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ROAD RACING
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NU ÄR DET DAX!
Helgen den 30 april och l maj
går första del tävlingen i SM
i Roadracing. Alla som deltog
i klubbracingen ifjol och inte
själva skall tävla skall ringa
mej senast den 26 april så att
vi ordnar funktionärsplacering.
Nu är det dags för dej att ge
tillbaka lite, ställa upp för
klubben och RR-sektionen. Vi
bjuder dej på maten och bästa
publikplatsen runt banan, allt
man kan önska sig.

Ring till Mo1tke eller hans
underbara tel.svarare på tel.
0418 - 704 98 (dygnet runt)

1:a KLUBBRACE 15 MAJ
Genom ett samarbete med SMK Hel-
singborg kommer HMS Klubbracing-
sektion att anordna årets första
klubbrace på Anderstorps Raceway
den 15 maj mellan 9-17.
Klasserna för året blir följande:
STD l, STO 2, Special, Formel,
MC Olic. förare, MC Lic. förare,
Sidvagnar. Kontakta din grenrepr.
för upplysningar om ev. ändringar.
Vi försöker att få komma in i de-
pån redan under lördagen för lite
"samkväm" under gemytliga former.
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KLUBBRACINGORGANISATIONEN FÖR 1988.

På april månadsmöte stod det klart att
Klubbracingen var en riktig sektion i
klubben och att stora delar av de tunga
posterna var klara. Följande blev valda
i den nya organisationen:

Tävlingsledare BR / RR:
Allan Persson
Sekreterare:
Eva Gödke
Banchef:
Sune Axelsson
Säkerhetschef:
Jörgen Nilsson
Besiktningchef:
Kenneth Lodnert RR
Preben Olsen BR
Depåchef:
Göran Aronsson
Banunderhållschef:
Bruno Friberg

Detta är grundstommen i vår organisation
men det behövs många flera, dessa få kan
inte sköta allt Själva.

EFTERLYSNING!

För att kunna köra alla klasser i klubb-
racingen måste vi ha folk på vissa pos-
ter och det är följande:
Bitr. TL i roadracing

banracing
Sekreterare med kännedom i BR
Flaggchef
Flaggfunktionärer

Löser vi inte detta finns risken att
vissa klasser inte får köra.
För en aktiv körning,på säkert sätt.
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ARETS FÖRARE

RICKARD LARSSON utsedd till
årets förare 1987.
Han kan ses i aktion på RR-SM,
där han tävlar i Superbike.



@ HYLLINGE MOTORSÄLLSKAP
BOX 8018
220 08 LUND ./~ Scandinavian Raceway

HAKAN HEDLUND
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Till årsmötet den 27/2 i SiriiJslokalen,hade 55 röstberättigade
medlemmar mött upp. Ordförande Valter Nilsson hälsade välkommen.
Vår hedersordförande Allan Persson Taldes att leda årsmötet.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
,"öljande val förriittades: ordförande för 1 år:Valter Nilsson

3 styrelseledamöter för 2 år: Bo J Andesen
Bengt Kristiansson
Lasse Larsson

2 styrelsesuppleanter för 1 år: Thomas Lindsjö
Stig Liljedahl

klubbkassör för 1 år: Lennart Hoffert
2 revisorer för 1 resp 2 år: Axel Hellstrand

Per Erik Björkbring
revisorssuppleant för 1 år:Britt-Marie Hhgglund
medlemskassör för 1 år: Axel Hellstrand

3 klubbm~stare för 1 år: Bruno Friberg
Lennart Gullstrand
Arne Lund

2 medlemmar i.valberedningen: Eva Gödke
Krister Lövgren
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Nu är det åter dags att öppna garageportarna för att ~rova era vinterrenno-
verade alster ( Gilar o MC ) vid ~rets första klubbraca på Anderstorps motor-
bana söndagen den 15/5.
Anmälan och besiktning börjar redan 7,30 och sedan disponeras banan från 09,00-
-17,00 enl.igtfastställt tränings och tävlingsprogram.
Både bilar och MC är välkomna!
Arrangör, S M K - HELSINGBORG.

info-bil Anders Lindskoug 042-290639
info-MC Eva Gödke 046-771659

Vidare di skut erndea plats för jubileumsfest.Styrelsen utser
knmmitte som arbetar vidare med frågan.
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7 Lennart Strömberg 50
7 In~mar Persson 40

10 Stefan Olsson 30
13 Bertil Ben~tsson 40
16 i.,stsNordahl 3D
30 atn Persson 30
31 Britt-"arle Persson 30
31 Greta Persson 70
31 Lars Petersson )0

I år kör vi igång säsongen den 14-15 maj med Sveriges
EM-deltävling i Rallycross. Intresset för tävlingen är
stort från såväl topp förare som publik. Och jag hoppas
naturligtvis att det samma gäller för våra funktionärer
och hemma publik. Som medarrangör och sponsor har vi
fått NST (Nordvästra Skånes Tidning) vilket vi ser som
en stor tillgång för hela vår tävlingsverksamhet och
som vi förhoppningsvis kan bygga vidare på i framtiden.
Den 10 september kommer vi att köra en Folkrace tävling
och den 11 september blir det final i Rallycross-B DM.

RALLYCROSS 1988
REDAKTÖREN HAR ORDE'r

Manus (gärna maskinskrivna) till nästa
nummer ska vara mig tillhanda
senast 15 maj. HH

KRONOLOGEN
Organisationskommitten

30april-1maj RR-S;\l
5maj 19.00 Klubbmöte

14-15maj RG-EI.1
15maj Klubbrace på Anderstorp.
28-29maj BR-Si,;


