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' OOM S/<Ll· I s NYA "FÖRBÄTTRING~DRIVE"~ KLUBBEN HAR DU ANNU\ V I F IRA I FO~TSÄTT~R OCGHHE~UATT FÄ KONTAKT.STORRE MOJLI

@ HYLLINGE MOTORSÄLLSKAP
BOX 112
260 23 KÅGERÖD

JUNI
5 BONDE HALLENMARK,

MUNt:t, LJUNGBY

5 HENRIK VEGEHALL, KAGERöD

6 LEIF ANDERSSON, HööR

7 GUNNAR JOHANSSON,
HELSINGBORG

9 MARGARETA KLIMKIEWITZ,
ÄNGELHOLM

15 NILS-OLOF GRAHN, ASTORP 30

22 BENGT KRISTIANSSON,
RöSTANGA

26 ULF JONSSON, HööR

JULI
11 RITHVA WIDART, ÄNGELHOLM 20

11 ROLF BENGTSSON, KAGERöD 50

21 RAUNO ASTIKAINEN, HöRBY 50

24 JOHN OLSEN, PERSTORP 30

27 ASA STEEN, LAHOLM 30

~DAGBOKEN
JUNI:

10. MOTOCROSS SERIE
16. PRESSVISNING RR

17-18. RR SM

JULI:
7-9. MC-TRÄFF

15-16. FYENS MOTORSPORT
18. KLUBB GRUS KL 9-17

22-23. MGCC
27. MANADSMöTE

AUG:
1-6. BR KVP NEWSRACE
27. KLUBB ASFALT

40

10

50

60

20

30

40

t1SÄND DITT MATERIAL
TILL KLUBBEN OCH
MÄRK KUVERTET MED
"KLUBBTIDNINGEN"

KLUBBENS OFFICIELLA TELEFONNR.
ÄR 0418-800 44 OCH FÖR DEJ SOM
HAR TILLGÅNG TILL TELEFAX KAN
SÄNDA DESSA TILL 0418-800 55.
VI HÅLLER OCKSÅ PÅ ATT ANSKAFFA
EN "KLUBBKONSULENT" TILL HMS,
MEN DETTA SKER NOG INTE UNDER
DENNA SÄSONGEN, MEN OM ALLT GÅR
VÄL SÅ KANSKE VI HAR KVÄLLSÖPPET
FÖR MEDLEMSSERVICE NÄSTA ÅR.

REDAKTIONSKOMMITTE'
=:==================
REDAKTIONSKOMMITTEN FbR KLUBBLADET
HAR HAFT SITT FbRSTA MbTE.
RESUL~ATET AV DETTA HALLER DU JUST
NU I HANDEN.

KOMMITTEN BESTAR AV:

BR JAN-AKE STIGBORG

RR BO ANDERSEN

HM

f~C/FR

REDAKTION
VALTER NILSSON
80 MARTENSSON
BO ANDERSEN
LENNART GULLSTRAND

VÄLKOMNA MED BIDRAG TILL HMS-
BLADET UNDER ADRESS:

HM~'--BL.!;DET
BOX 112
260 23 KAC;ERbD

SKICKA GARNA FOTOCHELST SV/V).
ARTIKLAR, ANNONSER,RESULTAT ELLER
ANNAT SOM DU TROR KAN VARA AV
INTRESSE FbR MEDLEMMARNA"!

UPPROP!

DU SOM ÄR MEDLEM I KLUBBEN MEN
INTE ÄR AKTIV: VARFÖR INTE GöRA EN
INSATS SOM FUNKTIONÄR? DU DELTAGER
DA HELA TIDEN I DET SOM HÄNDER,
OFTA KOMMER DU UT PA BANANS BÄSTA
ASKADARPLATSER, DU BLIR BJUDEN PA
LUNCH OCH FAR DESSUTOM UPPLEVA
T ÄVLINGEN INNIFRAN.
VILL DU GöRA NAGOT FöR DIN GREN,
SLA EN SIGNAL TILL KONTAKTMANNEN
OCH FRAGA OCH FA REDA PA LITE MER!
DU ÄR VÄLKOMMEN!

BR: CARINA NORDBERG
0418/62436

FR: MARGARETA ANDERSSON
0435/91542

RR: EVA GöDKE
0461771659

HM: LASSE LARSSON
0431/16491

RUNDVANDRING PÄ KNUTSTORPS
GODS PA MÄNADSMöTET.

Maj månadsmöte började med en
J rundvandring på Knutstorps

gods där Henrik Wachtmeister
på ett medryckande sätt be-
rättade om verksamheten på
godset.
Vad som särskilt intresse-
rade de närvarande var när
Henrik berättade om den
gamla borgens historia.
Synd bara att inte flera
medlemmar tog tillfället i
akt att förkovra sig i byg-
dens historia.
Ett stort tack till Henrik
för att han välvilligt
ställde upp och guidade
oss.

HUR ÄR DET MED TIDEN"

Att hitta den rätta tiden till
alla som tävlar kan ibland varad
svårt, speciellt ekipage vilka
går fort, är små o.s.v. Än värre
är det när man blivit bortskämd
på Ring Knutstorp och åker ut på
andra banor. Prova får ni se ....
Vi som är med i tidtagnings-
gänget var på turne'till Mantorp
Park och SM-premiären i banracing .
Motsvarigheten till vårt fina hus
på Knutstorp är en betydligt
enklare historia. Utan solskydd,
markiser och luftkonditionering
blev vårt jobb dessa soliga dar
ganska påfrestande. Eftersom
"racecontroll" och domare inte
fanns i närheten, visste vi inte
vad som hände ute på banan, och
posteringen framför oss hade
flaggspel som en teaterbåt så
gissningarna blev många .

Så var det lunchuppehåll och med
våra kuponger travade vi iväg i
den friska luften tillsammans med
de övriga funktionärerna.
Strömmen förde oss till ett rött
tält mitt i depån. Väl framme
serverades vi en skål soppa (!)
och blev anvisade en plats på
backen (var har moderna grejor
som stolar och bord tagit vägen),
gissa om vi längtade efter dom
runda, platta eller t.o.m. av-
långa som serveras på vår Knuts-
torps cafeteria!
Så ..... ut och vidga vyerna på
banorna, upptäck både positiv och
negati vt så blir kritiken kreativ
istället för gnäll och tänk .....
Vår bana är bäst i Sverige!!!!!!

Från hemmaglada tidtagningstjejer .

~.::.:
...•..:

ETT STORT TACR
ETT STORT TACK TILL ALLA
FUNKTIONÄRER SOM HJÄLPTE TILL PA
VARTÄVLINGEN.
DET BLEV ETT MYCKET BRA RACE OCH
DET MESTA FLÖT UTAN GNISSEL.
DET VAR ALLTSA EN STOR KONTRAST
GENTEMOT FÖRRA ARETS VARTÄVLING.
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~/ ~~ JAN-ÅKE 'TI"ORG J
ÄNTLIGEN!!!!! NU ÄR VI IGANG

HELGEN 6-7 lo[AJ DROG DEN
SVENSKA RACINGSÄSONGEN IGANG
PA ALLVAR,
VACKERT VÄDER OCH MYCKET BILAR
BÄDDADE FöR FINA RACE INFöR
TV-KAMERORNA.
NOG FICK VI SE FINA RACE
ALLTID. SÄLLAN HAR MAN SKADAT
ETT SA FINT GRUPP A RACE MED
ARTIONDETS KUBBNING MELLAN ULF
GRANBERG I EN FORD SIERRA
RS500 OCH P-G ANDERSSON I EN
BMW M3. GRANBERG VAR SNABBAST
pA MANTORPS LANGA RAKOR MEDAN
"PEGGEN" KOM IFATT I KURVORNA.
TÄVLINGEN AVGJORDES TILL
"GRANIS" FÖRDEL VID ETT PAR
VARVNINGAR DÄR "PEGGEN" BLEV
HÄNGANDE BAKOM DE LANGSAMMARE
BILARNA.

I FORlo[EL FORD HADE HASSE
SIMONSSON EN PRIVAT UPPGöRELSE
[v[ED HELA 5 FINLÄNDARE. HASSE
VAR SOM BÄST UPPE PA EN
ANDRAPLATS INNAN HAN BROMSADE
PA SIG I EN KURVA OCH KOM
UTANFöR BANAN OCH SLUTADE PA
FEHTE PLATS.

FORMEL 3 VANNS SOH VÄNTAT AV
KENNY BRÄCK INTE HELT OHOTAD
MEN ÄNDA. FLERA FIGHTER LÄNGRE
NER I FÄLTET VISAR PA EN ROLIG
FORTSÄTTNING PA KNUTSTORP.

sA TILL HELGENS BEGIVENHET FöR
OSS HMS:ARE NÄMLIGEN LADY CUP.
EVA BORNEBUSCH SVARADE UPP MOT
FAVORITTRYCKET OCH SLOG TILL
MED SNABBASTE TRÄNINGSTID.
NÄR STARTEN GICK sA VAR DOCK
EVA BARA TREA IN I FöRSTA
SVÄNGEN EFTER NETTAN OCH
LILIAN WAERN. NÄR NETTANS
MOTOR GAV UPP EFTER NAGRA VARV
SA STOD STRIDEN MELLAN EVA,
LILIAN OCH NORSKAN HEIDI AHRE.
EVA RYCKTE DOCK AT SIG EN
LITEN LEDNING NÄR DET VAR FYRA
VARV KVAR.
NÄR DET VAR TRE VARV KVAR SA
LOSSNADE EN OLJESLANG PA
LILlANS BIL OCH BADE HON OCH
NORSKAN AKTE AV I DENNA OLJA.
PA NÄSTA VARV KOMMER EVA TILL
SAMMA STÄLLE OCH AKER AV I
SAMMA OLJA, (INGEN OLJEFLAGG?)
HON BLIR PASSERAD AV TvA
BILAR, TAR SIG UPP IGEN, KöR
OM DEN ENA OCH SLUTAR TvAA
MAL. PUUH!!!
ETT SNÖPLIGT SLUT PA EN
TÄVLING SOM EVA SKULLE VUNNIT.

HUR DET GAR pA KNUTSTORP KAN
VI BARA DRöMMA OM! l

MED SOMMARVARMA RACINGHÄLSNING

JAN-AKE

HYLLINGE-FöRARE PA PALLEN!!!

VID TÄVLINGARNA PA MANTORP 6-7 MAJ
KÖRDES EN DELTÄVLING I SS K-KLASSEN
FORI4EL4.
I DENNA TÄVLING PLACERADE SIG HMS-
FÖRARNA STEFAN OHLSSON OCH BERTIL
SANDSTRÖM PA 2:A RESP 3:E PLATS.
STEFAN PASSADE DESSUTOM PA ATT
SÄTTA NYTT VARVREKORD FÖR KLASSEN.

RED.

~ ... !
TACK GUN-BRITT OCH BRUNO FöR ATT
NI FIXADE MACKOR OCH DRICKA TILL
BANFUNKTIONÄRERNA.
DET BLEV MYCKET UPPSKATTAT l l l

T Ä VL. LEDNINGEN

VARTÄ VLING PA KNUTSTORPI

J Ä T T E S U C C E'l l l

INFÖR ETT SOMMARVARMT KNUTSTORP
GICK TRADITIONSENLIGT HMS
vARTÄ VLING AV STAPELN.
TÄVLINGEN, I AR KALLAD PROJEKT
GRUPPEN RACE MEET, LOCKADE HELA
125 STARTANDE EKIPAGE.

LIKSOM pA MANTORP BJöDS DET UPP
TILL MYCKET FINA RACE.
ROLIGAST VAR SOM VANLIGT LADY CUP.
DÄR EVA BORNEBUSCH AVGICK MED
SEGER EFTER SEDVANLIG KUBBNING.
EVA SATTE NYTT VARVREKORD OCH ÄR
DÄRMED DEN ENDA HMS-FöRAREN SOM
HAR VARVREKORD PA EGNA BANAN.
SENAST EN HEMMAFöRARE HADE
VARVREKORDET VAR FöR HELA 21 AR
SEDAN. DEN GANGEN VAR DET PAPPA
KAJ BORNEBUSCH SOM VAR SNABBAST PA
VARVET,

':I

SVEMO

Bli blodgivare!

Fl-SEGRAREN PETER AlBERTSSON pi STARTPlATTAN INNAN RACE.

I FORMEL 3 TOG PETER ALBERTSSON
SIN FöRSTA SEGER NAGONSIN FÖRE F3
VETERANEN HAKAN OLAUSSON OCH NYA
STJÄRNSKOTTET, BLOTT 18-ARIGE
FREDRIK EKBLOM. '

ENDA KLASSEN MED FULLT STARTFÄLT
26 ST VAR FORMEL FORD.
HÄR TOG HASSE SIMONSSON SITT LIVS
FöRSTA SEGER I RACING.

I GRUPP A VANN PER-GUNNAR
ANDERSSON I SIN BMW M3:A.

VI SER MED STOR TILLFöRSIKT FRAM
EMOT NEWSRACET.

JAN-AKE

MEDLEMS
ANNONSER

SUZUKI 110R -88, svart/röd,
&00 mil, mycket extra. Ring
för att bestämma en tid
och titta pA den.

tel. 040/43&177 HAkan.

Yamaha FZ 7&0 -88, rÖd/vit,
300 mil, absolut nyskick,
endas~ &0.000.-.

tel. 0431-80298" Patrik G'amm"an.

OIJekylare, 'fabriksnya,
SAA"B Turbo, e"ndast 2J'j0.-/st.

tel. 0418-7049& Moltke.



RÄDDNINGSKURS

Lördagen den 29 april anordnade
Anderstorp RC en kurs i räddning
för sina funktionärer. Sju man
från Hyllinge MS hade inbjudits.
Det var representanter för säker-
het, tävlingsl~dning, banan, race-
control.; flagg san t bärgning.
Totalt deltog ett åttiotal funk-
tionärer samt ambulans- och
brandpersonal. De "tävlande" var
11C-killar från Varberg.

Vi hade en snabb genomgång och
delades in i elva grupper. Varje
grupp skulle besätta en postering
(10 st). Den elfte gruppen hade
ingen postering, utan fica bege
sig till en brandövningsplats bak-
om läktarna. Här fick man lära
sig att sätta eld på en gammal
bil och sedan släcka branden på
ett snabbt och säkert sätt. Det
är slående hur många som hanter-
ade en eldsläckare som om det
var någonting som bits. Här be-
hövs mer övning!

övningarn~ längs banan var upp-
lagda så att varje grupp stanna-
de på en postering ungefär en
halvtimme och sedan flyttade alla
ett steg. Lite här och var längs
banan dök med ojämna mellanrum

upp fingerade situationer, t.ex.
en MC som kör ut i gräset och
stannar, låtsas ordna med någon-
ting, och kör igen när funk-
tionärerna är nästan framme. Här
testas posteringarnas uppträdan-
de och arbetssätt samtidigt som
man får en uppfattning om hur
flaggningen fungerar.

Efter lunchen (god, men inbrotts-
säkert förpackad i en plastad
pappask, omöjlig att öppna utan
att ofrivilligt dela med sig till
sina bordsgrannar) fortsatte vi
att rotera på posteringarna. På
två av dessa hade man fingerade
svåra olyckor med arm- och ben-
brott, svåra blödningar, nack-
skador och medvetslöshet. Vid den
första "olyckan" fanns två ska-
dade. Läkare fanns på platsen och
talade efter ett par minuter om
vilka fel vi gjorde. Den ~ naGk-
skadade" konstaterade lugnt att
hon nog dog elva gånger den
dagen ••••••

Den andra olyckan var en av-
åkning med öppen fraktur i armen
samt kräkningar. När vi hade lagt
den här skadade i huvudstupa sido-
läge (för andningens skuli) och
höll på att stoppa blödningen

)
)

välte ambulanspersonalen honom
av båren igen med kommentaren "Du
är friskl Vi har inte tid med dig
nu. Vi har en verklig avåkning i
andra änden av banan". Varpå den
"Skadade" reser sig upp, borstar
gräset av skinnstället och går
därifrån. Ovningep hade snabbt
bytts mot allvar I

Efter övningarna samlades alla
på brandövningsplatsen för en
demonstration aven av banans
brandbilar. Sen vandring till mat-
salen för en bedömning av dagen.
Alla fick kritik, bl.a. för
"tafatt agerande" på olycksplatser-
n a ,

}
J

Den här dagen visar att det
finns ett behov av sådana här
övningar. Det är min förhoppning
att vi ska kunna få till stånd
någon form av övning för våra
funktionärer framåt höstkanten.

BOSSE M

Bernthenunahoppetnär
Knutstorp bjuder på
PLÅTSKRAMMEL!

KNUTSTORP: Till
helgen är det motorfest
igen på Ring Knutstorp.
Denna gången handlar
det om Rallycross och
Folkrace - tuffa fighter i
rykande sand, oljerök
och plåtskrammel. Fast
för publiken som gillar
action. Hyllinge MS har
en förare i DM-tävling-
arna. Bernt Larsson
från Röstånga får en-
sam försvara klubbens
färger.

Bernt Larsson bor på Hal-
lonstigen i Röstånga, rena el-
doradot för sportens vänner.
Nästan alla entusiasterna.i
klubben bor nämligen på Hal-
lon- och Björnbärsstigen.

- Det böljade egentligen
med ,att jag och Ronny An-
dersson .ville prova på folk-
race, berättar Bernt. Det blev
succe och sedan spred det sig i
kvarteret. Så nu har vi ett rik;
tigt centrum för folkraceåka-
re, både juniorer, tjejer och
"gubbar" här i Röstånga.

Ingen gubbe
Nåja, någon gubbe är ju in-

te kranforare Bernt med sina
33 år. Men han är den förste i
gänget som tagit steget upp i
Rallycross B. Han köpte fio·
rårsmästaren Rickard "Lil-
len" Perssons bil, en Volvo
Amazon och med den har han
redan haft framgångar.

- J ag har kört fyra täv-
lingar i år, säger Bernt. Tog

mig till Cvfinal i den allra förs-
ta, blev totaltvåa vid DM i La-
holm och var i Bvfinal nu se-
nast. Så nog har det gått rik-
tigt bra. Trots att det här året
är mitt läroår i klassen. Men
bilen är ju van att vara först
över mållinjen.

äGammalt ärligt
Rallycross B är det som me-

st liknar den "gamla ärliga"
rallycrossen. Det är klassen
där man kör tvåhjulsdrivna
bilar. Trimningen är fri, men
man får inte ha turbo eller 16·
centilers motorer. Därfor är
det jämnt, brett och kamp
dörr mot dörr hela tiden.

- Jag bytte klass därför att
jag tyckte folkrace tog så
mycket tid. Det var mest att
skruva, svetsa, lappa och rik-

ta hela veckan. Tävling till
helgen:'" och så bölja reparera
igen. Rallycrossen är väl lite
lugnare - utgångsmaterialet
är ju så mycket bättre. Men
det är dyrt. Däcken kostar
t ex en hel del och man måste
ha bra gnijer,{ör'att'få resul-
tat. .

Familjen med
- Jag kör ju for att deet är

så roligt, berättar Bemt. Hela
familjen uppskattar hobbyn
och våra två flickor har ju fak-
tiskt vuxit upp på tävlingsba-
norna. På söndag blir det ju
extra roligt då vi får tävla på
Ring Knutstorp. J ag blir den
ende hemmaföraren i DM for
RallycrosaB. Så trycket blir
väl lite extra på mig.

NICLAS BRITISH TOUR-89

EFTER ATT HA HÄMTAT ANDAN I FORMEL
OPEL UNDER 1988 ÄR NU HYLLINGE-
FöRAREN NICLAS SCHöNSTRöM TILLBAKA
I ENGELSKA MÄSTERSKAPET I F3.
NICLAS HAR VISAT SIN KLASS I
SERIENS INLEDNING OCH LIGGER EFTER
FYRA AV DE 17 DELTÄVLINGARNA PA EN
FEMTE PLATS I SAMMANDRAGET.
NICLAS BÄSTA PLACERING ÄR EN ANDRA
PLATS PA BRANDS-HATCH.
VI ATERKOMMER MED MERA AV NICLAS
RESULTAT.

RACING RED.



~ 'R~ BO J ANDERSEN l
KLUBBRACINGRESULTAT ANDERSTORP
89 05 13 MOTORCYKELKLASSERNA.

Licensierade förare 0-599 cc. c·
DÄCK

1. Lars Svensson
2. Ronnie Johansson
3. Tony Hildingsson
4. Anders Olsson
5. Per-Arne Nilsson
6. Anders ödlund

15 p.
12 p.
10 p.

8 p.
6 p.

5 p.

Olicensierade förare 0-599 cc.

1. Christian Nilsson 15 p.
2. Christian Woods 12 p.

RYKANDE FÄRSKT AVTAL OM DÄCK-
PRISER TIll ROADRACINGFÖRARE.

Lic. förare 600- 1300 cc. Sektionen har gjort ett avtal
med Br. Hörbergs om special-
priser pA däck, olja och broms-
belägg till förare med Hyllinge
MS roadracinglicens.
Du fAr köpa ett antal däck till
kraftigt rabatterade priser om
du visar upp din licens. Det är
inte sagt hur mycket du fAr men
antalet bestämmer sektionen med
resultatlistorna som underlag.
pA ren svenska, om vi fAr reda
pA varje tävling som du kört och
resultatet sA överlämnar vi det
till MC-DÄCK med jämna mell~nrum
och om du finns med pA mAnga täv-
lingar si fAr du köpa fler däck,
liter olja eller bromsbelägg till
vArt pris.
Tänk pi, att om ni är mAnga som
ekall köpa slicks eller däck med
speciella gummiblandningar si sIl
er ihop sA kan MC-Däck kanske göra
ett bättre paketpri ••

1. Lars Nilsson
2. Mikael Adolfsson
3. Rickard Larsson
4. Joakim Lundborg
5. Jan Malmqvist
6. Rickard Andersson
7. T homas Hansson

15 p.
12 p.
10 p.

8 p.
6 p.

5 p.
4 p.

Olic. förare 600-1300 cc.

1. Sven Nilsson 15 p.

TRÄNINGSDAGAR PA FALKENBERGS-
BANAN FöR MOTORCYKLAR.

ONSDAGAR kl. 17.00-20.00.

19 juli, 26 juli, 16 augusti,
30 augusti.
Samt dagtid under vecka 33.

TÄVLINGSDAGAR PÄ FALKENBERG
FöR MOTORCYKLAR.

När det gäller frlgor om priser si
ringer ni direkt till:
MC-DÄCK, ASMUMTOR'. 0411-32660 och
om det gäller fr'gor o. avtalet s,
ringer ni till undertecknad (eller
skickar ett vykort).

22-23 juli
29-30 juli
5 augusti
19-20 aug.

RRK VIKING Klubbrace.
MCHK Klubbträff.

Ducatiklubben.
SM-RR Kortedala. Roadrecinv.ektionen, Moltke.

För vidare information:
Falkenbergs Motorbana,
(Nils Andersson 0346-122 69),
(Louise Ekstrand 0346-163 62).

ROADRACING I öST.

Rapport frän tr~ningslägret i Poznan, Polen.

Efter att ha bunkrat upp med alla tänkbara och otänkbara MC-delar
hos GERT's i MunkaLjungby, startade undertecknad och teamkollega Mikael
"Ada" Adolfsson lördagen den 22/4 färden mot Polen. Med nybyggd husbil
som tidigare bara testats till Knutstorp en gäng, äkte vi med farjan
frän Trelleborg till Sassnitz.

Som resresällskap hade vi ytterligare en lastbil med tre Hyllinge-
förare, Anders Olsson frän Lödde samt Rickard Larsson och'Ronnie
Johansson med flickvännen Camilla frän Trelleborg.

Färden genom östtysk land blev dryg dä de omtalat däliga vägarna var
ännu sämre än väntat. Vad sägs om max 30 km/h pä tväfilig motorväg
för att inte studsa av vägen.

Strax innan gränsen mot Polen hittade vi en Intertank station och
beslöt att tanka upp med all den bensin vi behövde for veckan. När
mackföreständaren förstod att vi ville tanka för västvaluta föste han
snabbt undan nägra MZ och en Trabant, en liten tvätaktsbil med plast-
kaross som alla kör i DDR. Tillsammans tankade vi för över 3000 kr,
mackföreständaren sprudlade av glädje.

Vid tullen försakades tvä timmar för att komma in i Polen. Detta pga
all pappersexercis och att det inte gick att kommunicera med tull-
tjänstmannen varken pä tyska eller engelska.

Vägarna i Polen var nägot bättre än i DDR, men inte vägskyitningen.
Mitt i natten vid Szczecin fordrades (berätta inte detta för nägon)
fem U-svängar pä den sk. motorvägen innan vi hittade rätt väg mot
Poznan. Detta efter att Ada och Rickard stannat nägra polacker och
frägat om vägen.

Pä söndagen uppdagade polisen värt ekipage och vi blev anklagade för
att ha kört i 87 km/h' (max tilläten hastighet med lastbil är 70 km/h).
Efter en läng diskussion pä diverse spräk om att vär lastbil bara gör
max 80 km/h och varför vär färdskrivare ej fungerade, fick vi köra utan
att betala nägra böter. Senare fick vi höra att även Hyllingekamraterna
Olle Andersson Och Janne Malmqvist hamnat i samma situation. De klarade
sig ur denna med en ask Marlboro och fick dä även en flott honör.

Framme vid banan utanför Poznan var ett enormt trafikkaos dä
söndagens marknad just avslutats, sä trottoarerna fick tas i bruk för
att kunna köra in till depän. Banan var en stor positiv överraskeise.
Allt runtomkring var halvfärdigt, men det fanns potential for en VM-
tävling om bara allt gjordes klart. Banan som byggts 1978 var drygt
4.1 km läng och i bättre skick än nägon svensk, undantaget Sviestad.

Pä kvällen samlades flertalet av de 33 anmälda förarna, därav 9 frän
Hyllinge MS, för information om den kommande träningsveckan. Nägra
(läs 08:orna) hade synpunkter pä det korta(?) avständet pä 9 m till
närmsta avbärarräcke och undrade om vi verkligen konde kör alla 33 pä
en gäng Kommentaren frän Tony Hildingsson uteblev inte, och han
inbjöd till Knutstorp och vär Kvällsposten-mur pä ca 9 mm avständ frän
banan.



Mändagen kom med ett strälande vader, sol och ca 20 grader varmt. En
av norrmännensom klarade hela 3 varv innan vurpan var ett faktum med en
bruten fot som resultat. Polackerna var snabba med gipset, sä snabba
att tom. skinnstallet blev 1ng1psat.

En i övrigt lyckad m~ndagstraning avslutades med bad och bastu p~ ett
av stadens badhus. Ett vattenledningsror t111 banan hade namligen g~tt
sönder och lamnat denna utan vatten till duschar ody. Badhuset blev en
st~ende avslutning p~ traningsdagarna veckan ut.

Efter badet intogs en mycket valsmakande middag med föratt, huvudratt,
dessert och dartiII horande dryck för det facila priset av 8 kr/person.

Tisdagens vader inspirerade aven det till gasande. Jorgen Granath blev
lite val inspirerad och körde ut en svang i naturen dar Jordm~nen r~kade
vara av ganska porös karaktar. Efter ett svanhopp over styret och en
poangnedragande landning p~ ena axeln tvingades Jorgen avst~ fr~n
ytterligare traning under veckan. Granath'en fortsatte dock att hetsa
kamfaterna, och det dröjde inte lange förran markeskollegan Tony testade
h~riga nedlaggningsvinklar med sin RGV 250, och tv~ Hyllinge förare i
vurpstatistiken var ett faktum.

Under veckan blev det mycket testande av kamraternas cyklar. Ada's
GPZ 500 twin blev utsatt for m~nga munterheter och fick bia. det nu
vedertagna smeknamnet "Lillpopp". M~nga av skratten svaldes dock efter
overaskande positiva omdommen av de som provade och inte minst Ada's
varvtider som var sekunder snabbare an superpreppade RGV:er.

Undertecknad fick ocks~ en upplevelse som sent ska glommas d~ jag
fick prova Olleneiiis BOTT-vinnande Ducati 851 som nu ar ytterligare
vassad. Skillnaden mot en japansk vinande fyra som jag ar van vid,
var ett brutalt 80TTendrag och massor av ljud (Tack Bilsom för hörsel-
propparna) . Senare under dagen stannade Ducatin. Felet visade sig vara
av allvarligare art. Vevaxeln hade g~tt mitt av

P~ onsdagkvallen anordnades en bankett p~ motellet vid banan. För en
natt liten summa fick vi massor av mat dartiII alla sorters dryck,
daribland n~gra flaskor champagne till en av ryttarkamraterna som funnit
sig en kvinna i Poznan.

P~ torsdagen Dörjade traningen forst p~ eftermiddagen. Förmiddagen
anvandes for en shoppingrunda in i Poznan. Att ta sig in till centrum
tog en timme i en trafikmiljb som var Ilara kaos och med avgaser sä man
storknade.

Den obligatoriska vaxlingen gjordes llll 1/5 av den svarta kursen,
med ens s~ var 1nte allt s~ billigt. Att gora av med pengarna var and~
sv~rt. Ett st~ende inhop for nastan samtliga var en sparkcykel för dep~-
transporter. r sllJt~t av veckan fanns inga kvar i affaren.

Pä eftermiddagen var vi forvarnade om att Polsk TV kunde komma och
gora ett reportage d~ aven hemmaklubbens forare skulle vara med p~ v~r
traning. TV uteblev men nägra av klubbens forare kom med sina MZ. En av
norrmannen länade ut sin vr~ltrimmade G5X R till en av polackerna som
kom in efter fem varv. strälande av glädje over att ha fgtt prova en sa
snabb motorcykel. P~ de fem varven hade han bromsat längt av banan tv~
g~nger

Till träningen kom ocksä en fd. polsk GP-förare för att titta. Efter
att ha blivit bekant med Janne äterkom han pä fredagen för att testa
Jannes FZR 1000, en maskin ca 100 Hk starkare än den 250 racer polacken
kört till en sammanlagd 7:e plats i VM 1974.

Fredagen bjöd p~ en regnv~t bana, men trots det f~ vurpor, och av-
slutades med ett improviserat race med fem deltagare! Resten satt inne
i värmen eller var' i staden och handlade. De tre deltagande Hyllinge-
förarna placerade sig etta, tv~a och fyra. "Grey" som arrangerade
träningsveckan slutade trea. Jag vill här passa p~ och tacka honom
(om han händelsevis skulle läsa detta) för en utomordentligt väl
arrangerad träningsvecka.

Inte heller hemfärden blev händelselös. En frontalkrock mellan en
omkörande längtradare och en mötande Trabant undveks med blotta för-
skräckelsen genom en tvärbromsning med l~sta hjul p~ vär 11 tons
lastbil.

Tre mil fr~n Sassnitz körde Rickard sin lastbil torr p~ diesel, med
tankmätaren fortfarande visande kvarts tank. Tanken fylldes p~ nytt med
uppbunkrad diesel fr~n Polen, 1 kr/l, men att f~ den att starta tog sin
tid.

Vi kom i tid till B-färjan frän Sassnitz trots ing~ende kontroll av
lastbilarna i tullen, vilket tog en timme. Nu ville dock inte Rickards
lastbil starta alls, s~ startmotorn fick utnyttjas för att komma pä
färjan. Det visade sig senare att felet var en sprucken bränsleledning.
Tala om tur i oturen att det inte hände inne i Polen eller DDR.

Färjeturen averkades sovande. I Trelleborg var tullkontrollen fruk-
tansvärt h~rd, den tog säkert tv~ minuter' Rickard och Ronnie's lastbil
bogserades hem, hemmet fanns som tur var i Trelleborg, och jag O Ada
var hemma i Landskrona resp. Ängelholm pä Lördag eftermiddag. Detta
efter en tröttsam men mycket lYCkad träningsvecka, nu hoppas vi p~ en
lika lyckosam fortsättning pä säsongen.

Lars Nilsson

LM Roadracing team

HYLLINGE MS SPARKCYKELLANDSLAG
PÅ TRÄNINGSLÄGER PÅ OKÄND ORT.
LAGET BESTOD AV JANNE " ANABOL"
MALMQVIST, MIKAEL" ADA" ADOLFSSON
SAMT RONNIE " BÄRGAD" JOHANSSON.


