ÖNSKAS HYRA
Rum önskas omgående i Lund av rökfri
studerande.
Håkan Hedlund, Idrottsv 4 A, 264 00 Klippan
Tel 0435/15434



GOODRICH FESTIVALEN 18-19 Sept
Som väl de flesta vet skall vi köra ytterligare en
tävling på Ring Knutstorp i år. Tävlingen är en kom-
binerad Rallycross och Racingtävling och vi hoppas
naturligtvis att vår duktiga funktionärsstab ställer
upp som vanligt och gör även detta arrangemang till en
arrangörsmässig fullträff liksom årets föregående täv-
lingar.
Rallycrossdelen är en deltävling i "DUCKHAMS SVERIGE
CUP". I cupen får inga bilar med turbo eller 16-ven-
tilers motorer delta så detta är ungefär som rally-
cross för 4-5 år sedan. Då bjöds det ju verkligen på
täta fighter i rallycross så vi kan väl hoppas på en
rafflande tävling.
Racingdelen är i skrivande stund inte helt klar betr
klasserna. Helt klart är att vi skall kör tre klasser
och att en klass blir Formel Vee 1300, de övriga två
klasserna kan ev bli Lady Cup och Sport 2000.
PS Glöm inte att komma till funktionärsmötet, kallelse
kommer i brevlådan.

KLUBBENS FÖRARE @
Så har då även klubbens Rallycrossambassadör Göran
Lundgren fått fart på skrotet. Göran har under första
delen av säsongen haft en del tekniska problem med den
nybyggda Porschen. Men nu börjar brickorna falla på
plats och de senaste tre tävlingarna har det gått ganska
bra. I Hamburg 13/6 tog han sig till A-final och blev
6:a. I Valkenswaard (Holland) 4/7 tog han sig också till
A-final och blev 5:a, Jan de Rooy i DKW:n (Audi Quattro)
vann tävlingen. Göran var i Valkenswaard igen 25/7 och
då tog han sig till B-final där han startade från den
sämsta startrutan men tog starten och var ca 10 m före
Jos Fassbender (renault Alpine A 310) i första böjen.
Göran tappade dock någon placering men blev 8:a totalt
i tävlingen. Andy Bentza vann och Martin Schanche och
Jan de Rooy blev 5:a resp 6:a.
Vi hoppas naturligtvis att den uppåtgående trenden skall
hålla i sig och önskar Göran lycka till på hans kommande
äventyr.

Een zeldzaam p/aatje "Goran Lundgren" de zweedse rallycross ambassadeur hier voor
"Jan de Rooy", Heloas kan de goedlachse zweed zo een hoog tempo niet altijd vier IOtvijf
ronden lang vo/gen anders is hij wel erg gevaarlijk. 11'/ iedergeval toch altijd een Out-sider
waarje rekening mee moet houden.

VALBEREDNINGEN
Det kanske är lite tidigt men vi börjar närma oss ett
nytt år och då skall väljas chefsfunktionärer mm till
1983 års tävlingar.
En liten påminnelse om att valberedningen finns är väl
kanske på sin plats.
FÖljande personer tar med öppen famn emot alla förslag
till 1983.
Håkan Hedlund, Idrottsv 4 A, Klippan 0435/15434
Lennart Gullstrand, Annerov 17 A, H-bg 042/155958
Bo Bergqvist, Klöverv 1, Löddeköpinge 046/776285

Hjälp dem med namn så att vi kan ha allt klart till
dec-mötet där alla funktionärer skall väljas.


