
MASSBREV

VAD HÄNDER PÅ KNUTSTORP ?
APRIL MAJ

-,Styrulsu.l.öte I\HutstOl'p. Klubbracing/Gr.N RA/RR 9-17

Asfalteringen startar. 5 BeSiktning Rallycross.

5 MAnadsmöte Knutstorp. 6 Rallycross DM (publik).

Asfalteringen slutförd. 7 Styrelsemöte Knutstorp.

6 Arbetsdag pa banan. 10-12 Ingenjörstrupperna mob.övn.

7 Södra Bilsports förarekurs. 13 SMC Blekinge avrostning.

19 Arbetsdag pA banan.Arbetsdag pa banan.

Funkt.kurs steg 2-3 bil. 25 Banracingtest + press.

17 Chefsfunktionärsmöte RA/RC. 26 Banracing-SM <publik).

21 Off. träning RA/RR 9-17. 27 Banracing-SM (publik).

24 Grusträning HM/RC/FR 17-21.

28 RRK Viking Danmark lic. kurs.

Säkerhetskurs Anderstorp.

29 RRK Viking Danmark liC. kurs.

Säkerhetskurs Anderstorp.

1990-03-18/BJA/850 eN.

@
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Ring Knutstorp ännu säkrare 1990
• Roadracingkalender • Mera från Malaysia
• Klubbmästerskap, resultat och nyheter

Bild: "Moltke"
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SAND DITT MATERIAL
TILL KLUllllEN OCH
MARK KUVERTET MED
"KLUBBTIDNINGEN"

I.TT (liDIhTE: I STyr,ELSEN 1'3'30.

På HMS å,'s.y,ötec en 10 «,ars i Lands-
k r ona ':aldes road ,'acing.ll.karenLars
N,lsson ,n som suppleant ist~llet
för avg.ll.endeStig Liljedahl.
Lasse har kört för klubben sedan
han tog Sln licens och har till-
sa~mans med en Kamrat startat ett
RR-team, LM roadracing, ~ed sikte
pA stora resultat i fra~tiden. Han
har ocks.ll.var,t förarerepresentant
i RR-sektionen och redan represent-
erat klubben i större sammanhang.
V, ;,älsa,'honOif,välko«,«,e'1i styr-
elsen och passar på att tacka Stig
för den tid hall v a r 'f,ed oss.

Styrelsen.

",40~
-~".;.('-'..v7p-:

Claes-Göran Elofsson, banracing-
fantast och gammal suppleant, hälsar
Lasse välkommen 1 styrelsen.

@ HYLLINGE MOTORSALLSKAP
BOX 112
260 23'KAGEROD @uI/ Itai Oidel

DE SI\A VI FIRA!
APRIL

1
Glenn Andersson 30
Helsingborg

7 Christer Hallberg 20
Ljungbyhed

27 And ,'e Persson 20
Sk.ll.nesFagerhult

28 Ursula Ljungberg 20
Hel Si ngbo rg

MAJ

4 Bo Modee 40
Höganäs

8 Micael Svensson 30
Lund

8 Wilhel~ von Platen 40
Godthåb, Da nma r k

'3 I\jell Landgren 40
BjuV

14 Arne Svensson 40
Bi lleberga

17 Mikael SJölund 30
Karlskoga

18 Ulla Gr ahn (,0
Astorp

20 Urban Andersson 20
Alnarp

24 Thomas Johansson 40
Landskrona

28 Fredrik Mårtensson lO
L o IYIlll a

2'3 Gösta Pettersson 50
Ma rka r-yo

Det är dags för ett nytt klubblad och Vi skall försöka att komma ut
.f'i,'St varannan IY,Anad, o,y,det finns ,y,aterial '10g. I detta nu,y,«,erkOIYIIY,er
Vi föruto~ den vanliga informationen att fort5ätt~ med Anders GIS rese-
berättelse frAn Malaysia och där skall vi ocksa Visa prov på hur de
,nhe~ska flickorna sag ut. Jag kan första varför grabbarna sag smatt
lyriska ut när de kom hem. I övrigt skall det handla mycket om klubbra-
cing som JU blir det första Vi kör iar.

Tävlingen
I förra numret hade Vi en tävling ~om gick ut pa att skriva nAgot fyn-
digt i pratbubblorna ovanför Anders och "Moltke" och Vi Vill gärna ha in
flera bidrag. Fatta pennan och skicka det snarast så Vi kan kora en seg-
rare, ,y,edett trevligt pris att vänta.

Inför säsongen
Inför den ko~ftande säsongen s.ll.kommer det att invest&r~s g~nska mycket
pengar p.ll.Ring Knutstorp, nyasfalteringar på ca. 800 m av det "Qamia"
banavsnittet, riva murar och balkar för att göra det mindre farligt vid
ev. 8'våkningar. Det är frä,y,st "KVP-muren" där flera roadracingAkare
bekantat sig med däckstravar och betongmuren pa ett inte allt för behag-
l igt sätt, SO,!,skall byggas Dm, och för att klara av detta och «,ycket
annat pi "önskelistan" sa krävs det att vi ALLA ställer upp. Ju mera vi
Själva kan göra, desto mer räcker pengarna till åt annat som är lika
Vikt,gt, 51 jag vädjar till er alla att komma ut och hjälpa t.ll och
göra det mÖjligt att genomföra våra planer. Vi kommer att jobba lördagen
dem 1'3 'f,aj «.ed bo rjan kl. '3.00 och Vi b j ude r- givetvis pa lunch och fika.
När du :~ser dessa rader sa har Vi redan jobbat den 17 febr. och 17 mars
och clntagligen s.ll.har ingenjÖrstrupperna hjälpt oss att plana ut jord-
massorna och allt är klart till den stundande asfalteringen.

Ku rser under ovaren
J«9 vi Ll pad'i.ma 0'" förare och funktionärskursen den 7-8 april (steg 2
och 31 och ni kan anmäla er senast den 2 april. Det kommer ocks.ll.att bl,
en s~eg l kurs i RR pi förmiddagen den 21 april da bilarna tränar och
denna kurs är speCiellt framtagen för de olicisensierade som tänker köra
~<lubb,y,äsle,'skap i ro ad rac rnq i.ll.rpa Knut st o r-p , d å det nUif,era k rave r-
,y,ir)ststeg 1 fln'lkt.lic·ens (an,y,äln. senast 15 aprill. Mera o,y,detta läng-
re bak i bladet eller om något är oklart ring Eva, och anmäln1ng t,ll
kursen gör du till kansliet på tel.nr 0418-80619 dagtid. Det är även
pla"ne,'at e" steg::: k u r-s f ö r- Sve«,o-l icensie,'ade if,en du ko,!,mer att få per-
sonlig kallelse senast den 15 april, om du anser dej vara kvalificerad
och ,nt~ f.ll.ttn.ll.gonså ring Eva eller kansl.et för besked (senast den 1
,y,aJ I.

Snart är det dax!
7ill Sist, ~Iren närmar Sig Med stora steg, Man börjar längta efter det
bekanta ljudet av racer'Ylotorer ( och "stensprut", red,s an«oI.

Valter Nilsson, ordf.



:1{JI( - JYyU ~990
Bilar och motorcyklar m.m.

Det finns förare och funktionärer som inte f~tt priser för 1988 än,
skamligt men sant, och en hel drös som inte fatt för 1989 men det
skall Vi försöka ändra p~.
l samband med KM-deltävlingen pa Ring Knutstorp den l maj ~a avslutar
Vi dagen med fika och prisutdelning i VIP-huset ca kl. 17.30 och d~ är
alla som känner sig träffade, hjärtligt välkomna, förare som funktio-
närer. Vi skulle uppskatta om du som tänker komma, ville föranmäla dej
till Valter sa vi kan beräkna fikaatgangen, tack. Ring klubben sa är
du hygglig.

J'lde, ",',"tern" 11.,\' d,,-,tpL\g~tt ",~ng<:,och l:!lnga o c s k u s s s o ne r- IYlellan ae
tre arrangerande KM-klubbarna om hur tävlingssäongen 1990 skall se ut
och r esu Lt st e t f i c k 1"1 •• f ö r-r a num ret ",en det b l a r- även n~gra Slll~ änd-
r,ngal' l regle",entet fÖ 'I'detta ~I', dock inga SO'" skall ställa till några
p•..-o bl e 1'1'1 för- dej 50111 ~her·.

HMS Klubbracingkommitte.

----------------------------------------------------------------------SLUTRESULTRT FRAN 1989-ARS KLUBBMÄSTERSKRP l BRNRRCING.
Det bl,r en del f,nsl,pningar p~ det reglementet som användes ifjol och
d~t "nya" tJl.1i' att tillägget SOlV, ly,a(~1 k ° lY' öve"j"'ens om pa. ett «Iöte .1 Illa j

-89 kommer att föras ln.
Pä den f ö rs ta o e Lt av Lr nqe-n , lvnut s t o r p 1 ",03 j, sä ko"""er Södra
förbundet att deltaga med en ny klass som kallas Gr. N för
uch de kommer att köra i en av v~ra klasser för att fylla upp
tet, ",en de ko,"IYIe I' att po anqbe r akne s helt för Sig Själva.
Det hal' o c k s å k omms t ett utskick fl'än "Volvo O"ginal Cup-kolY"',itten" där
man upplyser om att det blir sex deltävlingar pa tre olika banor som
Vo l vogänyet k",n anv anda , uch det bl ir ",ycket t räni ng och l-t l"",,12S lopp,

o c+i de hal' lä",)',at ut v å r a tävl ingsdatulY'. Und r a r- hur de tänkt sig att
l ösa den t r o s p I a'18r1?
Ble~ om de F.ktiska förhällanden har skickats till ansvariga i kommitten
ffleden s rib j ud e n att fylla upp vara klasser, OIY, de är .ntresserade.

Bllspol't-
rallybilar

st a rt fäl-

TÄVLINGSORTUM
NR NRMN I\LUDB 13/5 12/B 27/8 30/9 SLUTPOÄNG

Klass Standard.

14 Johnny Bengtsson SMI\ - 9 4 6 19p
11 Bengt Rlexandersson HRK - 6 3 9 lBp
If, Jan Blo,y,bel'g HMS 9 4 2 - lSp
l Krister Olsson SMK 6 - - 4 10p

13 Md<ael Kr au t z HMS - - 9 - 9p
1'3 Per Krllse HRK - - 6 - 6p

Klass Standard RaCing.

38 Johnny Haraldsson HRI\ 4 9 - 9 22p
35 Horst Grieger HRK - 6 '3 :2 17p
3'3 Iat"lDe l Lq r en HRK '3 3 2 14p
36 Christer Lundgren HRK 5 4 1 1 12p
42 Mikael Bengtsson liMS - - 6 6 12p
34 Ulf Akesson liMS 2 l 4 - 7p~.-. Tur-e To f f t i n HMS - :2 3 - 5p"'~
31 John Olsen HMS 1 - - 4 5p

Klass Spec."d.

57 Lars-Inge Elversson SMK 6 9 '3 6 30p
62 Hans Lindblad HRK 9 3 4 - 15p
53 Hasse Sv'et)sson HMS 3 - - '3 12p
6'3 Rolf Sjunnesson SMf\ - 5 6 - 12p
78 Rnders Nordström HMS 4 4 - _" 8p
64 Mats t.undq r-en SMI\ ,,- l 3 - 4p
59? Ro nny [tell HI~S - - - 4 4p
64? Tomas Celander HMS - - - 3 3p

De tya Sista ,)lIo"lIl'enha I' tyvärr dllbbelanvänts under säsongen, IY,en
nalY,nen är rätt.

För de avel' som skall köra i MC-klasserna är nyheterna de att det för
NYA DELTRGARE l den sk. Olicensierade klassen kommer att krävas funktio-
närsl,cens minst steg 1 för att fä köra. För de som tänkt deltaga den 1
«,aj fi,ms det en "specialkul's" den 21 ap r s I kl. 9.30 i p r-es s hu s e t där vi
med hjälp av erfarna förare och chefsfunktionärer kommer att avh~lla en
steg 1 kurs. G,vetv,s är den även öppen för dej som kör olicens.erat och
tycker att d u behöver en av r o s t ru nq inföl' säsongen. Vi kOIY""er att belöna
sa~tliga som ställer upp p~ kursen med Fri träning p~ eftermiddagen.
An",ähhng till k u r-se n göres till kansIlet, ad r-es s och t e l v n r', f xrms l
,börJan av bl",det.
"jästa i,'ltl'essalltanyhet. KM äl' att v. s k a l J prova il,eden "veteranklass"
där Vl skapar en ~kmöjllghet ~t de som har för gamla cyklar att deltaga
.1 "Ilila SN/I 50'(1 nu hll..lubt.avllrlgaf'nC;1 bör'Jat bli, f ö r- f ö ra r-e 50,(, i nt e kör
för att Vlnna priser och ära och framför allt, som gärna vlll köra mEn
rnt e Y111 v·dla l vägen f ö r "di s na obe ? •

Reglerna blir myc ket enkla, cyklarna f~l' ,nte vara t sLlve r'kad e efter
1'374. 0,1, ",as~,nen ar t,llvel'kaa l S d ,'"1,a s k sc k och lltl'llstningefter detta
kan den godkännas men det avgör bes. chefen. I vissa fall kan förare över
35 ~,' ",ed uy a re I"asklf) ä'fI-74 godkännas ",en detta tas upp e f t e r hand.
Klassen kommer inte att deltaga l KM utan skall motsvara bilklassen For-
.,121 och sh,,11 endClst "tl'äna". Detta är" ett f ö rs ok och o", deltagandet
bi,l' för litet sä strykS den under ~ret.
FI'~LJOI'och EV. Fti,'an'I,älningal'till ku rse r och tävl.ngal' kan gÖI'as geno",:
Eva G6dke, Ättevägen 5, 244 03 Dösjebro, tel. 045-771659 (bl.



::;LUTflCSULTAT rRAN 1'J8'3-ARS I,LU[<BMÄSTERSI,AP I ROADRACING.

NAMN

Klass LiC. förare 0-599 cc.
1 Ronnie Johansson
2 Jörgen Hansson
2 Lars Swensson
3 Gary Barkstedt
4 Ronny Nydahl
4 Tony Hildingsson
5 Anders Olsson
6 Jan Palrt,
6 Per-Arne Nilsson
7 Anders ödlund
7 Morgan Jönsson
8 Anders Persson
B Fredrik Andersson
9 Jarle Nilsson

10 Pontus Larsson
11 Stefan Orluff

LiC. förare 600-1300 cc.
1 Mikael Adolfsson
2 Rickard Andersson
3 Joakim Lundborg
3 Richard Larsson
4 Iven Klitmöller
4 Lars N.lsson
~ Jan Malmqvist
6 Ewe Westesson
7 Per Nilsson
7 Thomas Hansson
8 Johan Morberg
'3 Jens Andreasson

10 Magnus Johansson

Olic • förare 0-599 cc.
1 Christopher Woods
2 Per Gustavsson
3 Christian Nilsson
4 Stefan Freij
5 M.kael Jönsson
6 Peter Almqvist
7 Peter Grönberg
8 Nils-Erik Paulsson
'3 Joachim Svensson

10 Matthew Winstanley

Olic.förare 600-1300 cc.
Sven Nilsson

2 Jan Nielsen
3 Paul Katanic
4 Mikael A,)dersson
5 Andre Persson
6 Johannes Svensson
7 Johan Hägg

TÄVLINGSDATUM
13/5 27/8

12 8
15

DET ÄR NYA TIDER OCH NYTT FOLK MEN FORTFARANDE SAMMA IDCEfl'

POÄNG
För' att kunna köra k lubb rac rnq behövs tre saker, förare,funkt.onärer oc h
organlsat.on. Det första har Vi gott om och det andra för d~ligt av och
det tredJe behov av för annars kommer det inte att fungera. Nu kanske du
tänkte sluta läsa för, det där har jag hört förut och det gäller inte
mej, met) d a r har du fel, det gäller i högsta grad dej Ort, vi alla skall
kunna ha kul P~ Knutstorp denna säsong. Jag skall försöka att beskriva
en enkel tävlingsorganisation s~ att du kan se om det är n~got som du
skulle Vilja arbeta med, tänk P~ att även som förare kan man göra mycket
mellan tävlingarna genom att intressera kompisarna att aktivt deltaga
istället för att imitera "idolsvans" när du Själva kör.

15
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10

10
8

6
6
5

5
4

4
3
2

12
5

10
12
8
6

15

20
15
15
12
10
10
8
6
6

En grundläggande princip är att man har n~gon som st~r som ansvarig gen-
temot klubben, Svemo/SBF och olika myndigheter som har intresse i vad vi
sysslar med och denna person kallas TÄVLINGSLEDARE. I detta speciella
fall med klubbracing där vi kör b~de bil och mc pA samma dag sA är det
en fördel om denne person har licens i bägge klasser. Under s.g har han
en eller flera BITRÄDANDE TÄVLINGSLEDARE som skall hJälpa honom under
tävl.ngsdagen och i KM-organisationen finns det en för varje gren.

8
10
15
6

5
4

4
3
2

15 5

5
5
4
4
3
:2

22
17
16
16
15
15
6

De har sedan en TÄVLINGSSEKRETERARE som h~ller reda pA alla papper,
anmälningar, tillst~nd och i nAgra fall även snurriga medarbetare. Han/-
hon är nog den Viktigaste kuggen. gänget för om n~got fattas p~ morgo-
nen s~ är det bara att packa och ~ka hem igen och därför bör det finnas
n~gra som hjälper till där med anmälningar och pengar och sAnt.

15
12 2

~

När sedan föraren kom~it till banan och betalt s.n startavgift och rul-
lat lit 'l,askinen s~ är det dags för beSiktning och den sköts av BES11\,-
NIt,GSCHErER~~A, en för bi l och en f ör- il,c-kla:,serna och de behövei' nug
nAgon till hjälp p~ morgonen. Efter att det är klarat av sA är det dag:
att ru lLa ut till ti'äning och det sista han passerar' .nnan han kO,V"I,er'ut
pA bat)a',,)är "I'(ALLE-- t~ARTIN" dvs den 5011, tar en sista ko Ll och sed •.sn
st~r vi d sta,'tlinjen och har r'adioliorlta~it,YIt?dSÄ~\ERHETSCHEFEi~ och t6V·-
l,ngsledningen.

12
lO
8
6
4
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15 4
15
12
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4
4
3
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20
15
14
12
10
8
6
4

När föraren s~dan lioMmit ut p~ banan ko~mer han (förhoppn.ng~v.s) att se
n~gl'a II,ycfil:tvd,tiga kugg,-w ibland oss, FL.AGG OCH BANPERSONALEN SOrt,:t:?,r
l'edo ",tt va rria hnnoli'D il,det hal' hänt n~got eft er- del'as postel,ny och 0,(,

n3got skulle nända, kOlYllI,atill undsättn1l1g. Sedan flnns det AMBULA~"SPER-
sor'lAL och LÄf,ARE i fall olyckan änd~ sku lle 'la','a f ','dil"M2, det f.n,..,s
BlANDPERSONAL CM fccdonel) skulle ta eld och det finns m~nga, M~nga fle~a
sl<i~l€:n där du skulle va ra till nytta under' en tävl.ng5dClg.

5

Detta ä,' en c r å kde l av alla de SOm f)jälps At att a rrauqe r-a de st o r-ta...,-·
lirlgar SO,I,klubben har val"'je ~l"'{t,en{f,Angaav oss har skolats ...-)011' klubj--
raCingen, inte bara fÖI'Cll'eutan fra",förallt fo.mktionärer.

3
BL! EN I TERMET, STÄLL UPP. RING KLUBBEN IDAG OCH ANMÄL DEJ!

1'3
15
12
lO
8
6
5
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Förra numrets upprop om tr~ningsl~ger har gett ett fantastikt resultat,
hela 22 st HMS-förare har anm~lt Sig, och d~rför h~ller jag p~ att
undersöka mÖjligheterna att f~ bra pris p~ Ystadf~rjan.
Under mitt besök i Sthlm och mässan fick jag klart att Halvarsson st~l-
ler upp med racingställ för under 5.500 kr och .tt Lindstrands roadra-
cingstövel (med sula utprovad av Lind.n och Dubbel-Anders) kommer att
kunna leveras genom mej för ca en tusenlapp. Du kan ock&~ köpa billiga
SBS-belägg genom mej och allra billigast blir det om du best~ller till-
sammans med nAgra andra och för hela säsongen. Ring och kolla priset.
Vart deal med däcksleverantörerna är inte klart än men jag hoppas att
kunna presentera nAgot till den officiella träningen den 21 april.

Vi ses där
Moltke

Jag har försökt att sammanställa Arets roadracingtävlingar och dan
n.t.ske ser kanske att det finns nAgra datum som inte st~mmer med Race-
b.lagan men det beror pA att jag tagit de datum som bl.a. danskarna upp-
gett • februari och inte de som star i Svemos kalenderstomme.
I nästa nummer hoppas jag att kunna presentera adresser, tel.nr. till
samtliga arrangörer och deras kontaktmän om det är sA att du skulle f~
problem under s~songen.

vs i II'IÖtt,M.

l'lORDISf,TÄVLINGSKALENDER FöR ROADRACING 1990.

21/4 Ring Knutstorp Hyllinge MS Trän. Off. tr~ning bil/II'IC

22/4 Sviestadbanan SveNlo B Deb.kurs

28-29/4 Ring Knutstorp RRK V.king [i Deb. kUI'S

1/5 Ring Knutstorp Hyllinge MS f\M Mixad billll'lC

12-13/5 Jyllands R.ng Fyens MS NM
12-13/5 Kely,ora SF

12/5 Anderst o I'P SMK Helsingborg KM M. xad bi l/rtlc

19-2(1/5 Ring Djursland AMK DM
19/5 Falkenberg Kortedala MK [i Ev. klubbtävling.
20/5 Vi rtasabYti SF
27/5 GellerAsen ~ Karlskoga RC B

3/6 Mantorp Park Västra MK SM
3/G Alastaro SF

,)-10/G Ring Knutstorp Hyllinge MS NM/SM 125,250,750,MCs,SB,SS.

17/G Rnderstorp N
17/G RlastarD sr

16- 17/6 Rlng Djursland AMK

::1./6 Mo l Rani.1

') 3(1/5 Sv lESt ad
30/[, r"di,enbc=rg

\ 8/7 Ande'rstol'p
8/7 !\e'I!ura

1517 R.ng Knutstorp
15/7 f,ouvala

22/7 RudskoQ

28-29/7 Anderstorp

2-5/8 Nordsöringen

12/8 Anderstorp
12/8 V. rtasalNI1

N

Linköpings MS
Halmstad AK

8 t.m.
G tim.

Träning

SI'I
KM M i X ad b i l / mc

ARC/LMK/Västra EM+SS
JF
RRK Viking DM 2
SF

I~

RRK V,k.ng DM 3

RRK Viking Bil/mc

()f(C
SF

18/8 Falkenberg Halmstad AK
18-19/8 Nordsör.ngen AMK

19/8 Rudskog N
19/8 Räyskälä SF
23/8 SViestad Linköpings MS

Kortedala MK
A 1>1K

Hyll inge MS
RRK Vik.ng

RRK Viking
Karlskoga RC

SMK Helsingborg KM
Helsinge TT
Linköpings MS B
N NM
SF

Hyllinge MS
Fyens MS

Linköpings MS

PRESS STOPP

25/8 Falkenberg
25-26/8 Jyllandsring

1-2/9 Ring Knutstorp
1-2/9 Mantorp Park

8-9/9 Nordsöringen
9/9 Gellerasen ~

l
15/9 Anderstorp
15/9 Annissebanen
16/9 SViestad
lG/9 Rudskog
15/9 Alastaro

22/9 Ring Knutstorp
22-23/9 Nordsöringen

29/9 Sviestad

VM

KM
Int.

Mixad b.I/IY'c

SM

SM
Bi 1/(1,c

B B-tävl.,BOT,Classicrace
KM

DM 4
SM '?

Mixad bil/rt,c
Gatlopp

KM Final, mixad bil/mc
DM 5

Rac ingN,arknad

PRESS STOPP PRESS STOPP
------------------------------------------------------------------------

PRESS STOPPPRESS STOPP

Kortedala MK kommer att köra ett klubbmästerskap i samband med deras
debutanttävling den 19 maj och bada liC. och Olic.-klasser är planerade.
De inbjuder härmed Hyllinge MS roadracingAkare att deltaga och anmälan
inneh~llande namn, adress och personnr. skall vara Kortedala MK tillhanda
senast den 23 april för att de skall kunna planera tidsschemat. För upp-
lysningar kan du ringa eller ännu bättre skriva till Kortedala MK.



MOTO-CROSS
En perfekt motocrossv.nter är till ända och motocrosslkandet är i full
gang ute pI banorna. I Hyllinge kommer v. inte iglng med var hemmaträ-
n.ng förren den 24 april. Innan dess har tävlingarna kommit igang
ordentligt, sa jag hoppas att ni ligger i redan nu och hAller konditio-
nen • topp.

hLUBB~IÄSTER~~P

Vi beslutade i höstas att köra KM-heat vid varje träningstillfälle,
det blir följande dagar:

och

Tisdag 24/4
T.sdag 12/6

Träning 17.00 - 21.00
Träning 17.00 - 21.00

Dessa kvällar kör Vi 1 heat a 30 (lun (lIedpre!i(loin;årstart kl. 18.00

Lördag 6/10 Träning 9.00 - 17.00
Detta är den sista träningen pI banan och da kör Vi 2 heat a 30 min
avslutar motocrossAkandet med nAgot "jippo". För~ta start prel.
11.00 Aktiva, motionärer och oldboys är alla lika välkomna.

och
kl.

SERIETÄVLINGAR 1990 Div. 4---- --_ .._"---

Hyllinges lag kommer iar att köra pI följande ställen:

8/4
2':l/4
2015
::4/5
16/6

1/9
8/9

Anderslöv
Hovmantorp
Teckomatorp
Rödeby
Knutstorp, hemmatävling
Hörby
Smalandstenar

Samtliga tävlingar gIr över 2 heat a 30 min + 2 varv och lagen bestAr av
4 man.

OM-CUPEN 1990
Nytt för iar är att alla tävlingar räkna~, därför gäller det att halla
Sig framme hela tiden. Den som samlat flest poäng totalt när sista hea-
tet är kört star som DISTRIKTSMÄSTARE.

Tävlingarna gar pI följande ställen:

28/4
5/5

12/5
26/5

2/6
3/6

19/8
9/9

Hallandia
SMK EkSjÖ
SlYlalandstena r
LilYIhamn
V i,tl(tlerby
v r r qs t ad
Tec ko(llato rp
Landskrona

J5M kommer .ar att köras i Helsingborg den 25/8.

MATERIAL TILL KLUBB-BLADET

Fortfarande har Vi dlligt med material, sI du som har nAgot som l.gger
som kan vara av intresse för vara övriga medlemmar, kan v;ål 5kicka in
det till mej. Materialet returneras givetvis 1 oskadat Skick efter det
att Vi har använt det ( gamla crossbilder frAn "förr i tiden" är ocksA
av se c rt intresse, red's anm.).

PA Iterseende i nästa nummer, da kommer vi att börja med en presentation
av vIra förare.

Cross-hälsningar Björne

19'~_@1
CHEFSFUNKTIONÄRSMöTE BR/RC. SVENSK MÄSTARE ARETS FöRARE I HMS.

Härmed kallas samtliga chefsfunk-
tionärer i för rallycrossen den
6/5 samt banracingen den 26-27/5
till chefsfunkt.möte i klubbstugan
tisdagen den 17/4 kl. 19.00.

pa Hyllinge MS arsmöte beslöts att
välja in Eva Bornebusch som ~tändig
medlem i klubben samt Arets förare
1989. Hon grattades även av Claes-
Göran Elofsson fran Södra BF för
insatserna under förra säsongen.

Organisationskommiten för RC/BR

Samtidigt utsags Sven Persson, känd
av de flesta förare och en av de fa
som de verkligen "ser upp till",
till Arets Funktionär. Han valde~
för Sin förmAga att behalla Sitt
okuvliga lugn i alla situationer
och för ~itt otroliga engagemang
för alla, oavsett Vilka grenar ~om
det gäller.
Han och Bruno Friberg fick även
mottaga förtjänstnal fran förbundet

INBJUDAN TILL OFFICIELL TRÄNING BANRACING / ROADRACING LöRDAGEN DEN 21/4

HYLLINGE MS INBJUDER TILL FRI TRÄNING PA RING KNUTSTORP. TRÄNINGEN ÄR
öPPEN FöR ALLA LICENSIERADE FöRARE BIL/MC SAMT I OLICENSIERADE MC (SOM
KöRT UNDER 1989).

TIDS-SCHEMA BIU~LASSER KL. 9.00-12.30
LUNCH KL. 12.30-13.30
MC-KLASSER KL. 13.30-17. 00

I SAMBAND MED TRÄNINGEN KOMMER VI ATT HALLA EN STEG 1 KURS
VITA HUSET, ANMÄL DEJ SENAST DEN 15 APRIL TILL KLUBBEN.

KL. 9.30

TRÄNINGSAVGIFTER BIL
MC+OLIC. KM MC

350.-
200.-

FöRARE MED HMS-FöRARELICENS 1990 TRÄNAR KOSTNADSFRITT.



En reseberättelse från Malaysia, del2

Kl. 10.00 nästa dag ringde Alf och väckte mig. Han undrade om jag
inte skulle med ut till banan, bussen skulle avgå om en halvtimma.
Kvällen innan hade jag beställt väckning till kl. 09.30, men ingen hade
ringt mig. Alf rådde mig att beställa upp frukost på rummet, så att jag
skulle hinna få något i mig innan vi åkte till banan. Sagt och gjort,
jag kontaktade 'roomservice', beställde frukost, duschade och gjorde mig
klar, väntade på min frukost, ringde och efterlyste maten ett par gånger
och väntade.

Efter 30 minuter kom så äntligen frukosten, klockan var då 10.35. När
jag kom ner i receptionen var det givetvis tomt på folk som skulle ut
till banan, bussen hade naturligtvis redan kört iväg. Hr. Singyam, som
var med och hämtade oss på flygplatsen, fick syn på mig och undrade om
jag skulle åka in till Singapore. Jag svarade honom att jag skulle varit
med på bussen ut till banan, men missat densamma. Han vinkade med mig
till sin privatbil, startade bilen, la in backen och gav gas. Braaaakkk.
Det stod en stolpe strax bakom bilen, och i ivern att snabbt komma iväg,
hade han inte sett denna. Han for ut ur bilen, tittade på skadorna,
hoppade in på förareplatsen igen, la in med ettan och drog iväg ut från
hotellparkeringen. Han sade inte ett ord om missödet, utan vinkade
avvärjande med handen när jag ville veta skadans omfattning och vad jag
skulle betala honom.

När vi hade färdats några minuter, tyckte han att vi borde hunnit
ifatt bussen, eftersom den hade kört bara någon minut innan jag kom ner,
och efter 3 - 4 trafikljus blev han bli mer och mer tveksam till fort-
satt färd, samtidigt som han ökade hastigheten något. Som tur var tyckte
han sig se bussen vid påfarten till motorvägen, annars hade han vänt och
kört tillbaka till hotellet. Efter några minuter så kom vi ifatt bussen,
och med hjälp av tuta och vinkningar signalerade han till busschauffören
att stanna. Väl ombord på bussen berättade jag om hur vår bilfärd hade
gått till. Alf skrattade gott och döpte genast om den gode mr. Singyam
till Juginder Singh (en berömd rallyförare och segrare iSafarirallyt
med bl.a. Volvo PV 544) som en erkänsla för hans framfart med sin
privatbil.

En halvtimme senare var vi äntligen framme vid banan. Vi 3
'konsulter' blev presenterade för banans allt i allo, mr. Harvey Yap,
och fick åka ett par varv med honom runt banan. Johor Circuit visade sig
vara en kurvig och kuperad bana med en ban längd på 3.1 Km. Banan hade
fått sin internationella banlicens under hösten och är godkänd för FISA
mästerskap i F3. Jan-Ake hade tidigare berättat för oss att Harvey Yap
själv hade tävlat och bl.a. deltagit i sportvagnstävlingar i början av
1980-talet med stor framgång, så vi visste att han är mycket kunnig och
erfaren inom racing när vi satte oss ner och diskuterade vad de önskade
att vi skulle hjälpa dem med. På säkerhetssidan hade de tämligen bra
utrustning ute på posteringarna, men de har inte den typen av brandbilar
som vi är vana med, utan endast en stor brandbil klar för utryckning vid
banddepån. När det gällde tidtagning, så omtalade Harvey att den
elektoniska tidtagningsutrustningen som används vid tävlingen i Hacau
skulle komma till tävlingen. Jerry berättade för Harvey att han bl.a.
hade med sig vakumtest och insugningstolk från Sverige. När vi hade gått
igenom alla punkter, bestämdes att vi skulle närvara vid Harvey's genom-
gång med funktionärerna torsdag förmiddag.

Under tiden vi hade vårt möte, var det fri träning för både mc och
bilar på banan. Under denna fria träning råkade 'vår' förare, Ola
Paninder, ut för en avåkning med relativt omfattande skador på bilen som
fölJd. Ola kunde själv kliva ur sin bil utan en skråma. Framhjuls-
upphängning, nos och bottenplattan var skadade på bilen och måste bytas

ut. Ola och hans mekaniker Claes hade inte alla dessa grejor med sig,
utan med hjälp av Volvos servicechef i Singapore, Jan-Erik Carlsson,
fick de kontakt med en lokal bilreparatör. Denne hade sin verkstad i
närheten av banan. Verkstaden bestod av 4 stolpar med tak och stampat
jordgolv. Här utförde man alla slags bilreparationsarbeten, riktning,
svetsning, plastning och lackering.

Ola's bil fick ny bottenplatta, reparerad hjulupphängning, omplastad
nos, diverse småfixningar samt lackering för några hundralappar, säkert
mindre än en tiondel av vad det skulle kosta här hemma. Hela teamet,
Jan-Erik och bilreparatören lyckades med mycket kvällsarbete få bilen
justerad och klar till den officiella träningen på fredagen. En annan
förare som också råkade ut för en våldsam avåkning var Claes Rothstein.
Skadorna på hans bil var dock betydligt allvarligare och kan bara lagas
pa fabriken i England. Claes bil blev dock till rena reservdelslagret
för övriga deltagare, då dessa råkade ut för diverse mindre haverier och
behövde eldsläckare, växellåda, motor, etc. Efter denna händelserika dag
var skönt att komma tillbaka till hotellet, duscha, äta en bit mat samt
inta ryggläge.

Onsdag och vi konsulter hade sk. fridag. Denna hade vi bestämt oss
för att tillbringa i Singapore. Vi valde att åka buss dit. Nu var vi
vana vid passkontrollerna och hade alla papper iordninggjorda innan vi
kom fram till respektive passkontrollanter. Bussfärden slutade på torget
vid Queen Street i Singapore, där vi bytte fortskaffningsmedel till
taxi. Taxi i Singapore finns i 2 olika utförande, de som har lutt-
konditionering eller de som inte har. De förstnämnda är alla lackerade
svart/gula, de andra i blå färg. Vi begav oss till ett köpcentra som
heter Raffles City. Detta centra ligger strax vid sidan om det från
film, TV och böcker berömda Raffles Hotel. När våra kassar blivit väl-
fylda, övertalade jag de andra till ett besök i ett annat centra med
övervägande datorsortiment i 3 våningar. Alf och Jerry överlät till mig
att själv gå runt till de olika butikerna och placerade sig på en bänk,
strategiskt vid utgången. Några fa ögonblick senare var jag klar med min
runda och vi fann att det blivit dags att tänka på återfärden.



Väl ute på\ gatan, hejdade vi en taxi i rätt färg, klev in och
beställde körning till Queen Street. Chauffören, som talade om möjligt
en sämre engelska än en person som aldrig haft kontakt med engelska
tidigare, nickade och mummlade en lång ramsa där vissa delar kunde
uppfattas som 'bridge', 'Johor' och 'hotel'. Vi tolkade detta till att
I,an kunde köra oss direkt till hotellet, så vi sa åt honom att köra oss
dit i stället för busstorget. När vi kom fram till passkontrollen,
visade det sig att vi måste ha missat något av vad blev bestämt ihop med
honom i fråga om taxituren, för han stannade taxin, visade att vi skulle
g~ av, ville ha betalt och flinade med hela kroppen. Ok, han fick sina
pengar och drog i väg för att troligtvis berätta för sina kompisar att
han hade blåst 3 dumma turister. Efter den sedvanliga hanteringen med
passen, löste vi vårt uppkomna transportproblem till hotellet med hjälp
aven buss utan luftkonditionering.

När vi kom fram till tullen i Johor Bahru, fick Alf gå med en av
tjänstemännen inomhus och visa upp vad han hade med sig. Jerry och jag
väntade utanför. Efter en halvtimma började vi bli oroliga och beslöt
att gå och fråga vad som hade hänt med Alf och hans grejor. Jerry gick
in och frågade en av tulltjänstemännen. Denne berättade att Alf hade få
gct till en högre tjänsteman i en annan byggnad med sina grejor. Där
kunde vi dock inte finna honom, men efter att ha frågat oss fram hos
olika personer fick vi klart för oss att han hade lämnat tullen och åkt
till hotellet. Jerry och jag kunde något lättade ta en taxi till
hotellet. När vi träffade varandra på hotellet, berättade Alf att det
inte hade varit så alvarligt som det såg ut. Tullen ville bara ha honom
till att skriva på en försäkran att han skulle ta sina grejor ut ur
Malaysia när det blev dags att åka hem till Sverige och då visa upp dem
igen för tulltjänstemännen. Efter detta lugnande besked, gjorde vi oss
redo för en middag på hotellet som arrangören, mr. Ahmad wan Zaharuddin,
bjudit hela det nordiska gänget till. Efter maten överlämnade vi vars
ett HMS-standar till arrangören och till Johor Hotor Club.

Forts. nästa nummer

Gejärne!!

'~
SVEMO

Bli blodgivare!

ZACCG
Motor-Sport Sweden

NOTARIEVÄGCN 10, STAFrnNSTonr

FÄLGAR - DÄCK - DÄCK stolar •

• PRYLAR TILL VOLVO ORGINAL CUP •

PREPERATION AV VOLVO-TURBO •

TEL. 046-254189 KL. 18.00 - 22.00

i'IEDLEMSANNONSER

PRIVATANNONSER ÄR GRATIS MEN FbR
DITT FbRETAG KOSTAR DET FbLJANDE:

I)CLSIDA, ETT NR. 400.-
HELSIDA, TRE-SEX NR. 300.-
HALVSIDA, ETT NR. 300. -
HALVSIDA, TRE-SEX NR. 200.-

Jag vill ha annonsen anpassad för
stl. >"15 oc h ,y,eofäl'dlga orginal.
Allt arbete debiteras extra ~en
mo~sen 111gär i prlset.
Annonsunderlag skall skickas till
kluDDkansI,et och Vl debiterar dej
tlllsamffians ~ed första nUNlret "led
d1n a~nons.

:. st So,y"y,a,'däck!G5R13 Michelin, bra
mo n s t e r , lOO() mr L, c r r s 1000.-
;: st; Bosch Prof, ext ral JUS, 298. -Ist
2 st Bosch runo a ext ral jllS, 100. -'/st
Sten Karlstedt, Bjuv, 042-82523

242 VOLVO TURBO Gr.A
046-254189 Hasse Svensson.

BEDFORD BLITZ 1978

En nästan rostfri bil ~ed kass
~otor, dock har den bara g~tt ca.
8000 mil totalt.
Rlng 0418-70495 e.~.

.{,15:thSOUTH
SWEDISH

Rally
June 1-3 1990


