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Ilnformation om Hyllinge Motorsällskap I
Klubbkansliet är beläget på Ring Knutstorp, i Vita Huset, och är under tävlingssäsongen

bemannat så gott som dagligen. Du kan nå oss på telefon 0418-80619, telefax 0418-80055,
eller skriva till Hyllinge Motorsällskap, Box 112, 26023 Kågeröd.
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~~~tndet J
Sommaren lider mot sitt slut.

När ni läser detta numret av !dubbladet har det mesta av sommaren redan passerat. Jag hoppas
att ni alla har haft en skön sommar. Som vanligt har det varit en jobbig säsong för oss alla med
flera stora arrangemang. Det är glädjande att konstatera att alla funktionärer har ställt upp
med stor entusiasm. Detta har gjort att vi kunnat avverka tävlingarna på ett mycket sportsligt
och proffsigt sätt.

Beröm till funktionärerna.
Särskilt glädjande är det att se att det idoga arbete som lagts ner på flaggsidan nu bär frukt. Vi
har både i domarrapporter och från förarhåll fått höra och läsa att flaggningen vid våra tävling-
ar nu är mycket bra. Den omfattande kursverksamheten under vintern och våren har också
verksamt bidragit till den höga standard vi överhuvudtaget har på funktionärssidan för närva-
rande. Ett stort tack till alla som bidragit till detta.

Till slut önskar jag er alla en fortsatt skön sommar och på återseende i nästa nummer.

Valter

ZACCO
Motor-Sport Sweden

Notarievägen 18, Staffanstorp

Fälgar· Däck· Bälte· Stolar
Sänkningssatser . Förarutrustning

Prylar till Volvo originalcup

Prep. av Volvo Turbo

Tel. 046-25 41 89 kl 18.00-22.00
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2:a Claes Persson

Den 16 juni kördes det motocross på Ring Knutstorp i seriesammanhang. Tävlingen var unik
på så vis att det var första gången det kördes två serietävlingar på en dag och på samma ba-
na. MK Stencrossarna hade hyrt in sig hos oss, detta var genomförbart tack vare att vi tävlar
i olika seriedivisioner. På så vis genomför man två tävlingar med en tävlings funktionärer, vil-
ket vi fick beröm för i domarrapporten. (Kul!)

Tävlingen för HMS-lagets del var den bästa för
året. Första heatet vanns klart av HMS med föl-
jande placeringar:

4:a Ulf Nordblad

5:a Björn Fridlund

10:a Leif Astikainen
När starten gick bröt den kommande vinnaren, startnummer 8, snabbt sig ur och var endast hotad
av HlvfS-föraren Claes Persson, startnummer l.

Foto: Moltke

18:e Ulf Nordblad

23:e Leif Astikainen.

Leif Astikainen, startnummer 4, var en av dom
som ärofullt körde i den nya HMS-dressen.

Foto: Moltke

Andra heatet gick inte lika bra som det första,
men det blev ändå en andra plats trots att en del
vurpade - bra ändå.

2:a Claes Persson

7:a Björn Fridlund

Trots den lilla missen i andra heatet så klarade de våra en andra plats totalt efter Rödeby CK,
med VM-åkare som Björn Jönsson i sina led.
Tävlingen som helhet gick mycket bra, det enda man kan slå ner på om man skall vara lite själv-
kritisk, var att det rök för mycket mot slutet av dagen.

Samtidigt vill jag passa på att stort och varmt tacka alla som var med och gjorde tävlingen till
det den blev. Tack ska ni ha!

Lasse Larsson
Stilarna var många, ljudeffekterna allt från skramlande till härligt mullrande, men alla hade dom
det gemensamt att det dammade enormt.

Tävlingsledare HM Foto: Moltke
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SPORT & FRITI
snabbSnÖrning.~

orsene Club Sverige
märke

illverkad helt i skinn av högsta klass.
Snabbsnörning, sydd slitsula.
Herr/dam: 34-46.

r---------------------
FYLL I OCH SÄND IN:

Jag beställer enligt nedan:OFFICIELL TEAMS KO FÖR TEAM
PORSCHE CLUB SVERIGE Antal Storlek.- _._ .._. - '-"-

SPORT & FRITIDSSKO

SPORT & FRITIDSSKO

SPORT & FRITIDSSKO

• Namn:

TOTALT

I
Adress:

Postadress:

Telefon: Sign:

Sänd den urklippta kupongen hll

MOTORSPORT AB
Hamntorget 3. 25221 HELSINGBORG

Tel. 042·29 25 55

Inklusive mervärdeskatI. Poslförskotl och Irakt tillkommer.

I
I I
L ~
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I HMS-bladet nr 3 efterlyste ordförande Valter mer material till k1ubbtidningen
och hans önskan har nu uppfyllts till allas vår glädje. Klubbkamrat Anders Pers-
son i Helsingborg har skickat oss följande trevliga reseskildring från ett minnes-
värt besök på en av årets höjdpunkter för oss motorintresserade.

art

-,
I
I

Torsdagen den 14:ejuni 1990 kl 07.00 var
vi 7 stycken grabbar som hämtade en hyrd
Ford Transit på Kungsgatan i Helsingborg.
Efter att i närmare ett års tid ha pratat om
att åka till 24-timmarsloppet i Le Mans hade
ord gått över i handling.

Vår färd gick via Helsingör och Rödby-Putt-
garden genom Tyskland. Meningen var att vi
skulle åkt genom Belgien men eftersom vi
missade avfarten mot Aachen tog vi vägen via
Luxemburg istället. Efter en dryg etapp från
Reims hamnade vi kl 02.00 på fredagsmorgo-
nen i Paris. Här lyckades vi få parkeringsbö-
ter. Polisen som skrev ut böteslappen kunde,
eller ville, endast tala franska. Dessutom var
han obeveklig och tog inte hänsyn till att vi var
turister. Efter några väl valda ord på engelska
och svenska tog vi böteslappen och åkte.
Kl 06.00 stod vi utanför entre en till Camping
des Houx, en camping i anslutning till den be-
römda Sarthe-banan. En lindrigt nykter frans-
man förklarade att det fanns plats för två tält
och en minibuss. 130 Francs för hela dagen in-
klusive bil, tält och folk var verkligen billigt.
Standarden var dock i överensstämmelse med
priset. Duschar fanns inte och toaletterna var
av stå-hukmodellen.

I depån
Vid Il-tiden tog vi oss ner till banan och löste
biljett. 260 Francs kostade den och gällde för
alla dagar. Eftersom fredagen var träningsfri
fick vi även tillträde till depån. Här rådde full
aktivitet. I stort sett varenda tävlingsbil var
nerplockad. Förberedelserna inför loppet var
viktiga. Störst intresse tilldrog sig Jaguars de-

Totalt

Dansk-Engelsk seger i

klassiskt 24-timmarslopp

på. För att ta bilder fick man nästan stå i kö.
Teamchefen Tom Walkinshaw lät sig intervju-
as utanför. Förarna passade på att ladda upp
inför loppet i lugn och ro. De enda bekanta
föraransikten vi såg var vår egen Stefan Jo-
hansson samt dansken ThorkiId Tyrring som
dock inte var anmäld till loppet. Kanske leta-
de han efter nya kontakter? Eftersom Nissan,
Toyota och Mazda ställde upp på bred front
var depån rikt befolkad av japaner och faktiskt
också aven och annan vacker japanska.

Svenskt deltagande
Sju svenska förare var anmälda. Stefan Jo-
hansson i Mazda, Anders Olofssson i Nissan
samt Eje Elgh, Richard Rydell, Thomas Dani-
elsson Steven Andskär och Stanley Dickens i
Porsche. Danmark var representerat av John
Nielsen i Jaguar. Norges Harals Huysman och
Finlands J J Lehto återfanns i varsin Porsche.
Som synes många "gamla" Ring Knutstorp-fa-
voriter. I "staden" runt depåområdet finns bil-
museum, sekretariat, restauranger,
uteserveringar, butiker mm. Här hittade vi
också ett hus med "riktiga" toaletter och möj-
ligheter att duscha för 10 Francs. Tack Gode
Gud. För att komma över banan mot S-kurvan
måste man passera den klassiska Dunlop-
bron. Här fanns också affärsstånd med kepsar,
T-shirts, paraplyer, jackor mm mm.

Många attraktioner
Strax innan S-kurvan fanns det stora nöjesfäl-
tet. Var man intresserad kunde man få se en
dam på 150 kg. Eller en naken tjej tillsam-

Fortsättning nästa sida
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mans med en orm. Andra attraktioner var
striptease, vikingaskepp och boxning. Vi köpte
öl för pengarna istället. Vackra flickor, mer
eller mindre vågat klädda, kunde ses gratis i
depån eller bland publiken.
På kvällen tog vi minibussen in till själva sta-
den Le Mans för att äta middag. Färden gick
via den halvmillånga Mulsanne-rakan och
kurvorna Indianapolis och Arnage. Härlig
känsla och jublet steg i Transiten. Klassisk
mark det här. För säkerhetsskull tog vi ett
varv på hemvägen också. På tävlingsdagen
stängdes denna bit allmän väg för trafik.
Stämningen på campingen var fantastisk. Den
engelska entusiasmen flödade. I bilar värdigt
ett Sportvagnsmeeting hade de åkt i massor.
Mellan träden på
campingen hade
de spänt upp stora
Union Jack och
Jaguarbanderoller.
Tyska Porsche-
fans hade svarat
med sina bande-
roller men de för-
svann i mängden.
På kvällarna låg
röken tät från öpp-
na eldar och grillar
och musiken eka-
de.

Röde Orm
Holländske Jagu-
arföraren Jan
Lammers hade ett
speciellt gäng sup-
porters. De tillhör-
de ett så kallat
MC-gäng typ Hells
Angels, fast prydligare. Dessutom störde de
ingen vad vi märkte. En av dem bar ett par
holländska träskor till skinnjackan och på ryg-
gen hade han en stor kulspruta. I plast. Antag-
ligen avsedd för öl. Samme man blev på
kvällen skjutsad runt campingen i sidovagn.
Inget märkvärdigt i och för sig men sidovag-
nen var fylld med vatten och karIn satt där i
med anka och tvättborste. Till gänget hörde
också en ca 2.10 meter lång och ca 120 kg tung
man utrustad med ett gigantiskt rött helskägg.
Röde Orm i egen hög person. Ena dagen hade
han en vikingahjälm på huvudet och en stor
plast yxa i byxlinningen. Sista dagen hade han
bytt till en hjälm med en yxa islagen. På grund
av sin kroppshydda syntes han över alla andra

och väckte stor munterhet. De brittiska fansen började vädra triumf.

Starten
Lördagen, dagen för starten, bjöd på molnfri
himmel och solsken. Vid Il-tiden slog vi oss
ner vid S-kurvan. Ett lopp för Peugeot 309
och ett för Renault 21 stod för uppvärmning-
en. Exakt 15.53 startade mastervarvet och ef-
ter ett varv med pace-ear släpptes bilarna iväg
med flygande start precis kl 16.00. Motorlju-
det var bedövande och hetsjakten började
meddetsamma. Efter två timmar började vär-
men, motorljudet och trängseln kring banan
bli jobbig. Efter dusch och ombyte kändes allt
bättre igen. Engelska motortidningen Auto-
sport sände Radio Le Mans lokalt under hela

tävlingen. Detta är
ett alldeles utmärkt
sätt att följa loppet
på vare sig man är
på banan eller inte.
Efter middag på en
restaurang i "sta-
den" (dyrt) gick vi
vid 23-tiden upp
till banan för att se
skådespelet i mör-
ker.

Målgång
Ställningen var densamma vid 14-tiden. En
timme senare började ett lätt regn falla men
det vållade inga problem. Banan blev aldrig så
blöt att det föranledde däcksbyte. Omkring kl
15.45, alltså en kvart före målgång, var stäm-
ningen verkligen på topp bland britterna. Ja-
guarbilar på första och andra plats och
ingenting verkade stoppa de engelska bilarna
från att vinna dubbelt. Champagneflaskor togs
fram och när den ledande Jaguaren gick ut på
sista varvet kunde de uppdämda känslorna in-
te hållas tillbaka längre. Över staketen och
barriärerna vällde folk in på banan och funk-
tionärerna hade bara att vifta med gulflagg för
att varna förarna. Bilar längre ner i fältet fick
krypa på ettans växel förbi folkmassorna.
Dubbelt Jaguar alltså och lyckan var fullkom-
lig för de engelska fansen. Glädjande ur nor-
disk synpunkt var John nielsens medverkan i
segerbilen. Av svenskarna tog sig fem av de
sju i mål. Stefan Johansson och Anders Olofs-
son bröt.

Något att minnas
Vi började våra förberedelser inför hemresan
och 23 timmar senare var vi på svensk mark
igen. En fin upplevelse fick sitt slut. Fast
egentligen inte ändå. Flera dagar efteråt levde
Le Mans fortfarande inom oss. Människorna,
Mazdorna, stämningen, kommentarerna, upp-
tågen, resan till och från samt känslan av att
ha varit där.

Favoriterna
På läktaren mitte-
mot depån kunde
vi se aktiviteten vid
förarbyte, däcksby-
te osv. En ovanlig
upplevelse att se
racerbilar susa
fram i mörker.
Mazda-bilarna
blev våra favoriter.

Med sitt höga, rena, motorljud vrålade de
fram som bålgetingar. Därför fick vi sova med
Bilsomproppar i öronen. När lugnet hade lagt
sig på campingen blev motoljudet högst påtag-
ligt. Särskilt Mazdornas. På söndagen vaknade
vi kl 08.00 och gick direkt upp till banan. En
baguette med skinka och Coca.Cola utgjorde
gående frukost. Folk sov i sovsäckar på huvud-
läktaren. Andra hade slocknat handlöst precis
där de hade stått. Nu syntes också den otroliga
nerskräpningen. Man hade kunnat bli miljo-
när på att plocka aluminiumburkar. Vid lO-ti-
den ledde Jaguar med John Nielsen och en
Porsche med argentinaren Oscar Larrauri låg
tvåa med en andra Jaguar på tredjeplats.

Segraren i 24 timmars, John Nielsen
PROFILKLÄDER FRÅN

RING KNUTSTORP
Passa på att köpa billiga kvalitetskläder med
Knutstorpslogotypen på. Vi har tagit fram
skjortor och T-shirts som medlemmarna kan
köpa till mycket förmånliga priser.

Pilotskjorta, vit med kort ärm
Skjorta, vit med kort ärm
Tennisskjorta, vit, gul eller ljusblå
T-shirt, vit
Tröja, halvpolo, vit

Ring Lasse och beställ, 0418-80044 på dagtid.
Fortsättning nästa sida
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BARN MED CANCER
BEHÖVER DIN HJÄLP.

BARNfNID
gDEN

POSIGIRO902090-0

HMS-KLUBBNÅLAR

Nu har en ny sändning av våra populära
klubb nålar kommit. Passa på innan dom tar
slut! Märket är cirka 19 mm i diameter i klub-
bens färger och försedd med nål för rocksla-
get.

Priset är 10 kronor per styck och nålarna be-
ställes av Valter på klubbsekreteriatet.
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Årets första banracing-resultat

Det har börjat röra sig i banracingIeden för vi har fått resultat ifrån VOLVO Original Cup,
en serie som går på en berömd, förstorad GoCart-bana (Sturup Raceway) i södra Sverige,
och i den tävlar Hasse 'ZACCO' Svensson och Bo Persson, båda för Hyllinge Motorsällskap.
Poängsammanställningen efter fjärde deltävlingen visade att Hasse låg på en fjärde plats
med 64 poäng och Bo på delad fjortonde plats med 11 poäng.
Resultatet av fjärde deltävlingen blev att Klas Jarl segrade och Hasse blev tvåa med Tommy
Brink på tredje plats.

U~
Vid SM-deltävlingen i banracing i vå-
ras utsågs BC (vid gamla depåutfar-
ten) till bästa postering. De gjorde
snabba och säkra insatser inom sitt
banområde. Posteringschef är Tor-
björn Fredriksson, grattis!

Under Newsracet skulle egentligen al-
la posteringar valts till bästa, men pos-
tering AE (lilla rakan) gjorde trots sin
minimala bemanning ett fantastiskt
snabbt och gott jobb. Posteringschef
är Jörgen Prahl, grattis! .

Banchefen

ETT STORT TACK!
Samtliga banfunktionärer som tjänstgjorde på
torsdagen under Newsracet vill rikta ett speci-
ellt tack till Kikki som fixade fikat och bjöd
på hembakade bullar och sockerkaka.

Även ett tack till SANDINS Fraktservice som
skänkte arbetshandskar till alla posteringar.
Sådana bidrag mottages tacksamt.

o

DEPASKVALLER

Foto: Bilsport

Snacka om att vara "varm i kläderna"!

Dom som gick och led av värmen nere i de-
pån under Newsracet skall bara vara glada
över att dom inte befann sig i de här damer-
nas tävlingsoveraller. Temperaturer på över
60 grader uppmättes nämligen mellan beha-
gen på en av tjejerna efter avslutat tränings-
pass under lördagen. Nämnde någon "heta ...

- 10-

Bildkavalkad från Newsracet
- Fotona tagna av Moltke -

l
Det skruvades frenetiskt idepån, och det fanns
många möjligheter att se maskinerna på nära
Mil.

l Racecontrol var det stundom misstänkt lugnt
men så kall det vara när allt klaffar!

"

l långa rader stod dom, de "kraftfulla" jänke-
bilarna, iväntan på att komma ut på banan.

Väl ute pil banan gungade, sladdade och pyste
det [rån de stora vidundren.

)

Eva Bornebusch återigen Svensk Mästarinna,
vi ber att få gratulera!
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Är tiden ute för Falkenbergs-
banan på grund av bullret?

Under flera år har hoten legat som mörka moln över Falkenbergsbanan där de omkringboen-
de länge har velat ha slut på bullret. Under sommaren hände det som vi alla fruktat, Länsty-
reisen satte stopp för fler tävlingar på Falkenbergsbanan, åtminstone för 1990, och de första
som fick känna på detta beslut var det anrika VästkustIoppet.

Alla andra aktiviteter med buller över 100 dbA har ställts in förutom Kortedala Motorklubbs
SM-final i RoadRacing. De ansvariga från Falkenbergsklubben har överklagat länsstyrelsens
beslut men sådana ärenden kan ta flera månader, kanske år, att handlägga och tills dess riskerar
motorsporten att mista ännu en bana. Detta problem är inget specifikt för Falkenberg, utan
flertalet banor har lagts ner, eller belagts med kraftiga restriktioner, vad det gäller buller under
de senare åren. Även på Ring Knutstorp har ju problemen varit diskuterade men en ljusare syn
på verksamheten från de kringboende, speciellt efter det senaste ägarbytet, gör att vi förhopp-
ningsvis kan fortsätta (om vi alla hjälper till med ljudnivån) med motorsporten som hobby flera
år framåt.

Den inställda klubbtävlingen på Falkenberg

är flyttad till Ring Knutstorp

och går av stapeln den l september
Då vi tyvärr tvingade inställa klubbtävlingen
på Falkenberg den 18/8 har vi lyckats hyra in
oss på Ring Knutstorp den 1/9 och vi börjar
som vanligt klockan 9.00.

Preliminärt tidsprogram

Tänk på bullerproblemet!

På senaste klubbracet på Falkenbersgsbanan
var det ett väldigt liv på HMS' MC-förare
angående 100 dbA-gränsen och enligt utsago
hade de inte fått någon information om att
den gällde. Till nästa deltävling hoppas vi att
att alla har läst igenom årets reglemente så att
vi slipper sådana diskussioner.

Träning MC

Träning bil och formel

Finaler MC

Finaler bil och formel

kl. 9.00 - 10-30

kl. 10.30 - 12-00

kl. 13.00 - 15.00

kl. 13.00 - 17.00

Klubbracingorganisationen
Vi är tacksamma om någon vill hjälpa till som
flaggvakt så att vi slipper jaga folk på tävlings-
dagen.

Horst Grieger

.Halmstad Automobil Klubb

- 12-
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MC-Resultat från Anderstorp 900512
I 0-599 cc. Licensierade förare I I 600-1300 cc. Licensierade förare I

Plac- Start- Förare I Plac- Start- Förare
ering nr. ering nr.

1 10 Per Gustavsson 1 29 Iven Klitmöller
2 6 Thomas Magnusson 2 59 Rickard Larsson
3 7 Per Flodin 3 39 Rickard Andersson
4 21 Mikael Adolfsson 4 35 J örgen Hansson
5 11 Joakim Lundborg 5 34 Lars Nilsson
6 65 Peter Grönberg 6 55 Markku Harsia
7 20 Ronny Nydahl 7 37 Thomas Hansson
8 3 Anders Persson 8 47 Per Svensson
9 24 Gary Barkstedt 9 32 Sven Nilsson

10 5 Kjell Land~ren 10 41 Johan Bengtsson
11 76 Peter Lun gren 11 44 Tomas Moritz
12 23 Richard Pehrson 12 36 Anders Svensson
13 4 Pierre Alexandersson 13 63 Per Nilsson
14 8 Ronnie Johansson 14 40 Magnus Johansson
15 93 Oscar Löfgren 15 48 Jonas Påhlsson
16 26 Ann-Louise Nilsson 16 30 Morgan Jönsson
17 91 Marie-Louise Andersson 17 46 Fredrik Jönsson
18 18 Stefan Orluff 18 56 Kari Uskali
19 96 Christer Crame 19 43 Philip Dombernowsky
20 87 Nils-Erik Paulsson 20 80 Johannes Svensson
21 92 Patric ~ammann 21 68 Jacob Madsen
22 25 Hans- e Berndt 22 42 Kent Andersson
23 27 Jörn Rönnow 23 31 Johan Hägg
24 22 Jörgen Hylen 24 53 Torbjörn Josefsson

I 0-599 cc. Olicensierade förare I I 600-1300 cc. Olicensierade förare

l 51 Christian Nilsson I 1 67 Christopher Wood
2 72 Roine Hansson 2 73 Magnus Denckert

3 75 Rickard Denckert
4 77 Johan Sverkersson
5 78 Jörgen Andersson

MC-Resultat från Falkenberg 900630
0-599 cc. Licensierade fOrare I I 600-1300 cc. Olicensierade fOrare

20
24
18
88
3
8

22
2

Ronny Nydahl
Gary Barkstedt
Stefan Orluff
Peter Almqvist
Ander Persson
Ronniy Johansson
Jörgen Hylen
Per-Ola Olsson

1
2
3
4
5
6
7
8

l 95 Jonas Cedås
2 75 Richard Denckert
3 5 Åke Ekenberg
4 78 Jörgen Andersson
5 2 Jens Andreasson

Inga resultat från bilklasserna
har inrapporterats.
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DET JÄSER I LEDEN
De gångna månaderna har varit succesfulla

för Hyllinges roadracingförare med fantastiskt
goda resultat, både bland A och B-förarna, vil-
ket är glädjande för klubben. Alla är vi väl
överens om att det är de senaste årens klub-
bracingverksamhet som gett grunden till detta
fenomen för någon träning som t.ex. Ander-
storp och Linköping har, är vi ju inte förunna-
de. Detta faktum har fått en del av de aktiva
att se sig om efter andra ställen att placera sin
licens (läs: träna, red' ,s anm.) och det är ju in-
te en lyckad lösning, iallafall för klubben, men
man måste ju se krasst ekonomiskt i deras fall
och då blir det så. Dock anser undertecknad
att detta är en form av dålig ursäkt för att slip-
pa engagera sig, man måste se de ljusa sidorna
och försöka finna en lösning och inte bara
smita. Nu är det ju lätt för mej att säga så
tycker du kanske, och det kan det kanske vara,
men jag vill med denna artikel ha igång en de-
batt som förhoppningsvis kan ge mej några
nya vinklar på saken, inte bara 'Jag vill ha ....",
utan även hur du uppfattar klubben för/emot
dej och vad som bör göras. Kom då gärna med
några ideer om hur vi får in pengar till nästa
års träning, hur man lyckas få någon att betala
licensen åt sig eller eventuellt var vi placerar
vår lotterimaskin (som skall ge ett tillskott i
kassan). Alla förslag är välkomna, goda som
dåliga, bara DU hjälper mej/dej.

Moltke

DAGS FÖR ETT NYfT
"MOPPERAJS?"
Ideer om ett mopperejs i början av november
har diskuterats och då i samband med prisut-
delningen i Klubbmästerskapet och givetvis
blir det öppet för alla klubbmedlemmar, oav-
sett grentillhörighet. Mera information i nästa
nummer.

- 14-

NORDISKA MÄSTERSKAPET PÅ
KNUTSTORP.
Ännu ett av de berömda HMS- arrangemang-
en som tyvärr fick slåss med flyguppvisningen
på Ljungbyhed vilket antagligen stal ett tusen-
tal åskådare. Åter har jag fått en förare på för-
stasidan och han följde trenden med att vurpa,
lyckligtvis utan allvarligare skador, men jag
tror det har gått troll i det här. I övrigt var det
en mycket trevlig helg för de inblandade.

'" I.X.~

BATTLE OF TWINS-serien.
I årets tävlingar har vårt hopp, "OlleneIIi",
haft det svårt med märkeskamraten Kjeld Sö-
rensen i de inbördes mötena där Kjeld visat
att "gammal är äldst" och stadigt placerat sig
före Olle. Dessutom har det blandat sig ett
par finnar i leken som lär köra något otroligt
fort, och det gör ju inte saken bättre.
Finalen går på Mantorp den 2 sept. och det
skall dubbla mirakel till om Olle skall hamna
på prispallen, men så hände det ifjol, så vem
vet. I vilket fall som helst så ryktas det att han
åker till Assen även i år för att fightas med
"de stora grabbarna" och dit kommer även
nyazeeländaren Britten med sin halva flygma-
skin, en V-1000 som gjort mycket bra ifrån sig
innan. Vi får hoppas att Olle kan göra lika bra
ifrån sig denna gång, senast kom han ju på en
tredjeplats i ena klassen och det är inte illa i
det gänget.

FÅR VI EN NY MÄSTARE?
Det har bekräftats att VPRT:s försteförare,

Birger Borsiin har efter en start i MCHK:s 25-
års race, tagit ledningen i 125-klassen med sin
MV Agusta före tidigare säkre vinnaren Allan
Bonde som säkert i skrivandets stund "vedbo-
trimmar" sin racer inför de stundande utslag-
ningsloppen på Falkenberg och Knutstorp.
Undrar du vad VPRT betyder? Jo det står för
VelourPappans Racing Team, så det är så.

DET KÖRDES EU DANSKT
MÄSTERSKAP PÅ KNUTSTORP.
Danskarna har ett trevligt sätt att arrangera
RR-tävlingar när det går som det skall och al-
la inblandade "kör för det är kul" på ett annor-
lunda sätt än i Sverige.

Vid NM-deltävlingen i RoadRacing
utsågs BA (hårnålskurvan) till bästa
postering. Detta är en mycket stabil
dubbelpostering som alltid gör dukti-
ga insatser både under körning och i
pauserna. Posteringschef är Bjarne
Nilsson, grattis!.

Banchefen

En bra helg med prispallplaceringar och bäst
blev Per Nilsson, givetvis HMS, som solklart
tog förstaplatsen. I 125- klassen tog Sven
"Alaska" Andersson sig in på fjärdeplatsen och
i Formula 2 blev Per Gustavsson, HMS, fem-
ma. Danskarna har en klass som heter Free
for All och där hade verkligen "de våra" bokat
in sig. Anders Sturesson tog tredjeplatsen,
Rickard Andersson sjätte, Iven Klitmöller
sjunde och Anders Svensson elfteplatsen,
snacka om chanser. Framför sig hade de ruti-
nerade förare med EM-vana bl.a. Rene Ras-
mussen, Claus Wulff och Lars Kim Jensen och
de är svåra att slå, men kanske nästa gång.

.;;0

Intressantaste cykeln på Knutstorp denna helg
var utan tvekan en helt ny Norton Wankel, ty-
värr gatutrustad med ett jätteavgassytem som
ströp effekten mycket men ljudet etsar sig in i
trumhinnorna, det är skönt.

- 15 -



SAMT-gruppen har inspekterat

Ring Knutstorp

Lördagen den 16 juni hade vi besök av SAMT-gruppen som består av representanter från
Rikspolisstyrelsen, Vägverket och Trafiksäkerhetsverket. Dessa personer har att tillsammans
med SBF:s ban besiktningsman och lokala polisrepresentanter inspektera banorna avseende
säkerheten såväl ror publiken som förarna.

Vid inspektionen deltog, från vänster till höger på bilden, Evert Olsson polisen Svalöv, Sverker
Nordström polisen Landskrona, namnet på Rikspolisstyrelsens representant ej känt, Lars
Svensson AB Motorbanan, Anders Lundkvist Vägverket, Valter Nilsson HMS och Bo Run-
björk SBF:s banbesiktningsman.

Någon rapport från inspektionen har inte kommit, men efter vad vi kan förstå blir den positiv.

o
Arets sista banracing på Ring Knutstorp?
Planer finns att, traditionsenligt, köra en tävling tillsammans med våra
danska vänner. Tävlingen är planerad till den sista helgen i september.
Därför ber vi dig chefsfunktionär/funktionär att reservera den helgen
tills vidare. Närmare information kommer.

Vi hörs,
Banracekommitten

- 16 -

l4ä~1!f!~ 7t,aJ
I Resultatbörsen I I Till Salu! i

SAAB 99 Re, Standard Nat.

Ring 0413-70800 för mer information.

Kenneth Nilsson

Rallycross,
Kinnekulle, 9-10 juni

Kenneth Johansson i klass 3
16:e plats av 19 startande

Backtävling, Mc Adam Race,
SMK Helsingborg, 16-17 juni

Kenneth Nilsson i Rallycross B
24:e plats av 31 startande

Rallycross, Sydvästra DM-serien,
Laholms MK, 8 juli

Kenneth Nilsson i Standard Nat.
53:e plats av 78 startande

~[Mj]~: .z..
.;.>:~ IlrrrH<~':;..::..... .•.•.•....... -

ISTÄLLET!

Företagsannonser
En helsidesannons i ett nummer 400 kronor

i tre nummer 900 kronor
En halvsidesannons i ett nummer 300 kronor

i tre nummer 600 kronor

För annonsbeställning, eller övriga önskemål
så tag kontakt med klubbkansliet, se sidan 2.

Klubbmedlemmars privatannonser är gratis.

[~~]
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SYSTEM-OLFK/LEV /BOK
DET KOMPLETTA SYSTEMET
FÖR FÖRETAGSADMnaSTRATION

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/ATI
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 IBOK 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.

~Y§1l§tJj
~prqsktolb

SYSTEM PROJEKT AB
Box 1119, 26222 ÄNGELHOLM
Tel. 0431-80300 Fax. 0431-192 40

- 18-
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Landskrona
Falkenberg
Förslöv
Helsingborg
Marieholm
Falkenberg
Sennan
Helsingborg
Hässleholm
FuruIund
Kågeröd
Svalöv
Nyhamnsläge
Kävlinge
Ystad
Munka-Ljungby
Svalöv
Veberöd
Helsingborg

10 Edit Hellstrand Kävlinge 70 år
19 Jan Tromark Ödåkra SO år
26 Eva Dreyer Löddeköpinge 20 år

SEPTEMBER

20 Ulf Andersson Helsingborg 20 år

Josefsson, Torbjörn
Just, Magnus
Lilje, Anders
Lindgren, Fredrik
Lindström, Steve
Lundgren, Peter
Lyhagen, Mikael
Mathiasson, Andreas
Neuchel, Philip
Nilsson, Mattias
Ohlin, Marie
Ohlin, Tomas
Olofsson, Krister
Olsen, John
Ovik, Pär
Steen, Per
Thomson, Mikael
Von Rosen, Dan

Välkommen igemenskapen!
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, eller din
kontaktperson, så skall vi göra allt vad vi kan för att du skall trivas i klubben.

Klubbstyrelsen

Andersen, Mats
Andersson, Marie-Louise
Andersson. Martin
Arvidsson, Seth
Becander, Stefan
Bergsman, Piltrik
Cedås, Jonas
Cruslock, Lars
Denckert, Tommy
Ekström, Berndt
Emanuelsson, Carl
Fredin, Giserla
Frick, Ulf
Fridlund, Uno
Hansson, Carina
Hansson, Roine
Hemmingsen, Lone
Johansson, Leif
Johnsson, Thomas

0..

Falkenberg
Kågeröd
Ulricehamn
Kågeröd
Nättraby
Gislaved
Svalöv
Landskrona
Löddeköpinge
Kågeröd
Helsingborg
Helsingborg
Gislaved
Perstorp
Halmstad
Påarp
Marieholm
Malmö

[ .~•. z,tuU d4tt rd /bra! J
" -t

AUGUSTI OKTOBER

S Rolf Andersson
8 Per H. Sörensen
9 Bertil Carlsson

10 Allan Persson
26 Bertil Hellberg
27 Olle Nilsson
31 Sune Larsson
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Vejbystrand
Roskilde
Vejbystrand
Tågarp
Bjuv
Glumslöv
Eslöv

40 år
40 år
40 år
7S år
60 år
SO år
40 år


