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Hyllinge motorsäll
HYLLINGE MOTORSÄLLSKAP
BOX112
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Vad hctnder under Februari - Maj.
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FEBRUARI.
5 Styrelsemöte.
II M~nadsmöte Knutstorp.

17 Funkt.Lonar skur s steq l bil/mc.
S~1ra Bilsportsförb. ~rsmöte
i Hörby.

24 Svemo Södras ~rsmöte i
Landskr-ona ,

MARS.
3 RaceSam: s vårmot.e i Jönl,öpinq.

10 HMS Årsmöte i Landskr-ona .
23 Pressvisninq p~ Motormassan.
24 Motormassan öppnar.
31 Svensim Bilspor t.sförb .år smot.e.
APRIL .

Motormassan stanqer.
2 Styrelsemöte.
S MAnadsmöte.

7/8 förarkurs bil Ring Knut-
::::torp

Funktlcmarskurs steg 2 och 3
bil.

21 Tranlng BR/RH 9.00 - 17.00.
24 Traninq HM/RG/FR 17.00 - 21.00.
MAJ.
l Rl ubbr aci nq BR/RR 9.00 - 17.00.
3 M~nadsmöte.
6 Rallycross DM.'l Styrelsemote.

25 Pr-essvi sni no BR 12.00 - 17.00.
26 Banracing SM.
27 :
28 Styrelsemöte.

MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 1'3'30.
Kassören ber er att betala medlems-
avqiften så snart som möjligt.
Mån(ja har redan betalat. men han
blir lycklig om du som ännu inte har
betalat. gör det snarast. Han
tackar på förhand.

FEBRUARI
2 ANITA JEPPSON

13 MORGAN JöNSSON

16 JAN-ERIK PALMBALD

21 MATS TUNARED

25 STURE PERSSON

29 GUNN-BRITT ANDERSSON

MARS
11 EVA FRIDH

13 INGVAR ANDERSSON

16 TORBJöRN FREDRIKSSON

21 MARTIN PALMGREN

25 LARS SANDBERG

31 KARl USKAKI

APRIL
1 GLENN ANDERSSON

7 CHRISTER HALLBERG

27 ANDRE PERSSON

28 URSULA LJUNGBERG

MAJ
4 BO HODEE

8 MICAEL SVENSSON

8 WILHELM VON PLATEN

9 KJELL LANDGREN

14 ARNE SVENSSON

17 MIKAEL SJöLUND

18 ULLA GRAHN

20 URBAN ANDERSSON

24 THOHAS JOHANSSON

28 FREDRIK MARTENSSON

29 GöSTA PETTERSSON
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ORDFöRANDEN HAR ORDET
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Så har Vi då tagit steget in i ett nytt decennium. Vad 90-
talet kommer att innebära för oss och vår verksamhet vet vi inte.
vi kan bara hoppas att det skall bli framgångsrikt och att
motorsporten skall fortsätta att utvecklas. Vi har själva
möjligheter att påverka utvecklingen positivt genom att utveckla
oss och bli bättre inom alla områden.
I framtiden kommer det att ställas allt större krav på oss i vår
verksamhet. Flera team är redan i dag professionella med
heltidsanställt folk och stora ekonomiska satsningar. Detta gör
att man förväntar sig att vi också arbetar och uppträder proffsigt
och genomför tävlingarna på ett sportsligt sätt. Detta därför att
det gäller så mycke r för teamen, dels ekonomiskt och dels för
deras sponsorer som vill se resultat av sina satsningar.

Detta låter kanske jobbigt, men så skall vi inte uppfatta det.
Vi skall istället se det som en utmaning. Om vi jobbar hårt för
att tillgodose det krav man kommer att ställa på oss, är jag säker
på att vi kommer att klara det fint.

Föra att vara väl förberedda inför säsongen kommer vi att
anordna funktionärskurser under vintern och våren. Jag vill därför
uppmana er alla, dels ni som inte har någon licens tidigare och
dels ni som har licens men behäver klassa upp den, tag tillfället
i akt. Steg 1 kursen som gäller både Bil och Mc blir lördagen den
24 februari mellan kl 09-00-15.00 c:a kursen kommer att hållas i
VIP-huset på Ring-Knutstorp. Steg 2 och 3 kursen som gäller bara
bil hålles den 7 och 8 april i samband med förarkursen, båda
dagarna mellan09.00-16.00 c:a även denna kurs hålles på Ring-
Knutstorp.
Du som är chefsfunktionär, tag kontakt med dina funktionärer och
uppmana dem att deltaga i kurserna. Skicka anmälningarna till
klubbens adress som är Box 112 260 23 Kågeröd eller ring 0418-
80619.

Arsmötet blir Lördagen den 10 mars kl. 17.30 på Hotell öresund
i Landskrona. Damklubben har ochså möte på samma tid och plats.

Efteråt kan de som så önskar stanna kvar och dansa. Priset för
danssupe är 245:- vilket inkluderar förrätt varmrätt och kaffe,
måltidsdricka tillkommer. För de som önskar övernatta är priset
465:- vilket innefattar danssupe och övernattning i dubbelrum.

Tycker Du inte att detta alternativ är bra, finns möjlighet
att äta a la carte i källarrestaurangen Nils Holgersson, för
priser mellan 80:- till 180:- eller bara taga en eller ett par öl
i baren.
Ring hotellet tel. 0418-29000 och boka rum eller beställ bord till
sist hoppas jag att vintern går fort så att Vi kommer i gång med
vår verksamhet.

VALTER
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APRIL

NORDISK

28-29 Jyllands Ringen

HAJ

5-6
5-6
12-13
12-13
19-20
26-27
26-27

JUNI

2-3
9-10
9-10
9-10
15-17
16-17
16-17
30
30

JULI

1
1
14-15
14- 15
27-29
28-29
28-29

AUGUSTI

4-5
"-5
4-5
11-12
11-12
18-19
18-19
25-26
25-26
25-26

Anderst.orp SSK
Ahvenisto/Hämelinna
Mant.orp Mk Scandia
Ring-Djursland
Rudskogen Norge
Kinnekulle Ring SSK
Ring-Knut.storp HMS

Ahvenist.o/Hämelinna
Falkenberg SVKG
Anderst.orp ARG
Jyllands Ringen Int.
Mant.orp
Kinnekulle Ring SSK
Kemora
Ring-Knutstorp MGGG
Kemora

Kemora
Ring-Knut.st.orp MGGG
Falkenberg FHK
Alastaro
Kinnekulle Ring SSK
Norso Ring
Kemora 500

Ring-Knutst.orp HMS
Norso Ring
Ahvenist.o/Hämelinna
Kinnekulle Ring SSK
Hell Norge
Gelleråsbanan KRG ?
Kemora
Anderstorp SSK
Jvllands Ringen Int.
Hantorp Park/HHK

TÄVLINGS KALENDER
199 O

DK DM

S SSK 1 l.

SY YM
S SM
DK DM
N
S Sportvm.
S SM

SY FM
S Sportvm.
S SM
DK DM
S Truckrace
S SSK 2_
SF FM
S Sportvm.

SF Truckrace

SF Truckrace
S Sport.vm.
S SM
SF
S SM/SSK 3

DK DM
SF Int.

S SH Final
DK DM
SY FM

S Sportvm.
N

S
SF YM
S SSK 4
DK GP/DM
S Sport.scar show

Formel Ford ser dock ut att bli
tunn i år. Inga nya förare eller
bilar har aviserats. Kanske
borde Ford gräva djupt i
kassakistan och tillsammans med
förbundet skapa förutsättningar
för en billig och bra ingångs
klass i svensk formelbilsrace.

12?~_@1

Vem kan man då räkna som
favoriter i de olika klasserna?
ILady-Cup så har Eva Bornebusch
beställt en ny bil men ännuinte
bestämt sig för att köra. SM-
segernter sig därför öppen just
nu.

I Grupp A måste ju Peggen
Andersson framstå som favorit
speciellt om BMW kommer med sin
2,5 liters motor. Uffe Granberg
lär kunna ställa till det för
mänga. Uffe skall bara bestämma
sig för vilken bil han skall
köra.

Formel 3 lär bli ett getingbo i
toppen. Svend Hansen,Fredrik
Ekblom och Håkan Olausson lär
ligga närmast till med Niclas
Jönsson och Hasse Simonsson som
outsiders.

I Formel Ford kan i skrivande
stund ingen klar favorit pekas
ut.

Aterigen kan vi med tillförsikt
se fram mot en ny spännande
banracing säsong.

Med varma vinterhälsningar

JanAke
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PÄ
VITLIGGER

TAKEN ?
Knappt har verktygen hunnit
svalna efter 1989-års säsong,
förr det är dags att värma upp
dem igen. (Malaysia värmen satt
i länge)
En ny racingsäsong stär för
dörren och vissa frägetecken
håller på att rätas ut vad
gäller förare,bilar och
tävlingar.

Pä standardbil sidan så händer
det mycket 1990.
LadyCup tjejerna byter bil till
Opel Corsa GSIsom skall köras i
grupp N skick. Ett byte som
varit efterlängtat i många är
och efter förhandlingar med
många tillverkare så har
tjejerna äntligen bestämt
sig. (Ett byte som borde fä Sven
Persson att hoppa högt.Eller?)

I Grupp A har man beslutat att
ge dispens för bilar enligt det
tyska reglementet. Detta bäddar
för att vi i år kan fä se
Mercedes 190E 2,3 alt2,5 , Opel
Kadett 2,0 GSI , BMW M3 2,5 och
Opel Omega3000.
Ett synnerligen intressant
vagnmaterial. Tillsammansmed de
bilar som gick på banorna under
1989så kan detta innebära stora
startfält av hög kvalite.

Formel 3 har som svensk
formelbilsracings elitklass
tycks trots åderlåtning bli en
fortsatt intressant företeelse
1990.
5-6 kanske 7 nya bilar och ett
antal fjolärsbilar är på väg
hem.
Reynard har ett litet nummerärt
övertag pa Ralt.



M Å N A D E N S
T Ä v L I N G

Vad har de ssa båda her-r-ar at.t. säga
varandra?För d",som mot. förmodan i nt.ekänner ig",n
d",m, kan vi t.ala mu at.t.d",t.är And",rs
Gust.avsson t.ävlingsl",dar", i banracing
och Bo "Molt.k"'" And",rs",n st.ark man i
roadracing . Som Ledtr åd kan vi också
tala om at.t d",ssa båda h",rrar int.",är
h",lt.over-ens när det gäll",r t.i dt.aqninq ,
i varj", fall när d",t.<}äll",rroadracin<}.
Du som lyckat.s skr' iva ihop d", bäst.a
pratbubblorna, blir int", lottlös,
Skicka dit.t bidra<} till:
HMS KIl.lbblad",t,BOK 112, 260 23 Kå<}",röd.
Vi hoppas at.t.mån<}a t orsoker' at.t.hit.t.a
l:>ånågot l'oligt at.t konune med .
Sp",t.sa pennan och sät.t. igån<}. Lycka
till. R",dal{t.ion",n.

@
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Den 1g novemuer hölls lien årliga roacracin-
griksdagen på Svemos kansli i Norrköping, där
Mikael Adolfsson och undertecknad utgjorde
Hyllinge MS representanter. Riksdagen har
ingen beslutanderätt men utgör den sista dis-
kussionsplatsen innan RRsektionen tar beslut
om regeländringar för kommande säsong. In-
bjudna förutom arrangörsklubbarna var även
SRF och SRO, Medical secuurv Team m.tl..
Från det 7 timmar långa mötet följer här ett
axplock av de intressantaste delarna.
Poängen från samtliga SI"Irace kommer att

räknas i slutställningen 1990.
superxtreetktassen lår Sl\lstatus 1990 och för
detta görs en hornologiseringslista över vilka
motorcyklar som får deltaga. Dessa får fritt
inhandlas (ej längre tvunget genom svensk
generalagent).
Svenska versionen av SuperBike (1300 cc

ostrypt) körs för sista året 1990. Under 90
kommer SuperSport motorcyklar P01600 cc
fyrtakt enl, SuperStreetreglememet) att köras
inkluderat i SuperBike och då troligtvis räknas
seperat. Säsongen 91 ersätter SuperSportklas-
sen svenska SuperBike. 500/750klassen ersät-
tes .1\' im. SuperBike (750 cc).
Bförare t mixade klasser (AtB) skall fortsätt-
ningsvis själv sörja för att Tshirl med ett stort B
på ryggen finns i utrustningen. Tröjans uttorm-
ning kommer att beskrivas i Svemokaiendern,
Efter massor av krångel med tidtagningen

under årets tävlmgar p.g.a. otydliga nummerp-
låtar kommer en skärpning att ske Ull nästa
säsong. Siffror och textbotten skall då obön-
hörligen vara av reglementsenligt utförande för
att bli godkända.
De många olyckorna under SH Pd Falkenberg
orsakade en stor diskussion j töraretörenmgen
om vad som kunde gÖI"~Sför att förbättra säker-
heten. En något lustig men genialt enkel törän-
dnng föreslogs, kör banan baklänges! Det fram-
kom an några förare provat att köra vänster-
varv. med mycket positiva omdömen. bl.a, mm-

ROADRACING
nytt

skade hastigheten i den så omtvistade chika-
nen.
Detta var några av de viktigaste nyheterna för
1990. övriga andungar kommer som vanligt att
stå i Svemokalendern som i fortsättningsvis
som fortsättningsvis kommer att gälla i två år.

Lars Nilsson / LH Roadracing Team.

TRÄNINGSVECKA I POLEN FÖR DEJ!
Vår kamrat Grey har som vanligt
ordnat med en täningsmöjligthet
på Poznans bana i Polen.
Du kan välja mellan v. 16 och
v. 17 och några av klubbenförarna
har redan beställt plats den se-
nare veckan.
Kontakta Grey snarast om du skall
med för det är begränsade platser.
Kostnaden för 5 dagars träning är
900 svkr och om det blir till-
räckligt med intresse så skall vi
försöka få ordnat med billigare
biljetter osv.
Ring Grey på tel 0302-31356 eller
sätt in 400 kr på pg 419 22 58-4
så snart som möjligt. Glöm ej att
ange vilken vecka du skall åka.

."



IIMfo FUNKTIONÄ~E~
FESTADE PÅ STRAND.

En höstatton var stora delar av funktionärs-
gänget samlat på Strandpaviljongen i Lands-
krona för att lin en hård men lyckad säsong på
Ring Knutstorp 1989. Det hade varit ett år med
m:lnga stora uppgifter och klubbens arrange-
mang hade synts i både press och TV mycket
mer än vanligt. och arrangemangen höll som
"vanligt" en hög standard och det hade gett ett
ntet plus t kassan ~d klubben och banbolaget
ans:lg all eu tack till Je som hjälpt till var p:i sin
plats.

'.~.n
't .#'.

.:l:
Ordföranden Valter Nilsson sade i sitt väl-
komstutatt "under tävlingar så hinner vi inte att
talas vid som vi vill, men det skall vi göra nu".
Tyvärr hörde orkestern. eller vad dom bör kal-
1,15.inte den kommentaren för någon möjlighet
au t,11,1~vid Ianus Jet inte i oväsendet. Valter
p.1ss,lde också på att tacka alla som ställt upp
under säsongen och hoppades att vi kommer
,lIt ses unrter (le kommande.

St:~Hmillg!!u blev etter den utsökta middagen
ganska hög och dansen tog Vid och alla sade sig
11.1roligt och det var ju andemeningen. Det
tarms även en möjlighet att vakna upp dagen

etter med en ch0k01adbQx ctä dam klubben
påpassligt hade sålt lotter under middagen,
dock var chansen större att man hade något
annat "dagen etter", men det var självvållat.
Säsongen och festen slutade som sig bör i
glädje och samhörighet och man längtar nästan
till nästa säsong. Vi ses under bordet till höst,
eller?

DECEMBERMÖTET

Den fjortonde december var det traditionellt
Luciamöte på Knutstorp och funktionärsval.
Efter ett kort möte och ett val som tyvärr lämna-
de ett par viktiga poster tomma (hör av dej till
valberedningen) så bjödS vi på luciatåg och
sång, mycket stämningsfullt. Det följdes av ett
bekant par, playbacktjejerna som så fint och
humoristiskt förnöjer öra och ögon och avslu-
tades med kaffe och jultallrik eller kaka och alla
gick hem till sinajulbestyr (polera kanaler, slipa
kamaxlar, baka och städa m.m.) och samlade
krafter till ett Nytt Racing Ar.

SToD LM ROADRACING TEAM 1990
genom att ko~a en av v~ra
fracka team-tFoJor med fyr-
fargstryck. Collagetrojorna
ar vita och finns i storlek-
arna S, M, L och XL.
Pris 250 kr/st.

~ ~~
JAG!,TOOI Il.

Under den förra säsongen var den sk. ''Klubbracing-
en" helt under isen, och vems felet var skall vi
inte grÄ~a i men så mycket kan vi väl vara överens
om, det ar aldrig bara den ena partens fel när det
går åt h-e. Men vi glömmer det som har varit och tar
ett räjält tag i den nya säsongen 1990.
Under vintern har täta diskussioner funnits mellan
Hyllinqe MS, SMK Helsingborg och Halmstad MK om hur
en k~u~~racing?äsong s~all se ut, dvs med mtnst sexdeltavllngar pa tre ollka banor, med tre ollka ar-
~~ngörer o~h ait har vi kommit nu. yissa detaljer ..tlnsllpas torttaraQde ..men med all sakerhet kommer sa-
songen att se ut sa har:

8»)
-=_ c.tJW

J
1 maj Hyllinge MS 18 aug

Rlng Knutstorp
12 maj SMK Helsingborg 15 sept

Anderstorp

Halmstad MK
Falkenberg
SMK Helsingborg
Anderstorp

80 juni Halmstad MK 22 sept Hylli~ge MS
Falkenberg Rlng knutstorp

I något sen~re ~uooner kommer vi att presentera närmre
reglementesandrlngar men redan nu star det klart att
inom RR-klasserna kommer det att fodras en Svemo-li-
cens för att få köra,
dvs du måste ha antingen funktionärs eller förareli-
cens. För de som alleredan nu vet om sig att de tänk-
er prova Klubbmästerskap under året finns det då
tillfälle under den närmsta månaden, kontakta klubbenför information.

I nästa nummer !,OIlUlI",ren f u Ll s t.and iq r e su Lt.at.s l i st.em",d
samt.Li qa kl.e s ser' aven bilar. om jaq nu får listorna.

~

Trojorna trycks upp i ett
begransat antal, s~ ring och
beställ genast for att vara
saker p~ att f~ en.

Tel. Ada
Lars

0431-16773
0431-18143



M ~ ~ ~ ~ L ~ f
A"'ETS
TÄVLING

F'ORSTA
90

VI har )ust. 'lått H. 1 ett nytt
(\"(:('nnium , (Ichdc t ft rade Hyll inge
MS !<oadraclnqsel,tl(ln med att ar-
rangera det första racet. MoppeCu-
pen YO.
Det.t.akamrntmot.e samlade f oIk ifrån
storre delen av Sverige. tyvärr
inte s5 m5nga frAn HMS som vi hade
hoppats på men det. kommer f l.er
chanser. vi lovar.
Starten 'pGl, av st.ape In på bäst.e Le
Mans maner st.rax eft.er t.olv och
ek i pa-ren kom 1väq på den b lanka
isen under publikens jubel och
skr at.t..
Publik. undrar ni kanske. jodå det.
tanns sådan. Av ant.alet. at.t.d~na
sku lLe man t.r o at.t.det. rörde sig (lm
en SMdeltävlin'l 1 Mot.ocross men
acl, inte. det.ViH' bara nåqot. av det.
l'oli'laste s~u hänt på länqe på
Rin'1 I<nutst.orp.
Hanan var lagd på den gamla delen
d.v.s. lI~d avfart vid vita huset.
OGh t or att i nt.e t evor rser-e hemma-
förarnil sa l,ör(lc:sdet. vanst.ervarv ,
nå'l,:>tsom tyvärr skänkt.e Otlt.eamen
illlt.fbr stort. försprång. Under
de 2 t.muuer som t.avlinqen på'1iGl,
var dep5stoppen många. mest. för
i nt.aqande av varma drvcker som
t j cj crna ve Iv i Ll i.ot b i st.od med.
men tyvarr ~~kså tor at.t.··tylla
r.5·· Lj uddampzu-mat.e r i a L som hade
en VISS lendens at.t torsVInna.
Hanbola'1ets .'ljudsplon" Lasse
Vill'beväpnad med lju(bnat.are och en
orubbll'1 vilja så det. var bara at.t
sLItsa pa depåstopp. hellre det. än
bi.\rtnlyslun'1.men e t t.er ett. ta<] så
li:lrdo:-dom si9 hur m5n9a varv som (k
brlsltalll'1a dämparna klarade och
plancrilde SIna stopp efter det.. En
sorqllq passus i det hela var at.t.
en h~lt orginal lI~ped från 1~50-
t.a le t I.elde9'1 dbA (IGh vår' "man sk-
li'1a Lj udmzit.are"' tillater bara 95
dbA sä d~l var bara at.t.hän'1a på
massvis av 9ullfiber och gamla
burkar 101' att dampa än mera.
På två t.munar lovar j aq er. då
handel' det mycket i en sådan här
t av Lin.r , s!-,~clellt.nar man kor på
blJndat underlag snb/Is och grus.

Mål'1ån<]en blev Inte vad vi hade
hoppat.s på för först. k~u ··ut.om-
byarna" sen kom •• ut.ombyarna ••
och sen st.re jka tidta9ningen. vi sst.
torlåt. varvräknin'1en tror vi. tör
det. var lån9t. ner t.ill först.a HMS
ek i pe-re ,

Ef t.er t.ev li.nqen bjöd k lubben på en
bit.mat. och t i ke och det. t or rat.t.a-
des pr i sutde Ln inq och samtLi qe som
delt.agit.eller hjälpt. t.ill fick en
p Lake tt som minne av denna YOt.alet.s
först.a t.ävlin9 på I<nut.st.orp.

Vann qJorde iallatall FJalle och
Johnny från St.ockholm och de fick
en j att.eli k buck I a med s i q hem och
det lät som at.tde kommer näst.a gån9
for att försvara sin titel.
På kve Llen samlades ett trettiotal
av deltagare och funktionärer på
DSB färjan mellan HelsIn'lbor'1-
Helsin9ör för att.ät.a en bi t.mat och
ljuua • det senar", pr ekt.;serades
livli9t. ~~h planera för nästa
möte. Vi som p lanerade det hela
vill passa på att.t acka medhjälpar-
na tör att de ställde upp. flICk-
orna för den fina mark servi cen ,
Maria for maten. forarna tor uPP-
vlsningen och int.",minst alla er
s(~nkom ner och hejad", OGh skapade
den st.ämn i ng som är kännet.e cken f ör
Hyllin'1earran'1eman'1.

Ho Lt.ke, Räkan och mån9a till.

Individuella tävlingar -89

MOTO-CROSS
Valkomna tIll motocross-sidan
önskar BJORNE. Jag hoppas att vi
inom motocross-sektionen skall
kunna fånga övriga medlemmars
intresse för motocrossen. så att
ni även i fortsättninngen läser
om oss.
Vi börjar med en tillbakablick
på säsongen -89. Under säsongen
ti:i.\r lacie tiiLLIiilGES seri e la.g i
div.3. med lag fr~n Tran~s. Sbs-
d.s le , Nybro och Helsingborg som
motstånda.re. Efter de två inle-
dande omgångarna låg vi sist 3
poäng efter Helsingborg. Vid
den tredje omgången hade vi en
liten. men dock en fördel av
hemmabana. Vi lyckades knäcka
det mesta motståndet och toa hem
2:a platsen for dagen. med på-
följd att vi kom ikapp Helsing-
borg. Efter tredje omgången låg
vi nu på delad sista plats med
Helsingborg. Med två omgångar
kvar hade vi nu lika stora möj-
ligheter som Helsingborg att
hänga kvar i div.3. Inför fjärde
omgången l Sosdala visste vi att
vi var tvungna att ha Helsing-
borg bakom oss. eftersom de
skulle få stor fördel av hemme >

bana l s i st e omgången. Tyvärr
lyckades vi inte hAlla dem bakom
oss. ulan VI tappade 1 poäng på
dem. Välabanan i Helsingborg och
serIefinal div.3. Nu var det
dags. skulle vi klara av Hel-
s;ingborg på deras hemmabane och
hänga kvar i div.3. eller trIlla
ner i dlV.4.? Vlkampade tappert
och lyckades komma upp pet lika
många lagpoäng som Helsingborg.
men VI föll ur ändå pga att vi
hade for få förarpoäng.
SLlJTST.b,LLNINGSEF!IE DIV 3. -89
Tranås MS 1267 28
505(la15 MR 955 22
Nybro MK 931 20
SMK Helsingborg 822 15
HYLLINGE MS 761 15

Under säsongen t6vlades bland
annat l DM-CUP för B-förare.
HYLLINGES förare ställde upp i
125D, 2508 och 500E med blandade
resultat. I 125B körde Magnus
Johansson och blev oplacerad. I
250B körde Björn Fridlund. Geor-
ge Bengtsson. Bengt Larsson och
Leif Astikainen med följande
resultat 24. 27. 32 plats och
oplacerad.Ingen av dessa förarna
lyckados kvalificera sig till
DM-CUP finalerna.I 500B placera-
de SIg Claes Persson på en 4:e
plats och Daniel Larsson på en 8
plats, båda kvllficerada sig
till DM-CUP finalen d~r CloAs
Persson blev 3:a och DanIel
Larsson 13:e.
Daniel blev även uttagen till
att kora JSM 500B l KIruna. dar
han blev 12:9 man totalt. elaes
blev ej uttagen tIll JSM pga
"nAgol" för hög Alder.
I SODA har klubben bara en föra-
re och det ar Ulf Nordblad som
undar -89 även agerat burkslav
till Kuno Hansen. de plockade
Ihop 3 SM poang och balade där-
med 23:e platsen i sidvagns SM.

AKTUELLT INFOR SASUNGEN 1Ci9[1
J,jC-HUSETi MALHO erbjuder HYL-
LINGE H::; med lcmmer 1'5'; rubiHt p,!,
all per-son li g eross- och at.d,/-
routrustnlng så som hjalm. stov-
lar. handskar. byxor. tröJor,
g1os6gon och axelskydd.
Detta erbjudandet q611er under
1990 VId ~ppvisand~ av glltlgt
medlemskort.



En reseberättelse från Malaysia
S~n tlertalet avel' kanske

kommer ih~g, hade vi be sok av ett
sällskap tran Malaysia under
~rets Newsrace. Detta besök och
dessa människor spelar en mycket
viktig roll för tillkomsten av
denna berättelse.

F3-töreningens davarande ord-
förande, Teg(: Tornvall, sokt.e upp
1I1l(junder Newsracet och undrade om
han kunnde f~ några pressbiljetter
t.i I I nåqr a utländska <Jäster som han
hade hand om. Ja.] f rågade honom vad
det var t6r personer, och han
svarade att de k~n ifrån Malaysia
~~h var intresserade att se hur
vi arbetade. Han fick biljetterna
till sina <Jäster, vi hälsade på
varandra och sen släppte jag helt
tanken pa dessa människor. Efter
tävlingen fick jag veta att hela
den svensita ~'3 kLas sen var inbjud-
na till Malaysia för en tävling
t or ste he l qen i december, vecken
efter den sedvanliga F3-tävlingen
1Maeau. Arrenqor-en i Malaysia
står för alla fraktkostnader med
båt t:oteb(>r<J - Singapore och
lastbil Singapore - Johor Circuit
t.o.r. for bIlarna, fly<Jresa och
hotell för föraren och 2 meka-
nIker samt betalar en starter-
sättning till alla förare.
Tävlln<Jen avgors i 2 heat, ett på
1<:>1'd,1<;,I2/12 och ett p~ söndag 3/12,
med prlspen<Jar till de 5 forsta i
varje heat. Tävlingens totalse-
qrare blIr den torare har den
bästa sallunanlagda tiden från båda
heaten. Prispen<Jar blir det till
dc' sammanla<]t 10 bästa. 3 veckor
var den I:>eräl,nad<,: tiden for
b~ttransporten och ca. 1 dygn för
flygresan lnkl. flygplatsväntan
(.ch m<:;llanlandningar.

I början på september ville
svenska fly<]vapnet ha hand om mi<J
under en veckas tid. Under denna
vecka och i sau~and med AEG-
tävlin<]cn p~ Ring Knutstorp,
tastställdes resplanerna och vad
jag senare blev varse, även VIlka
s~n skulle tå åka med till
Mal~ysia. Min mIlitära, vecko-

lånqa karr-Lär avslutades med åter-
lämning av massvis med grönfärgad
utrustning fredag förmiddag 15/9.
Därefter körde jag hem, kollade
post, åt lunch och kompLet.t.er ade
den personliga utrustningen efter-
som jag t.i Ll semmans med Valter
och Lasse sku l Le till Kinneku Ll e på
dommar-uppdr aq vid SM-f inalen.
Fortfarande var j acJ hel t ovetande
om vad som skulle komma att medde-
las mig under lördagen. Väl f r amme
på 'Kullen' påbörjade vi vårt
uppdr aq , och pl ot.s Lt qt. lördag
förmiddacJ kom det som en blixt från
en kl ar h immeL. JacJ kom gående
i depån och mötte Jan-Åke Stiq-
borg. Vi hälsade och pratade lite
om t.äv l i nuen på Knutstorp när han
plötsligt titta mig i ögonen.

- Du sitall åka med till Malay-
sia. Det <;,fårväl bra? sa han. Jag
stod tyst i några sekunder, sen
när polletten landat utan att
orsaka någon skada och jag fått
k l ar t. för mig att det inte var något
skämt, berättade han att även Alf
Nordin och Jerry Davis var bjudna
med på resan. Vi 3 skall vara
"kon su I ter' åt arrangören ef tersom
det aldrig har kor ts någon f orme 1-
bi l st.äv I inq ti d i qar-e i Malaysia.
Alf ske Ll vara behj älplicJ med
säkerhetsfråqor och posterinqs-
arbete, Jerry ska H ta hand om
F3-besilttninqen och jaq skall
hjälpa till med tidtagning och
varvräkninq. Utöver fri resa och
fritt uppehälle l'OIlUII.~rvi även att
få viss e konom i sk er-sät.t.n i nq av
arrangören. Johor Circuit, som
banan heter. l i <;,fqeri Pasir Gudan<].
en industriort 40 Kmnor dväst. från
staden Johor Bahr-u som är den plats
där vi ske l k bo . Alla kommer att
få bo på salluna hotell.

Tege Tornvall och Jan'-Ålte Stig-
bor9 bl il' samordnare och rese leda-
re för hela gruppen samt svarar
på frå90r och har hand om alla
pr-akt.i ska detaljer inför resan.
Både Te<]e och Jan-Åke har suttit i
F3-föreningens styrelse. Utöver
ver-k samhet.en med svensit F3-racin<J,
är Tege verksam S~1I frilancejour-

nalist och skribent i tidnincJen
Bilsport och Jan-Ålte är, förutom
flygtekniker. vår klubbs racing-
kont.akt.man samt har hand omMonica
Stråth's F3:a i G-son Racing.

Åter hemma efter SM-finalen
började förberedelserna med att ta
ut semester, beställa vaccine-
rincJ, kolla passet, etc. JacJ har
den fördelen att min chef har varit
i SincJapore ett flertal cJånger och
kan ta del av hans erfarenheter och
tips inför resan. EnlicJt experti-
sen på ÄncJelholms Sjulthus sku Ll e
jacJ behöva sprutas mot polio,
difteri, japansk Lnsekt. samt.
gulsot (gallulIacJlobulin) innan av-
färd och mat.as med malariatablet-
ter före, under och efter resan.
Allt detta st.i ckende i armar och
rumpa cJiclt SOJtl en dans och utan
nåcJra biverknincJar. Utöver dessa
preparat för invärtes, sitall man
ha med JtlY9cJolja och hudkräm med
solskyddsfaktor 10 12 för
utvärtes bruk. Nu började det
droppa in mt ormat.Lon och
bulletiner från Te<;,feinför resan
med för varje gång nya och kor r r-
<;Jerade uppqf, f ter om del ta<;Jare,
avr e sedac och kLocks Laq , men till
slut kom be ske d att ja<;Jsitall åka
till Vallåkra och hämta Alfs,
Jerrys. oc!.•..mi.n_.b~~~e~.t hemma _hos
Jan-Älto:: 101 c.\a<;Jo::1iden ~5/ 11. Det.t.a
nodvänd iqt. ef tersom de flesta
sitall åka den 24:e och alla biljet-
ter Lämne s ut på Arlanda r e spe k-
tive Kastrup denna da<;J.

Resan startade, f ör min de l,
k l . 11.40 sondaqen den 26/11 med
'Kystlinien' från Båstad station.
På bussen semmanst.rå Lade j ag med
Jerry och på Copenhaqen Airport ,
Kastrup, anslöt Alf. I samband
med inchecknin<;Jen inträffade en
malör för nu q som t.i d i qar e endast
har drabbat andra, min nyinköpta
väska <;Jick sönder. Tack och lov är
det bara handtaget som gått
sönder och ja<;Jkan bära väskan med
h j ä l p av dess axelrem, så j ag
slapp att byta väska hos nå<;,fonav
handlarna i taxfree'n. Vi har som

re su l tal. av bl. a. omboknf.nqar
fått klass C på den första delen
av resan, som går ti Il London
Heathrow. Detta innebär t. ex. att
man får sitta längre fram i pl ane t,
bättre plats för benen, vin till
maten, varm mat på porslinstallri-
kar, rikticJa bestik. cJratis dacJs-
ti dn i nq och fria drinkar. Tyvärr
varar resan Kastrup - Heathrow
endast ca. 2 t i nUlIar , så vi hann
inte med att prova alla faciliteter
innan det är dacJs att sti<;Ja ur
planet. Väl inne i terminall)ycJcJ-
naden , blev vi upplysta att Malay-
sian Airways Systems aVl}år från
Terminal 3. Detta innebar en
busstur mellan fly.]plan, bacJacJe-
kärror, t.ankb i lar och andra bussar
fram till en annan terminalbYcJ<;Jnad
med ny säkerhetskontroll och in-
checkn inq .

Kl. 21.00 lokal tid var det så
daqs att. starta nästa e t.app med MH
003 till Kuala Lumpur med
mellanlandninc;,r i Dubai. Från OGh
med nu är det klass y, ekonomik-
lass. som <;,fäller, men i 747' an är
det. ändå got.t om plats för macJe,
armar OGh ben. Nu inträf fade näst.a
malör för mi <;J,länlten till min
armbandsk Iocke fastnade i den
tidi<;Jare nämnda väskan och gick
mitt av. Då detta var den andra
'01 yckan ", var det. bara att l un-rt
invänta den tredje. Mycket rik-
t.i ct, i samband med supe ' n på
planet kom den, jac;,r tappade en
plomb. Ef t.c::r att ha testat med
t.unqan och l:>rovt.uc;,r<;Jat.,så be st.äm-
de ja<;J mi<;J för att vänta med
t.end l äker-be sok t.ills eft.er hemkom-
sten. Efter supe'n blev det film-
vI sn inq OGh sömn fram t.ill mellan-
landnin<;Jen i Dubai. Det hade nu
f or-Lupp i t. 7 t.immar sen vi start.ade
f rån London och kLockan har hunn i t
bli 07.00 lokal tid.

Uppehållet. i Dubai varade ca , 1
t.tmma , varpå vi t or t.sat.t.e resan
mot Malaysia OGh dess huvudstad
Kuala Lumpur. Åt.er ombor-d på pla-
net, blev vi serverade frukost,
OGh man hade knappt. hunn i t. t.U<;J9a
färdi<;Jt förrän sömnen infann s i q ,



4 t.ammar senare blir vi väckt.e . tör
nu var det tid tör lunch. Återigen
kom 9ruset i öqonen så fort V1 ätit
tärdigt och när vi åter valmar var
det da9s att spänna fast säker-
hetsbältena inför landningen.
Klockan har nu blivit 19.00 lokal
tid. Resan Dubai - Kuala Lumpur
hade även den taqi t 7 t.i.mmar i
anspråk. När vi steg ur planet
kände vi för törsta 9ången värmen
s l å i.mot. oss trots att. det hade
re9nat där strax innan vi landade.
Vi hade att vänta ca. 2 t.muuar innan
planet t.i Il Sin9apore skulle aV9å.

Vid incheckningen till denna
etapp blev vi varse att. det inte är
i norra Europa vi befinner oss.
Det hade bildats 3 I,öer till d i sken
för incheckn1ngen och vi st.od bra
t.ill i en av koer na . när det.
p l ot.s l i9t. blev stormöte bakom
di sken , Efter mötet påltallar en av
t.j än st.emannen allas uppmar k samhe t.
(><::1",med(I<"la(le att planet ti Il Per th
l Austral ien måste av t.ekn i sita
skäl ersättas med en annan flyg-
plansmodei och att alla incheck-
ningar måste göras om t.ill detta
nya plan. 3 sekunder senar-e hade de
t r e koer ne ersat.t.s av t.ot.e l t kaos .
01Jm tur var t j änade V1 på de t.te . och
be t ann o ss p Iot.s Lt ct. st.å f r amme vid
d i skeu , Er t.e r ett mindre mot.e
b land pe r sone Len , r or ande våra
bl1Jet.t.er. tick VI våra 'boarding-
card'. och kun de:. t rån l i te
dIstans öve:.rblicka händelserna
vid di sken , En ha l vt.i.mme senare
haJe lugnet åter lägrat s19 öve:.r
1nchekn l n<}'"n .

Tri P 1:>(' n ner t i Il Sin<}apore t.(><)
ca. 30 m1nute:.r ~~h där stötte vi
på d(~ omtalade. k~llpakt.a värme:.-
v~gye:.n när vi steg ut på flygplan-
strappan. Värmen och luftfukti<}-
he t.en kalldes som IJm man 9åt.t iii i
en finsk bast.u. Väl inne i
t."rmlnalbY99nade:.lls sve l ka , f i ck
vi fylla l en inre:.sehandlin<} och
t l el, en st.ämpel i passet. som v i sade
at.t V1 hade rest. in i Sin<}apore. I
ankomst he Ll en mot.t.e vi de:.som varit.
l Maci'\u IJ•...h kOlIUIIit med t l yg f rån

Hon-jkonq , Alla väskor ut.om en
t.i l Lhor-ande Bosse Granath hade
landat tillsammans med oss. Eft.er
att Bos se <}jort sin rör Iust.anmä-
lan och berättat tör folket i
Luckan var vi bodde unde r vår
v i st.e l se här. så tc:><}alla plats
i en väntande:. buss vilken tog oss
åter t.ill Malaysia. Klockan var
nu ca. 22.00 måndag och tröttheten
bor j ade åter igen kOlIUIIasmyqande
över oss. Ef ter ca. 45 minuter kom
vi fram till 9ränsbron mot Malay-
sia. och där måste alla stiga ur
bussen. vandra in i passkontroll-
by<}<}naden och få sitt pass
st.ämplat. att man rest ut ur Sin<}-
apor-e och k Li va på bussen igen för
nå<]ra minut.ers f ärd över bron. den
enda fasta förbindelsen som Sing-
apore har med tast.landet. När vi
kommat över på andra sidan. var
det. åt.e r da<}s att. fylla i en ny
inresehandlin<} och få en ny
st.ampe I i passet. i anen vi åt.e r var
IJå vä<} med bussen mot. vårt näst.a
mål. hot.e Ilet.. I'rop i ca I Inn , som
hot.ellet. heter. ligger några
nu nut.e r s resa från <]ränsst.ationen
i en 24 våningsbyg<}nad med en
vr-tunder-Li.q ut.s ikt, över Johor Bahru
och Singapore. Etter inchecknin<}
och en natt.macke var det ant.l i qen
da<}s att tå sova i en riktig sän<}
och ja<] somnade omedde l bar-t, nöjd
och belåt.en.

tort.s. följer i nästa nr.

A N N O N S E R N A
Bedford Blitz till salu'
Jaq kommer att med sorq avyttra
min pärla till nåqon behövande
för en blyqsam su••a penqar
eller mot nåqot intressantobjekt.
Pärlan är av 78års modell och
har endast qått ca 8.500 mil, är
försedd med automatlåda men kan
om priset blir det rätta leveras
.ed en 5växlad Getraqlåda. Bilen
har qått i kommunal tjänst och
är nästan rostfri men dess för-
tid qjorde att motorn ej var
lämpad för racinq, inte ens
mellan banorna. En reservaotor
kan inqå i uppqörelsen om du är
intresserad. I övriqt är karos-
sen av den största modellen
utrustad med enkelaxel och helt
tom.
Är du intresserad av pärlan så
rinq eller skriv till:
Moltke tel 041870495 eller Box
43, 261 08 Glumslöv där bilen
finns till beskådninq.
ATdator, komplett med skärm och
hårddisk.
Har du en dator som' 'blivit för
liten" som står eller vet du
nåqon som har så är jaq intres-
serad. Jaq behöver en maskin för
bl.a. rediqerinq av det du just
nu läser samt för mitt projekt
med pressservice under året.
Det är inte tvunget med köp av
datorn, även en hyra aven
maskin som du just nu inte
behöver men ändå inte vill sälja
är av intresse. Märke och modell
är så viktigt bara den har minst
20 Kb i hårddisken och klarar av
att arbeta med WordPerfekt och
PaqeKaker som är den proqramvara
jag kommer att använda. Ring en
kväll om du har något på gång.
Moltke 041870495.

ANNONSPRISET FÖR FÖRETAG.

Helsida per nummer
-;- 3 nummer

Halvsida per nummer
3 nummer

400 kr
900 kr
300 kr
600 kr

Ring Moltke eller klubben.

RING KNUTSTORPPROFILKLÄDER.

Vi vill informera om att vi ta<}it
fram nå<}ra olika pla<}<} S~II vi
säl j er ti Il med Lemmar na till e t.t.
bra pris. Det är t.r ev Li ot. om vi som
tillhör HMS och jobbar på Ri nq
Knut.st.or p SOIll f unkt.t onär er , vi sar
de t.t.a <}enc)1IIatt. bära k Lade r me d
vårt e:.<}e:.tmar ke . Pr i Se t. gälle:.r
tJi ve:.t.v i s alla våra med l emmar .

Ne:.danst.ående:. priser tJälle:.r:

Pilotskjorta. vit med kort. arm
115.-
S{j<:tta, vit. 11.,.:1 I,(tt alltl 115.-
Tenru sskj ort.a, vrt., gul e Ll er ljusblå
100.-
T-shirt.s. vi t. 59.-
n.~:ijah,uVt:o]J). vit 100.-


