
AN/AH 1981-03-18 550 ex

Sven-Äke iTyska
Sven-Ake Magnusson, Hyl- RC-ma..sterskapetlinge MS, kommer i är att köra

hela Tyska Mästerskapet i raIy-
cross. Före detta kommer en
tävIilg i. Belgien den 8 mars och
eventueIt EM-tävingen i Ostar-
rile den 22 rmrs Givetvis fAls
en del av de svenska SM-täv-
lingarna med i Sven-Akes pro-
gram.

Den bil som Sven-Åke kommer
att köra är Rolf Myggan Nilssons 16-
ventilers Ford Escort. Escorten har
en Richardson BDG-motor på 2,2 li-
ter. Den ger ca 270 hk. Bilen har en
femväxlad ZS-Iåda och en Atlas bak-
axel med en 70-80 07o-igdiff.

Is-SM
Sven-Me har i år kört två av de

tre istävlingarna i SM; i Re-klassen.
En andraplats i Vansbron och en
sjunde i Sandviken ger honom en
fjärde eller femte plats i SM-serien.
Tyvärr kan han inte köra de åter-
stående SM-tävlingarna på is efter-
som han i första hand satsar på rally-
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cross. Sven-Åkes huvudsponsor vill
att han i första hand kör på kontinen-
ten.

Svensk Mästare
Sven-Åke som nu blivit 42 år

blev Svensk Mästare i sidovagns-
motocross 1967 och 1969 samt inoffi-
ciell Europamästare 1971. 1972 körde
han som fabriksförare i England.

Till vardags hittar man honom i
hans egen affär Bilboden i Ängel-
holm där han säljer biltilIbehör och
reservdelar.

VW-Escort
Efter att i flera år kört VW på

rallycrossbanorna får vi nu se Sven-
Åke i den klarröda Escorten. Om-
ställningen från VW till Forden har
tydligen gått utan problem av istäv-
lingarna att döma. Sven-Åke själv sä-
ger att bilen är en dröm att köra. Vi
kommer säkert att få se hans namn i
toppen av resultatlistorna under
1981.



STYRELSEf1ÖTE

TILLÄGGSREGLER FÖR KLuBBMÄsrrERsKAP I RACING 1981
§ 1. Del tävlingar
Ons 27 maj kl 17.30 - 21.00 deltävling 1

II 10 jun " II 2
II 24 jun II II 3

Sön 13 sep kl 09.00 - 16.00 II 4
§ 2. Tävlingsledn och org-kommitte
Lennart HOffort,Ängelholm, tel 0431/19968 b, 15165 a
Kjell Strandberg, Löddeköpinge, tel 046/709838, 256300
Lars Olsson, Svalöv, tel 0418/63142
Gösta Lundgren, Bjuv, tel 042/81270
§ 3. Klassindelning
Kl Standard 1, över 13,00 kg/hk
Kl II 2, mellan 9,00 - 12,99 kg/hk
Kl Special, under 8,99 kg/hk
Vikt och effekt enligt bilens rog-bevis. Misstanke att
motorn ger högre effekt än vad som uppges i reg-bevis
gör att tävl-ledn kan flytta vederbörande till lägre
kg/hk klass.
§ 4. Fordon
ENDAST inregistrerade personbilar. Den ordinarie bil-
försäkringen gäller ej vid körning på banan.
§ 5. Bilens utrustning
- Brandsläckare - minst 1 kg, obligatoriskt
- BilbäI te - minst 3-punkts, obligatoriskt
- Skyddsbåge - rekommenderas
- I'linst3 mm mönsterdjup i däck, obligatoriskt
- Endast för heatets genomförande erforderlig bensin-

mängd får medföras i bilen.
Inga lösa detaljer i kupe- eller bagageutrymme
Däcken är fria under förutsättning att de har ett j

handeln förekommande mönster. Regummering förbjudet
- Bilen skall vara försedd med effektiv ljuddämpare
Samtliga bilar besiktigas före varje tävling.
§ 6. Förare
Följande krav gäller: - r.1edlemskapi liMS för 1981

- Gällande körkort
- Förarlicens för 1981

Har Du inte förarlicens, löses debutantlic vid anmälan.

!ilÅNADSNÖTE
Torsdagen den 2 april kl 19.30 träffas vi i Klubb-
stugan på Ring Knutstorp.
Vi får information om aktiviteterna på banan 1981.
FIKA och FILM - en kavalkad över vad som visats i
sportspegeln under åren, ett dokument över TV:s syn
på motorsporten.

Måndagen den 30 mars kl 20.00 hos Valter Nilsson,
Skogsgatan 18, Åstorp.

ARBETSDAGAR
Nu närmar sig säsongstarten mod stormsteg. Vi har
en del arbeten som behöver färdigställas, bl a det
nya sekretariatet skall göras klart med el- och tele-
förbindelser.

LÖR 28 och SÖN 29 mars - START KL 08.00 båda dag.
Vi samlas, ju fler dess bättre, alla medlemmar och
tar ett krafttag. Fika och lunch ser damklubben till
att vi får. Det äringa svåra arbeten, har man bara
två händer så kan man göra en insats. VI SES 28-29.

EN Jl1YCKETVIKTIG SAK
Om du kommer till Ring Knuts torp vid någon tidpunkt
då det pågår verksamhet på halkbanan, tänk då på
följande:

KÖR ALDRIG IN PÅ DE VÄGAR SOM ANVÄNDS VID HALK-
KÖRNINGEN.

Rar du inget speciellt arbete el dyl som du skall ut-
föra, parkera då utanför grinden och promenera in.
Skall du hämta eller lämna något eller behöver bilen
för transport, stanna då på den parkering som finns
i anslutning till tunneln. När du skall ut på banan,
kör då ut genom tunneln och tillbaka ner på banan.
DETTA ÄR ETT .lillAV FRÅN HALKBANEBOLAGET.

En annan viktig sak i sanband med detta, kör all tid
i banans körriktning.



§ 7. Förarens utrustning
- Flamsäker overall, rekommenderas - annars bommulls-

kläder. Alla nylonkläder är förbjudna
- Godkänd skyddshjälm, obligatoriskt

Glasögon/visir, rekommenderas - i öppen bil är det
obligatorjskt
Handskar av läder eller flamsäkert material, så
långa att de täcker handleden, obligatoriskt

§ 8. Anmälan
Anmälan sker i klubbstugan. Vid anmälan skall visas
reg-bevis för bilen, medlemskort i HMS för 1981,
gällande körkort och förarlicens. I samband med an-
mälan tilldelas tävlingsnummer.
§ 9. Besiktning
Efter anmälan skall bil och personlig utrustning be-
siktigas. Förarlicens uppvisas i samband med besiktn.
Speciell konh'oll av ljuddämpare kommer att ske.
§ 10. Träning - tävling
30 min träning för samtliga klass er. S tartordning i
kvalheat avgöres genom lottning.
Tävling med kvalheat om 6 varv för vardera klass (om
någon klass har lågt antal startande, kan två klasser
köras tillsammans).
Finalheat om 8 Varv för vardera klass. Startordning
enligt resultat av kvalheat.
Poängberäkning: 9 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1. Alla deliävl
räknas.
§ 11. Startavgift
60 kr per del tävling. Avgiften betalas vid anmälan.
§ 12. Prisutdelning
I Klubbstugan efter varje del tävling, pris till del-
tävlingens resp klassegrare. Klubbmästaren i resp
klass får pris vid något klubbmöte efter seriens slut.
Resultatlista anslås efter varje deltävling.
§ 13. Ji'unktionärer
För att genomföra klubbmästerskapet fordras ett antal
pers oner för flaggning och d;,,.likt • Ta med kompisar
som kan hjälpa till med detta.
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§ 14. Ansvar
Deltagande i ovan nämnd tävling sker på den tävlandes
egen risk. Sv Bilsportförbundet, arrangören dess tävl-
ledning och funktionärer frånsäger sig allt ansvar
för under tävlingen inträffade olycksfall el dylikt.
§ 15 Övrigt
Klubbens flickor får naturligtvis också vara med.
Någon form av fika kommer att finnas efter och under
varje del tävling. Du får gärna träna även om du inte
skall delta i tävlingen.
rpidschema delas ut vid anmälan.
Vi hälsar såväl gamla som nya medlemmar välkomna till
klubbmästerskapet 1981.
Klubbracingkommitten Bil

TRÄNING

)
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Den 11 april är det officiell träning på Ring Knuts-
torp. Dagen kommer att varvas mellan bil och mc, med
start kl 09.00. Förhoppningsvis kommer några av våra
RR-stjärnor, helgen efter körs ju Danska Mästerskapet.
Ställ upp som funktionär så få du se killarna träna,
du hjälper oss och du får en trevlig rlagmed mycket
fart. Anmäl dej på månadsmötet den 2/4 eller ring
tiil Bo IIMoltke fl Anders en 0418/24551 e11 er Gunilla
Moberg 0431/10723. Vi räknar med dej.
RR-kommitten
NB Betr ovanstående träningskörning så finns det ett
prel tidschema. Kl 09.00-12.30 bil, 13.30-17.00 mc.
En annons kommer att finnas i IB veckan före. Som på-
pekats av RR-kommitten så behövs det flaggpoöter och
säkerhetspersonal till träningen, ta tillfället i akt
och premiärkika på vårens racingnyheter.

30 cc TUNI CROSS
Tävlingssäsongen för 80 cc börjar snart. Du som har
cvkel och tänker tävla för HMS, ta kontakt med Tor
L~rsson, tel 046/70966?, han har tävlingsprogram.
Tor är den som kan utfärda licens för tävl i denna
klass, därför är det viktigt att ta kontakt med
honom. Ring redan idag.



NST 24-TU'I}1ARSPÅ KNU'rSTORP
NST och Kävlinge Cykelamatörer ordnar en lagtävling
för motionärer med start fredag den 3 juli kl 19.00
och mål lördag den 4 samma tid. Det borde finnas ett
intresse för detta i klubben, ett lag på 10 man kan
lämpligen ställa upp och samtidigt göra PR för HlVIS.
Är du intresserad så slå en signal till klubbsekr så
kanske vi kan få ihop ett eller två lag och bli en
sensation bland motionärerna.

BILAGA TILL DETTA KLUBBLAD
Årets klubbkalender finner du tillsammans med detta
klubblad. Här hittar du adresser och tel-nr till
styrelse, sktioner m m. Det är denna publikation du
tillgriper när du vill ha tag i någon i klubben som
förhoppningsvis kan svara på dina frågor. Ha alltid
klubbkalendern i plånboken.

MED RISK FÖR ATT BLI TJATIG
Klubbsekreteraren efterlyser fortfarande material
till klubbladet. Har du något intressant att berätta
eller en bild eller ett tävlingsresultat eller •••
Listan kan bli hur lång som helst, men skicka in det
som du tycker är intressant så får vi ett fylligare
innehåll. Hyllinge Motorsällskap, Spårsnögatan 12,
22LJ 52 Lund.

NY LEGITINATlON
Under 1981 kommer alla instick i armbindlarna att bli
utbytta. Ingen blir insläppt utan det nya insticket
plus ett passerkort till depån. Chefs funktionärerna
kommer att dela ut dessa på vanligt sätt i samband
med våra tävlingar.
De nya insticken kommer att användas första gången i
samband med Rallycross-EM.

FÖRARKURSER
Racingkurs för förarlicens klass C standardbil Gr1-6
Ring Knutstorp den 4-5 april. Anm sen 25 mars.
Rallycro3skurs för förarlicens klass C, Svampabanan
Torneiilla den 19-20 april. Anm senast 8 apr.
Lennart Carlsson, 040/120580, lämnar upplysningar.
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ANNONSER

lVIINILITE6x13", 5 st
Opel, BlVI1,If
Tel 046/307302

o P E L original reservdelar
för tävlings- och vardagsbruk
köper du billigast hos
KLAUS '{UNDERLICE
Bygränd 1, lVIalmö
Tel 040/491136


