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SÄND DITT MATERIAL
TILL KLUBBEN OCH
MÄRK KUVERTET MED
"KLUBBT IDNINGEN"
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Du som inte hade betalt din medlemsavgift senast den 31/5
har strukits ur medlemsmatrikeln, har du dessutom
licens så kommer den att dragas in. Klubbkassören

REDAKTÖRENS
KLAGAN!
Jaha, tänker ni kanske, nu börjas det igen med
den där redaktörens klagomål över att det inte
dyker upp något material, men si där har ni fel
(nästan). Inte heller skall jag klaga på att jag i
dataåldern får sitta med en 15 år gammal
ABC80 med ett absolut värdelöst "ordbehand-
lingsprogram" när det finns så mycket hjälpme-
del att tillgå. Nej, för att använda Allan
Edwalls bevingade ord "en får vara glad över
att en får finnas till". Nu tittar du kanske ige-
nom tidningen och utbrister,jamen detta är ju
inte så dåligt, och det blev det kanske inte för
med hjälp av goda vänner så har detta kunnat
göras, om än omständigt.

Nä, detta var lite aven inledning till försvarsta-
let om varför tidningen kommer så sent, det är
nämligen så att undertecknad vägrar konse-
kvent att lämna iväg klubbtidningar på mindre
än 12 sidor, iallafall under vår aktiva racing
säsong. Och inte nog med det, de skall vara
fyllda med intressant material för det kan inte
stämma att 935 st medlemmar inte har möjlig-
het att hjälpa mej med det. Så var det med det.

Moltke, ansv.utg.
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DOM SKALL VI FIRA!

MAJ
4 BoModee Höganäs 40 år

8 Micael Svensson Lund 30 år

8 Wilhelm von Platen Grönland 40 år

9 Kjell Landgren Bjuv 40år

14 Arne Svensson Billeberga 40 år

17 Mikael Sjölund Karlskrona 40år

18 Ulla Grahn Åstorp 60 år
20 Urban Andersson Alnarp 20 år

24 Thomas Johansson Landskrona 40år

28 Fredrik Mårtensson Lomma 10 år

29 Gösta Pettersson Markaryd 50år

JUNI
1 Lennart Nilsson Åstorp 60 år

8 Ola Åkesson Vejbystrand 40 år
12 Birgitta Skålberg Ängelholm 40 år

16 Agneta Hansson Kävlinge 30 år

JULI
2 Esko Myllynen Klippan 50 år

3 Carina Nordberg Landskrona 20 år

5 Peter Lundgren Landskrona 30år

25 Kent Sandqvist Hjärnarp 30år

Så är det dags för nummer 3 av klubbladet,
liksom tidigare harvi han svårt att få fram
material. Som tur är har vi sista delen av An-
ders Gustafssons trevliga reseskildring från
Malaysia att tillgå. Ni som har besökt någon
tävling eller upplevt något annat roligt, det be-
höver inte nödvändigtvis vara något så ex-
otiskt som Malaysia för att det skall vara
något intressant för oss andra att ta del av.
Kom ihåg att klubbladet inte blir bättre än vi
själva gör det.

KURSER

J

Vi har under våren avverkat flera funktionärs-
kurser för såväl Racing, Rallycross och Ro-
adRacing. Kurserna har haft ett sjuttiotal
deltagare, detta är en relativt bra siffra. Mål-
sättningen bör dock vara att alla våra funktio-
närer skall ha licens. Det blir varje chefs-
funktionärs uppgit att tillse att hans funktionä-
rer har licens. Att alla funktionärer dessutom
är klubbmedlemmar anser jag självklart.

BANAN
Som jag tidigare har nämnt, har det hänt myck-
et på anläggningen under vintern och våren.
Det har lagts ny asfalt på en stor del av det äld-
re avsnittet på banan, vi har tagit bort balkar
och murar, vi har flyttat balkar, och allt detta
för att göra det säkrare för våra förare. Vi
kommer dessutom att färdigställa en byggnad
för duschar och toaletter i depån, och förutom
detta kommer det att hända en hel del smått
och gott. En stor del av det tunga jobb som ut-
förts, har en del klubbmedlemmar svarat för
och det är glädjande att det finns medlemmar
som offrar en stor del av sin fritid för att göra
Ring Knutstorp säkrare och bättre. Ett stort
tack till alla som ställt upp, utan Er medverkan
skulle det inte gå att göra så mycket på anlägg-
ningen. Till slut önskar jag Er alla en riktigt
skön sommar, vi ses på Ring Knutstorp.

Valter

Intresset var stort när Kenneth Lodnert och BirgerBorsiin höll steg 1kurs pil Ring Knutstorp .
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RACINGSKVALLER FRÅN DEPÅN!

JSM- SEGRAREN TESTAR F3
Vid sitt extra årsmöte i Malmö så beslöt F3-
föreningen att JSM-segraren i Formel Ford
1990 får testa en F3:a i höst.Ytterligar en för-
are kommer att, oavsett klubb, väljas ut av F3-
förening för test. Detta görs för att öka
rekryteringen till F3 och höja statusen på For-
melFord.

KÄND HMS-FÖRARE SLUTAR!
Bertil Sandström har efter några år med blan-
dade framgångar i Formel Vee och Formel 4
beslutat sig för att sluta. Bertil skall bygga om
sin Reynard till denF3:a som Tomas Daniels-
son körde 1985 med SAAB-motor som finns
att få tag på i England.

EVA B. KÖR LADY OPEL CUP!
Nykorade svenska mästarinnan Eva Borne-
bush har beslutat att försöka försvara sin SM-
titel i år. Eva har fått en av de nya Opel Corsa
GSI som 'lottas ut' till de aktiva. Klubben öns-
kar Eva LYCKA TILL!

(se separat artikel, red's anm)

NY KONTAKTMAN
RALLYCROSSmOLKRACE
Den nya kontaktmannen heter Kenneth Nils-
son och bor på Håstenslöv, PI 1539, 26020
Teckomatorp och har telefonnummer 0413-
70800. Han tar emot dina bidrag till klubbla-
detmrn.

Pengarna får Eva att tänka Olll
- nu satsar hon på att försvara sin svenska måstartitel i Lady Cup

HELSINGBORG (HD)
- Ochjag som Inte hade IAnkt köra I Sverige
IAr •••

Ifjol blev helsingbbrgskan Eva Borne-
bousch, boende utanför Barcelona, men täv-
lande rör Hylllnge Motorsällskap, svensk
mästare i Lady Cup. Hon hade tänkt nöja sig
med det, men har tänkt om.

- Jag hade tänkt åka engelska mästerskapet
för grupp N-bilar med en BMW istället. Men när
jag fick veta att det skulle kosta mig dryga halv-
miljonen kronor för en säsong var jag tvungen att
backa ur. Jag hade helt enkelt inte råd. säger
Eva.

Därför beslöt hon sig för en månad sedan för
att åka Lady Cup i Sverige.

- En säsong kostar 300 000 kr. Har ännu inte
fått ihop pengarna, men hoppas att så blivit fallet
när det är dags för första tävlingen iAnderstorp
den 5-6 maj. berättar Eva.
l år kommer samtliga tjejer i klassen all åka

Opel Corsa Ge.

Plomberade standardbilar
- Det handlar om plomberade standardbilar.

Ingen trimning får alltså förekomma. säger Eva.
Så var fallet i fjol när tjejerna rallade var sin

Lancia.
- De bilarna fick trimmas inom vissa gränser.

Den som hade den bästa mekanikern hade också
den bästa bilen. Jag tror jag hade bästa "meken ".
förklarar Eva.

I år har hon samma mekaniker.
- Men det har jag inte lika mycket nytta av den

här gången. Nu är det bästa föraren som gäller,
säger Eva.

All det nu handlar om standardbilar har gjort
att fler tjejer än någonsin anmält sig till klassen.
Eli 6O-tal har visat intresse. BI a tänker Åsa Jo-
hansson, "Lill-Löwis" syrra. göra come bad:.

- Men för mig gäller det att återupprepa fjol-
årets seger. Kan ju inte sikta på mycket annat,
konstaterar Eva.

J fjol deltog hon också iCitroen Cup iSpanien.
Där var hon ensam tjej bland 100 killar.

- Jag tycker jag klarade mig bra. Nådde som
bäst en tolfte plats och blev SO:e sammanlagt, be-
rättar Eva.

Om det blir Citroen Cup även i år har Eva
ännu inte bestämt.
. - Arrangörerna jagar mig, men jag har ännu
inte get~ dem något besked, Jag måste först se o~
det kolliderar alltför mycket med mina tävlingar I

Sverige, säger Eva.
W.lle Holmberg,
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Visserligenär de flesta hjälpmedel tillåtna, men detta är väl att gd för långt?IDepån varfull, bilar och motorcyklar trängdes, det var rena "SM-yran"

den 1/5på klubbracingpremiåren.

Motorhistoria, imini-format. Denna FIA T 600
banracer drog många längtansfulla blickar dl sig.

Inom klubbracingen provades Klassikermotor-
cyklar, och denna fräscha NOR TON var ett fint
exempel pd vad som platsar iden klassen.

Gissa om jag ärglad för den nya Klassikerklas- Bilar, motorcyklar och galanta damer, alla
sen, där allt gammalt gdr att släppa ut på bananl smakriktningar gick att tillfredställa denna dag.



VART ÄR ROADRACINGEN PÅ
VÄG?
I skrivandets stund så bar varken klubben, förarna, täv-
lingsledarna eller någon annan fått ett klart besked om
bur 90- års tävlingreglemente skall se ut. Det finns i
princip förare som köpt en cykel på vinst ocb förlust för
att förbundet "hattar av ocb till'. Inom förareföreningar-
na bar det länge snackats om att man inte skulle tillåta
några regelförändringar efter den sista november, vad
anser du om detta? Skall man köra SuperBike efter ett
svenskt reglemente eller skall man anpassa sig efter om-
världen, skall Svemo arbeta bårdare för att få samma
reglemente inom bela Norden, ja frågorna är många.
Klubben bar två representanter i RoadSam, arrangörs-
föreningen, ocb till oss kan du vända dej om det är nå-
got som du anser är fel. Vi lovar inte radikala ändringar
på studs men om vi kan få de andra arrangörerna att in-
se problemet så kanske Svemo måste ge sig. RoadSam-
delegaterna är undertecknad ocb Eva Gödke ocb vi
träffar de övriga arrangörerna tre till fyra gånger varje
säsong.

Nordiskt Mästerskap i Roadracing
på Jyllandsringen, första deltävlingen.
På den första deltävlingen var det dåligt med Hyllinge-
förare ocb den mest utmärkande var nog Anders Stures-
son som i SuperBike int.lotsade sin Yamaba OW 01 till
en tredjeplats efter dansken Renee' Rasmussen ocb norr-
mannen Roy Nicolaysen, båda mycket rutinerade förare
med internationell erfarenbet.

I sidvagnsklassen ställde Eric Mordo upp med en ny
burkslav, en dansk, ocb det resulterade i en andra trä-
ningstid men växellådan gav upp ocb Erics mekaniker
bann inte få den riktigt klar.

I övrigt var det en blöt tävling som inte visade mycket in-
för den andra deltävlinge, den på Ring Knutstorp.

SM - PREMIÄR PÅ MANTORP
- ett mycket ringrostigt arrangemang.
Det märktes att alla, både förare ocb funktionärer var
ringrostiga efter en lång vinter ocb resultaten blev väl in-
te som önskat. Någon som kunde hålla sig för skratt var
Ander Sturesson som provkörde cyklen bemma i garaget
ocb sedan lastade, för att finna att det bistra OS-klimatet
var för dåligt för den, för belt resolut vägrade den att
starta uppe i Mantorp. Eric Mordo fick åter trassel med
sin maskin, troligtvis den spökande vx-lådan, ocb Musen
fick en vurpa på träningen som satte sig på hjärnan ocb
inte ville släppa. Den enda ljuspunkten var Iven Klitmöl-
ler som tog sig in på en fantastisk tredjeplats i SuperBike.
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Inklusive mervärdeskatt. Posllörskott och Irakt tillkommer.

Sänd den urklippta kupongen 1111

MOTORSPORT AB
Hamntorget 3, 252 2t HELSINGBORG

T el. 042·29 25 55

DU TILLHÖR vÄL INTE EN
AV DOM SOM INTE BETALT
SIN MEDLEMSA VGIFI' OCH
TYVÄRR BLIR AV MED SIN
LICENS?
Under juni månad så kommer vi att rensa i medlems-
registret ocb om du är en av de som inte bar betalt sin
avgift, men står som Iicensinnebavare, då kommer för-
bundet att få besked om att dra in din licens för att du
inte tillhör en Svemoansluten klubb.

Om det går så långt så får du enligt stadgarna ta om
din licens ocb du kan dessutom riskera körförbud, ta
inte den risken, tack.

KLUBBRACINGDAGEN 1 MAJ.
Det är bara att beklaga att den dag som vi alla sett
fram emot, rann ut i salten, oj förlåt sanden. Att vår
nya asfalt inte var klar ocb att yttre omständigheter
dök upp kan ingen lastas för men att vissa andra inci-
denter ställde till problem, det måste vi ta itu med in-
nan nästa deltävling på Knutstorp, den stora finalen.
Till nästa nummer boppas jag att det kommer ett trev-
ligare reportage samt resultatslistor för banracingde-
len den 1 maj.
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, 1111verkadhelt i skinn av högsta klass.
Snabbsnörning, sydd slitsula.
Herr/dam: 34-46.r---------------------
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På torsdagen började det så smått att regna när vi kom
ut till banan. Regn i dessa trakter är som att öppna den
stora kranen för fullt och bara låta det rinna. Deras mot-
svarighet till vårt vita hus var omgärdat aven öppet drä-
neringsränna, ca. 15 cm bred och 25 cm djup. Denna
blev helt fyld med regnvatten på nolltid. Runt banan
finns också motsvarande system för dränering. Trots
det myckna regnandet, stod det aldrig kvar vatten på ba-
nan efter dessa skurar, utan det gick till och med att kö-
ra med slicks direkt efter regnet på den våta asfalten.
Att det regnar så mycket nu beror på att vi är mitt inne i
regnperioden, som här i södra Malaysia varar oktober -
december. Efter dessa inledande skurar, kom det att
regna nästan sammanhängande i över 48 tinunar. Jan-
Erik berättade innan vi åkte från Malaysia, att det inte
hade regnat så bär mycket på de närmast förgående 3
åren i Johor, såsom det hade gjort fram till lördagen.

Nu på förmiddagen det var dags för oss att träffa de
olika chefs funktionärerna och deras medbjälpare, be-
kanta oss med dem samt vara med på funktionärsge-
nomgången. Alla var mycket nyfikna på oss, vi var ju
några exotiska personer från andra sidan jordklotet. Ef-
ter genomgången delade vi på oss, Alf gick till banche-
fen, säkerbetschefen m.fl., Jerry tog sig an besiktnings-
chefen och jag tidtagningschefen och varvräknings che-
fen. Varvräkningen höll till utomhus på motsvarande
plats där vi bar Kalle Martin och bestod av 5 - 6 perso-
ner. Tidtagningen därimot sitter inomhus och är helt
manuell. Alla tidtagare har vars 1eller möjligen 2 bilar
på sin lott. Tiderna tas med separata klocka för varje
bil, och med 1/10 sekunds nogrannhet. Alla klockorna
kan även ta 1/100, men den möjligheten används endast
för särskiljning vid lika tid på 1/10. När passet är slut,
sammanställs en manuell resultatlista av tidtagnings che-
fen och efter sedvanlig dubbelkontroll med varvräkning-
en, överlämnas denna till personalen på racecontroll.
Här för man till eventuella tjuvstarter, uteslutningar,
etc. innan det resultatet matas in i en dator och skrivs
ut, anslås och godkänns av tävlingsledaren.

Fram tills nu hade det inte funnits någon permanent
lunchservering på banan, utan ett mobilt gatukök i de-
pån hade försett alla med 'chicken- burgers', pommes
frites, Coca-Cola och dricksvatten. Hettan i vagnen och
särskilt ovanför spisen, gjorde att plastkåpan över fläk-
ten smälte och hängde som spagettitrådar ner mot plat-
tor och flottyrkokare. Trots detta inkom ingen rapport
att någon fått smaka på inplastad kycklingburgare. Alf
och jag hade inte fått våra matbiljetter när det var tid
för funktionärslunch, men det gjorde inget. Vi fick näm-
ligen tillfälle att studera Jerrys ansikte när han provade
maten. Jerry är mycket van vid stark kryddad mat, men
efter en tugga såg vi att han blev röd i ansiktet och att
svetten trängde fram i pannan på honom. Vi två bestäm-
de oss för att även fortsättningsvis inta vår lunch vid ga-
tuköket.

.På fredagen kom det väntade, negativa beskedet att det
mte skulle komma någon tidtagningsutrustning eller per

MALAYSIARESAN
- sista avsnittet

sonal från Hongkong. Efter samtal med Harvey och do-
marordföranden, mr. Albert Anthony, framkom att det
var ett par från England och deras utrustning som skul-
le ha kommit. Mr. Anthony berättade vidare att för någ-
ra år sedan kördes det en internationell mästerskaps-
tävling på banan utanför Kuala Lumpor, och då upp-
stod tycke mellan hans kvinnliga sekreterare och en av
de engelska tidtagarna. En tid senare slutade hon sitt ar-
bete, gifte sig med sin tidtagare och flyttade till honom i
England. Dessa uppgifter gjorde mig helt övertygad om
att det engelska paret är mina goda värmer, Famm och
Dave Bettinson samt att om de hade kommit över hit
från Macau, så skulle mr. Anthony ha mött sin fd. sekre-
terare. Regnskurarna fortsatte hela dagen, men båda
F3-träningspassen kunde genomföras utan större änd-
ringar av tidsschemat. Under eftermiddagen fick Jerry
klart med sin återresa. Han skall åka en dag tidigare än
oss, och fortsätta direkt via Paris till sin bror i USA. Det
hade varit lite problem med postgången, men nu var det
bekräftat att hans biljett väntar på honom i Paris.

Vi beslöt oss för att prova en japansk restaurang på
kvällen. Detta blev en kulinarisk höjdare. Vi satt i en
halvcirkel runt spisen, och blev serverade både mat och
show. Kocken, som lagade alla maträtterna framför vå-
ra ögon, gjorde detta till en mycket sevärd show med sin
enorma skicklighet. Maten blev serverade med olika
mystiska, men goda, såser antingen av honom och av
flinka damer. Till all den goda maten drack vi en och an-
nan öl. Jag kan verkligen rekommendera detta ställe.

Nästa dag var det äntligen tid för tävling. Lagom till ef-
termiddagens heat, hissades den kungliga flaggan vid
det speciella VIP-huset med tillhörande kunglig loge.
Kungen hade vad vi förstod, aldrig sett eller hört någon
F3:a 'live' tidigare. När det på eftermiddagen äntligen
blev dags för uppvärmningsvarvet, så var han totalt oför-
beredd på den ljudvägg som slog emot honom när alla
F3:or, utan ljuddämpare, varvade upp. I detta första he-
at hade Fredrik Ekblom och Håkan Olausson en härlig
fight i ledningen. Fredrik ledde när det återstod ett par
varv av heatet. Då tappade plötsligt han ett bakhjul och
så var den dagen förstörd. Håkan vann nu heatet över-
lägset med Robert Amre'n på andra och Reima Söder-
man på tredje plats.

När han väl kommit till depån fotledes, lämnade Tho-
mas Johansson in en protest mot Monica Stråth i vilken
han hävdade att hon hade kört på honom och orsakat
hans avåkning. Juryn fann att Monica inte hade varit or-
sak till Thomas avåkning, och avslog protesten.

På kvällen blev det akut för mig att skaffa en långär-
mad skjorta. Detta var absolut nödvändigt, på banket-
ten med kronprinsen efter tävlingen, att herrarna skulle
bära långärmad skjorta och damerna lång klänning med
lång ärm. Det visade sig omöjligt att fmna någon skjor-
ta över storlek nr. 42 i köpcentrat vid sidan om hotellet,
så inköpet fick anstå till söndag förmiddag när vi har li-
te mer tid på oss och jag kunde besöka fler butiker. Pro-

blemet med skjorta löste sig i köpcentrat vid sidan av Jo-
hor Bahru's bästa hotell, Holiday Inn. Här inträffade en
stor världshändelse, Jerry inhandlade sin första egna
armbandsklocka. I detta centra fanns även databutiker,
men av någon anledning fick jag besöka dessa ensam.
Efter de lyckade inköpen blev det hög tid för oss att ta
oss till banan. Tidigare hade vi fått reda på att det ska
kosta ca. 30 Ringgit, som pengar i Malaysia heter, att
åka från hotellet till banan. U te vid hotellingången stod
en bil som var villig att ta oss till banan för 50 Ringgit,
men efter att Alf sagt till honom att det bara ska kosta
30, så accepterade chauffören och startade färden med
oss till banan. Han var helt ointresserad av rödljus, om-
körningsförbud eller om ban gjorde en omkörning till
höger eller vänster om framförvarande på motorvägen.

Söndagens F3-lopp vanns av Jan Nilsson, Fredrik Ek-
blom blev tvåa och Robert Amre'n trea. Totalsegrare i
tävlingen blev Håkan Olausson. Jan hade inget att säga
till om totalt, eftersom han kört sönder i lördagens täv-
ling, och Fredrik fick nöja sig med att sätta nytt banre-
kordet på 1:09.0. Båda heaten var mycket sevärda och
var fin PR för F3-klassen. Den malaysiska TV-kanalen
TV 3 var på plats båda dagarna och kommer att förse
de två svenska fotograferna med filmmaterial, så att till-
sammans deras eget filmande, kan det bli en intressant
video att titta på framåt vårkanten.

Direkt efter tävlingen blev det snabba ryck. Alla skulle
till en idrottshall, duscha, byta om och åka buss till bygg-
naden där banketten ägde rum. Festen skulle börja kl.
19.00, men vi fick vänta till kl. 20.15 innan kronprinsen
anlände, och maten kunde serveras. Tege fick äran att
sitta vid kronprinsens bord. Efter maten blev det tal och
stor prisutdelning för alla klasser, mc såväl som bil. Till-
ställningen avslutades med allmän avfärd, utom för 7 - 8
personer, däribland Alf, Jerry och jag, som inte fick
plats i bussen. Tack vare vår vän Juginder Singh, åter-
kom bussen efter ca. 2 timmar och hämtade upp oss.
Han berättade för oss att det inte fanns någon telefon,
eller möjlighet att få tag i någon taxi i detta byggnads-
komplex. Området var tänkt som ett köpcentra med bo-
städer runt omkring, men planerna hade helt slagit slint
och hela området var öde och tyst på natten.

På måndagen skildes vi från Jerry, som efter lunch åk-
te iväg till Singapore's flygplats. Alf och jag gjorde ett
lyckat inköp av Rolex klockor från en seriös gatuförsäl-
jare. Hans konkurrenskraftiga pris på äkta klockor mås-
te bero på låga lokalkostnader, inga personalkostnader,
etc. Tillbaka till hotellet, fick vi möjlighet att få åka
med Anders Nordlund's gäng i en hyrd minibuss med
chaufför till Singapore. När vi hade åkt ett stycke, lade
jag märke till att vi var på väg mot flygplatsen, men an-
tog att det var i sin ordning. Strax därpå meddelade
chauffören att han hade missat avfarten mot centrum,
så vi skulle vända så fort som möjligt.

Vi kom genom hans misstag att färdas längs med kus-
ten in mot centrum, och passerade förbi golfklubbar, se-
g1arklubbar, krodilfarmer, m.m. Ute på ha~et segla~e
hundratals lastfartyg på väg till eller frå~ Smgapore"s
hamn. Efter att ha åkt över en bron, började chaufforn
bli osäker och tvekade om vägvalet. Han bade kört vilse.
Nu kom min Singaporekarta väl till pa~, och ~fter att
ha hittat på kartan var vi befann oss, gu.dade Jag chauf-
fören rätt. Anders var lindrigt sagt irriterad på bon om,
och kommenderade bonom att bämta oss på samma
plats kl. 22.00. Anders och hans sambo skulle dock.st~-
na i Singapore över natten. Nu blev det åter besök ioh-

ka köpcentra. Alf och jag nöjde oss med att gå runt och
titta, förutom att jag köpte en klocka för tidtagning med
10 varvtiders minne. Julskyltningen var magnifik längs
bela turistgatan Orchard Street. Hemma är den svenska
julskyltningen blaha blaha jämförd med denna. Hemfär-
den till hotellet blev även den upplevelse genom att dels
åkte vi en helt ny väg, dels blev bilen automatfotografe-
rad i samband med att chauffören inte stannade vid rött
ljus i en korsning. Detta skapade stor munterhet bland
vissa av passagerarna.

Sista dagen var vi bjudna på avskedslunch av arrang-
ören, och vi fick tillfälle att tacka alla våra nya värmer
för en underbar vistelse i Malaysia och Singapore. När
vi hade checkat ut från hotellet, beställde vi en egen
transport till flygplatsen för att ha god tid på oss och
slippa den värsta rusningen. Precis när vi skulle gå ut till
bilen, kom någon rusande med ett telefax till oss med
besked att vi, Alf och jag, var ombokade till ett tidigare
plan från Singapore till Kuala Lumpor. Det passade ju
bra med våra resplaner att vi skulle åka lite tidigare från
Singapore. Döm om vår förvånning när vi steg ut till den
framkörda bilen och fick se vem som körde. Det var vår
cbaufför från gårdagen. Vi trodde han aldrig mer skulle
åta sig att transportera västerlänningar till Singapore.
Bilfärden oroade oss inte, då vi visste att han garanterat
bittade till Cbangi International Airport i Singapore.

I Kuala Lumpor väntade oss en trevlig överaskning, vi
skulle få åka nonstop till London med en alldeles ny
747-400, Megatop. Detta exemplar hade kommit från
fabriken i Seattle veckan innan, och gjorde sin tredje tur
till London. Startvikten för denna gigant var imponeran-
de 394 ton varav 150 ton bränsle. Strax innan vi var kla-
ra att taxa ut till start, meddelade planets kapten att vi
måste vänta ca. en tinuna på starttillstånd beroende på
för mycket flygöver Indien. Detta gjorde att vi inte kun-
de starta förrän 00.30 onsdag lokal tid. Flygtiden till
London beräknades bli 14 timmar. Ombord på planet
fanns även ett sällskap engelsmän, som varit på en se-
mestertripp till ön Penang. Bland dessa var en man som
hade glömt solskyddskräm, och ban berättade att han
bytt skinn fyra gånger i ansiktet och tre gånger på ryg-
gen. Hans hudfärg var mörkrött och det såg illa ut. Alla
engelsmännen hade ett fullt glas med whisky i handen
närhelst man såg dem. Detta förhållande gjorde att när
Alf och jag också ville ha ett smakprov, var de vanliga
sorterna slut, endast en illaluktande med tung röksmak
fanns kvar. Kl. 09.40 lokal tid startade sista delen av flyg-
resan med destination Danmark och Kastrup, där vi lan-
dade .kl. 12.00. Jan-åke hade rest hela vägen från Singa-
pore • shorts, men nU"varhan snabb att byta till något
varmare. Bussen till Angelholm avgick först kl. 14.20, så
det var gott om tid att få tag på sina väskor, ta adjö av
reskamrater och dricka en pilsner. Väl hemma i BAstad
va; kl~kan 18.30, men min onsdag hade redan hunnit
bli 24 tunmar eftersom vi hade rest 'med tiden'. Efter
väsktömning och lite mat var det skönt att få krypa ner i
sin s!ingoch somna. Torsdag morgon och tid'för varda-
gen igen,

Till sist villjag rikta ett mycket stort TACK till alla per-
soner ocb f~retag, ingen nämnd, ingen glömd som bar
medverkat till att göra denna resa möjlig.

~\ Vid pennan

Anders Gustavsson
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Under denna rubrik kan du debattera vad som helst, i princip, och du garanteras anonymitet men jag vill ändå att
du till mej skriver under med ditt eget namn. Dessutom kommer den angripna alltid att få chansen att försvara sig i
samma nummer. Skicka insändarna till klubben eller i känsliga fall till redaktören, Moltke.

Redaktionen förbehåller sig rätten att korta ner insänt material.

Decibeljakten på Knutstorp.
"Söndagen den Wl5 skulle undertecknad plus en hel del
andra motorcyklister ut och åka lite banåkning på Ring
Knutstorp. Vår körlärare hade hyrt banan hela dagen
för att ge oss chansen att på ett organiserat sätt gasa lite
extra. Förutom hans före detta elever fanns det även ut-
ryrnme för andra intresserade, dock var de flesta av oss
amatörer, men några racingförare från bl.a HMS fanns
på plats.

När tre "uppvärmningsvarv" var till ända stoppades åk-
ningen och alla skulle bullcrmätas. Gränsen var av
HMS satt till 95 dbA!? Alla hojar ställdes upp en efter
en och mättes på 4500 rpm, OBS oavsett vilken hoj det
var!!! Fyr-, som två-cylindriga, fyr-, som två-taktare, alla
mättes på 4500 rpm.

Operatören (bullermätaren) medgav att han egentligen
inte var insatt i det tekniska vad det gäller bullermät-
ning. Han hade helt enkelt fått instruktioner från HMS
att utföra mätningen på dctta viset, är detta rimligt???

Har verkligen intc HMS råd att hålla sig med kompe-
tent bullermätningspersonal när man kammar in uppe-
mot lOJJOO kronor i hyra för banan, vi betalar gärna
dubbla avgiften bara vi blir rättvist behandlade."

"Två duccatister'

Klubben svarar i korthet ...
Låt oss med en gång fastställa att HMS varken kan eller
vill hyra ut Ring Knutstorp, vi står som arrangör för pu-
bliktävlingar som anordnas på banan.

AB Motorbanan Ring Knutstorp äger anläggningen och
fastställer även de regler som gäller vid uthyrningar.Hy-
resmannen hade hyrt banan för bullerfri körning och i
kontraktet hade han godkänt en bullergräns på 95 dbA.
Det är i ett avtal mellan banbolaget (uthyrarna) och
markägaren denna gräns är satt i och detta för att de
omkringboende skall störas så lite som möjligt. Att se-
dan mätningen gjordes på det sättet den gjordes var
olyckligt men detta kan inte klubben lastas för, och skall
absolut inte operatören ha skuld för då han endast gjort
som han fått besked på av banbolaget.Kort sagt så lig-
ger det till så här: Den som vill hyra banan har att välja
på två alternativ, buller eller bullerfritt, och om man väl-
jer bullerfritt så skall de omkringboende inte behöva hö-
ra mer än 95 dbA och sedan är det upp till banbolaget
(uthyrarna) att besluta om var och hur detta mäts. Om
man är oenig om deras mätningar eller vill köra med en
racinghoj som bullrar så bör man välja en bullerdag näs-
ta gång. Men vilket du än väljer så har klubben, Hyl-
linge MS, intet med ljudmätningen att göra.

"MS styrelse

Sluta klanka på motorsporten
• Nu har det varit så mycket
skitsnack om allt vad motor-
sport heter, så nu kan jag inte
vara tyst längre. Motorsport
är något som t o m våra kung-
ligheter har sysslat med.
Prins Bertil älskar det. Han
besöker oss på vår motorbana
en gång om året om hälsan
tillåter.

Visst släpps det ut avgaser
när vi kör våra tävlingar och
det bullrar lite grann när för-
arna släpps lösa på motorba-
nor och rallyvägar. Men ni

80m protesterar mot detta, se
inte bara till tävlingsformen,
utan även ur publik synvin-
kel.

Vi inom motorsporten har
tyvärr inte så mycket publik
på våra tävlingar, utom när
det är SM, EM eller VM-täv-
lingar. Titta i stället på andra
evenemang som fotboll, is-
hockey, handboll, bandy o s v.
Dessa sporter har betydligt
fler tävlingstillfällen och mer
publik. Hur kommer alla des-
S8 människor till dessa evene-

mang? Jo, med dessa fruk-
tansvärda maskiner som spy}
ut avgaser och bullrar och
kallas bil, buss och motorcy-
kel, dessa monster som vi in-
om motorsporten har hjälpt
till att utveckla och utforma
till det ni har att köra med I

dag. Varför skriver ni aldrig
om detta i era insändare? Var
skulle våra fortskaffningsme-
del teknologiskt sett befinna
sig om inte vi motorsports-
freakar fans?

Kontentan blir att om mo-
torsporten förbjuds bör alla
andra idrotter också för-
bjudas på grundval av att pu-
bliken förorenar vår miljö.
Sluta upp med att klanka pli
motorsporten. Det finns be·
tydligt större bovar alt kasta
sig över.
MOTORSPORTIDIOTEN

TORE PALM

ZACCO
Motor-Sport Sweden

Notarievägen 18, Staffanstorp

Fälgar· Däck· Bälte· Stolar
Sänkningssatser . Förarutrustning

Prylar till Volvo originalcup

Tel. 046-2541 89 kl 18.00-22.00

- Prep. av Volvo Turbo

Du når fler om Du
INTE använder

."Djungeltelegrafen" ...
~~\?~~,'·~'l~,."• -<- r~~I.", ~.•.::..\~r1
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ANNONSERA I
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PROFILKLÄDER FRÅN

RING KNUTSTORP
Passa på att köpa billiga kvalitetskläder med Knuttorps-
logotypen på. Inför den väntande sommaren har vi tagit
fram skjortor och T-shirts som medlemmarna kan köpa
till mycket förmånliga priser.

Pilotskjorta, vit med kort ärm 115.-

Skjorta, vit med kort ärm 115.-

Tennisskjorta, vit, gul eller ljusblå 100.-

T-shirts, vita 59.-

Tröja, halvpolo vit 100.-

Ring Lasse och beställ, 0418-80044 på dagtid.

FÖRETAGSANNONSER
En helsidesannons i ett nummer 400 kr

i tre nummer 900 kr

En halvsidesannons i ett nummer 300 kr

i tre nummer 600 kr

Vid fler nummer eller sidor per nummer så tag kontakt
med redaktören eller klubben, se sida två.
Klubbmedlemmars privatannonser är givetvis gratis.

ISTALLET!
Detta var infört i Skånska dagbladet, red:s anm.



SYSTEM-OLFK/LEV /BOK
DET KOMPLETIA SYSTEMET
FÖR FÖRETAGSADMINISTRATION

ORDER, LAGER, FAKTURERING, KUNDRESKONTRA,
LEVERANTÖRSRESKONTRA OCH BOKFÖRING för
såväl det lilla som stora företaget.

System-OLFK/lEV/BOK är effektiva och lättarbetade,
även för den orutinerade datoranvändaren.

System-OLFK/LEV/BOK hanterar ett nästan obegränsat
antal artiklar, kunder, etc.

System-OLFK/LEV/BOK bygger på en basversion och
kan utifrån denna anpassas efter Era behov och krav.

System-OLFK/LEV/BOK finns både för enanvändare
och fleranvändare i nätverk och passar alla PC/XT/AT/
386/PS-2 med PC/MS-DOS 3.0 eller högre, och minimum
10 Mbytes hårddisk och 512 Kbytes RAM-minne.

Med System-OLFK/LEV/BOK får Ni också vår mång-
åriga erfarenhet av administrativa system och utbildning.

I System-OLFK/LEV/BOK ingår 1 års fri telefonsupport
med ev. uppdateringar.

Vi kan dessutom erbjuda Er ett brett sortiment av andra
programvaror, datorer, skrivare och övrig kringutrustning.

~V§flM
:apr~~~~rb

SYSTEM PROJEKT AB
Box 1119, 26222 ÄNGELHOLM
Tel. 0431-803 00 Fax. 0431-192 40
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I Ar har klubben Iått ett sjuttiotal nya medlemmar, vi hälsar er välkomna I gemenskapen.
Vi hoppas du kommer att trivas. Orsaken till att du har blivit medlem är förhoppningsvis ett stort motorintresse och
vi vill gärna hjälpa dig att komma till rätta i klubben. Om du har något speciellt önskemål eller några frågor så är du
alltid välkommen att ta kontakt med klubbkansliet på telefon 0418-80619, så skall vi göra allt vad vi kan för att du
skall trivas i klubben. Klubbstyrelsen
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HAGMAN, MATS
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