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KLUBBTÄVLINGAR MC 1981
Så sätter vi igång igen med våra klubbrace. Tilläggs-
regler finns redan nu att få hos sekr eller på våra
möten. Tidscheman kommer att distribueras vid varje
tävling. på "FINAL"-dagen den 5 sept har vi en hel
lördag till förfogande tillsammans med bilkillarna.
Vi har dessutom lyckats ordna en bullerdag, och vi
hoppas därför att ni håller minsta möjliga db(A), de
övriga tävlingarna, på så sätt slipper vi klagomål.
Deltävlingar:
81-05-20 1:a start kl 18.00, besiktn kl 17.30
81-06-17 " "
81-07-01
81-07-29
81-09-05 FINAL, bullerdag, besiktn kl 08.30.

Välkommen och ett trevligt racingår
Klubbracingkommitten RR .

" "
" "

DU SOM TRANSPORTERAR BIL PÅ SLÄP
Vi har fått ett erbjudande från Göteborgs Bandväveri
om att 'få köpa hjulsurrningar till ett pris av 115 kr
för en komplett sats till ett hjul. Chansa inte med
dålig förankring utan köp riktiga grejor. Ev kan vi
få lägre pris om vi köper större antal. Klubbsekr har
vidare upplysningar.

Ett resultat från IS-SM har nått redaktionen. Det
är vår "nestor" Sven-Åke Magnusson som har härjat
på isarna i norra Sverige. I rallycrossklassen blev
han tvåa i den andra del tävlingen med sin ex "Myggan"
Escort, Sven-Åke har tydligen gjort ett fint köp.
Som en upplysning kan vi ju tala om att Sven-Åke har
tävlat för liMS i 24 år, han är alltså inne på sin
25:e säsong. Han har tävlat med både två och fyra
hjul. Vi hoppas att han fortsätte! många år än.

I detta sammanhang vill vi påpeka att det är väld-
igt trevligt med sådana här notiser. Därför vädjar
vi till alla klubbmedlemmar att ringa eller skriva
till klubbsekr om sånt här. Varje månad den 15 har
vi manusstopp.

RING KNUTS TORP AB
Nu gäller det 81:
Det ekonomiska läget i landet är kärvare än någon-
sin. Sådant märks naturligtvis i reklamförsäljning
på Ring Knutstorp. Jag har redan blivit utslängd
från flera företag.
Men skam den som ger sig. Speciellt i år när vi har
mer att erbjuda reklamköpare än vi haft på flera år.
För att allt skall bli så bra som vi hoppats är det
dock min förhoppning att medlemmarna hjälper till så
mycket som möjligt. För att det skall kännas stimu-
lerande att jobba med reklamförsäljning på Knutstorp
har vi beslutat att ge dig betalt:
Du får trettio procent på vad du säljer på Knutstorp.
Det kan med andra ord snabbt bli tusenlappar i din
egen plånbok. Dock gäller något andra regler när det
rör sig om att förnya kontrakt på redan befintlig
reklam på Knutstorp. Jag vill också att vi inte kon-
kurrerar med varandra. D v s den som sålt reklam till
något företag under fjolåret tar samma företag i år.
Procentsatsen beräknas på nettobeloppet d v s sen ev
reklamskyltar och liknande som vi åtar oss i kontrak-
tet är betalda (i de flesta fall betalas dessa dock
av företagen). I de trettio procenten ingår soc avge
Vad du skall sälja avgör du naturligtvis själv. Men
här är ett förslag om ett reklampaket omfattande:
•••Helsidesannons (A 4) vid våra tre stortävllngar,

EM Rallycross 17 maj, Newsracet 7-9 aug, MC-festi-
valen 29-30 aug.

•••Deltagande i Motorsportens Dag, 8 juni, med bl a
rätten att utdela valfritt antal fribiljetter.

•••Banreklam - en plats på t ex någon av murarna på
1 x 6 meter.

Totalpris enligt vår prislista 8.700 kronor, avgår
rabatt för den som köper hela paketet med 2.900 kr.
Netto 5.800 (exkl skatter och skyltmålning).
Av dessa slantar får du själv 1.740 kronor.
Men naturligtvis finns det även annat att sälja -



klassponsning, huvudsponsning, reklamplatser etc,
etc. Ring mig så får du prislista och reklambroschyr.
Ett bra säljargument är att anläggningen används dag-
ligen för trafiksäkerhetsutbildning. Att vi i år arr
två stora mässor varför skyltarna på Knutstorp syns
även vid icke motorsportarrangemang.
Vill du veta mera, ring mig på tel 0431/19185, 16435.

RING KNUTS TORP AB
Sven Berggren

KNUTSTORPSPROGRAMMET 81!
Bokningarna av Knutstorp börjar nu ta form. Egna
publikarrangemang är bokade enligt följande:

2- 3 maj Trädgårdsutställning
(Vill du vara med så ring 0431/19185 -
klubbmedlem får ställa ut mer eller mindre
gratis)

16-17 maj EM Rallycross - Sveriges största RC-tävl.
8 jun Motorsportens Dag (seriemotocross, road-

racing - debutanter, racing - formel Super
och Spe c Racing, rallycross och uppvisning
av go-kart)

3- 4 jul 24-timmars lagtävling för motions cyklister
- ställer du och dina kompisar upp med ett
lag???

7- 9 åug Kvällsposten Newsrace - EM formel 3, Spec
racing med grupp 5, SM grupp 1+ (heter nu-
mera TransNordic), SM formel Ford, Lady Cup,
Sport 2000, Super Star och förhoppningsvis
något veteranrace.

29-30 aug MC-festival - lördagen stor final i SM och
Super Bike för road racing, söndagen SM i
motocross 500 cc med bl a Håkan Carlqvist.

19-20 sep Husvagn 82 -tredjeårgången för vår succe-
fyllda husvagnsutställning.

Vi har även fått ett erbjudande att köra en EM-del-
tävling för historiska bilar i juni. Efter överlägg-
ningar kom vi fram till att vårt program är ganska

pressat och dessutom var risken stor att det skulle
bli få startande. Därför tackade vi nej men med all
sannolikhet är vi med i EM-serien nästa år.
Ett race för trailerdragare har diskuterats till
Newsracet. Tyvärr blir det nog inget - Bilsportför-
bundet blev chockade och asfaltgubbarna är rädda att
vår bana inte håller.
Övriga bokningar på Knutstorp 1981:

11 apr Planerad tävling för racing och road-racing
24-26 apr Danskt mästerskap i road-racing

24 maj Alfa Romeo-klubben
28 maj Helsingörs ME - Klubbtävling
7 jun SSK-serien

19-21 jun Cykeltävling - Kävlinge Cykelamatörer
4- 6 sep Danskt mästerskap i road-racing

12 sep MCHK - historiska motorcyklar
Säkert kommer det fler bokningar. Bl a följer vi med
intresse den nya klassen Stock Race d v s "var mans
klass". En klass där vem som helst med licens får
köpa en deltagande bil efter racet för maxsumman
4.000 kronor. Vi tror att detta är en klass som har
framtiden för sig och är intresserade att köra en
provtävling redan i mitten av april.
En heldansk tävling inför publik (dansk) diskuteras,
den skulle omfatta racing (formel Ford och Special
Saloon Car) samt1anskt mästerskap i road-racing. En
tävling med programmet på danska, dansk speaker och
nästan all annonsering i Danmark.
Mer om dessa funderingar längre fram.

VOLVO R-Sport slantar upp pengar:
Volvo R-Sport kommer under 1981 att betala ut pris-
pengar för resultat uppnådda med Volvobilar (i serier
måste föraren kört Volvo i samtliga del tävlingar).
Pengarna kommer att betalas ut efter två olika system,
i båda fallen i form av checker, som gäller som kon-
tant likvid vid köp av varor eller tjänster hos Volvos
återförsäljare eller Volvo R-Sport.
Ta chansen du som tävlar med Volvo, Klubbsekr har
alla upplysningar.


