
M E D L E M S E N K Ä T
Namn: _

Adr:

Postnr: Ort:

Tel bost: arb:

Medlem sed.an år:

Jag har: Förarlicens, kategori - - - - -- - - - _.
Funktionärslicens, kategori _

D har följande uppdrag (kryssa nedan)
[] har inga uppdrag, men är intr (kryssa nedan)
MOTOCROSS D ROADRACING (TT) D TRIAL D
BANRACING BIL D RAI,LYCROSS O RALLY D
MINIRACING D GO-KART D
Jag kan tänka mig att bli funktionär i:

BESIKTNING D DEPÅ D BANDEPÅ O
FLAGGPOSTERING c:J BRANDPOSTERING E:J
BANUNDERHÅLL c:J BEVAKNING r=J
Övrigt: ---~----~------------
- - -- - - - - - _. - - - - -- - - - _. - - - - - - -
Jag kan tänka mig att hjälpa till med arbeten på
banan vid något tillfälle. JA NEJ

Övriga önskemål -----------------
- - - - - - - ~ - -- - - - - - - - - - -- - - - - -
Insändes till: Lennart Lilja

st Pedersgatan 11
252 37 HELSINGBORG

~e 1.181HVLLlNGE MOTORSÄLLSKAP

KLUBBMEDDELANDE MAJ

ÅRETS HÄNDELSE I SVERIGE

RALLY CROSS -EM
1& -17 MAJ



MÅNADSMÖTE
Torsdagen den 7 maj kl 19.00 i Klubbs tugan , Ring
Knutstorp. Bl a har klubbmästaren lovat en kväll
med KORVGRILLNING.

STYRELSEMÖTE
Onsdagen den 29 april ~l 20.00 hos Alf Nordin,
Spårsnögatan 12, Lund.

ARBETSDAGAR
Styrelsen VÄDJAR till medlemmarna om hjälp med en
del arbeten på Ring Knutstorp. Det gäller bl a att
langa plåt till sekretariatsbyggn, det är inga
tunga eller hårda jobb.

FÖljande dagar har vi spikat:
1, 2, 3 maj med början kl 08.00. Arb sekretariat
6 maj kl 18.00. Arb på RC-banan
9, 10 maj kl 08.00. Arb på RC-banan
12, 14 maj kl 18.00. Arb på RC-banan

Lunch och fika kommer att finnas de dagar vi börjar
kl 08.00, övriga dagar endast fika.
Det behövs många villiga händer för att få allt i
riktigt fint skick till RC-tävlingen. Dessutom är
det jätteskönt just vid den här tiden på Ring Knuts-
torp man kan t o m höra fågelsång vilket ju inte
är så vanligt ute på banan. Ta med hela familjen
en kväll eller en hel dag du kommer inte att ångra
di~-y<".
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EM RALLYCROSS
EM i rallycross - i år blir det något alldeles
fantastiskt! Den 16-17 maj kommer Europaeliten till
Knutstorp för sitt enda framträdande i SV(i)rigei år.
Missa inte den tävlingen.
I år har vi en bana som går utanpå det mesta, och
med alla vårå duktiga funktionärer måste detta bli
en "häftig" tävling. Lennart Nilsson och de övriga
i RC-kommitten har redan gjort ett jättejobb, och
nu hoppas dom att alla funktionärerna också ställer
upp de två dagarna.
Det handlar om bilar som du aldrig tidigare sett
maken till. Ron Douglas i en Renault 5 med mitt-
monterad mc t or , Piet Dam i en BM\oJmed mittmonterad
supermetor. Martin Schanche som enligt rykten har
420 hästar i sin turbo-Escort. Herbert Grtinsteidl
i VW Jetta. Jan de Roy i en lika fantastisk bil.
Lägg därtill alla andra utlänningar samt hela den
svenska eliten. Förstå att det blir en tävling du
sent skall glömma.
Dessutom den 17 maj är Knutstorp som vackrast. EM
i rallycross skall du inte missa.

MINIRACINGBANAN
Den mycket aktiva
MR-sektionen har
under våren jobbat
hårt på sitt ban-
projekt.
Efter att i fjol
tävlat på en provi-
sorisk bana håller
man just nu på att
bygga en helt ny

som håller högsta internationella mått. En fördel
är också att banan är så belägen inom Ring Knuts-
torp att verksamheten kan bedrivas oberoende om det
pågår annan verksamhet på anläggningen i övrigt.
Du som är intresserad av miniracing, fyll i fråge-
formuläret, så kommer du så småningom att få kon-
takt med rätt personer.



och dessutom
intresserad av
Vi i crossektionen behöver hjälp med personal.
Är du intresserad så ring och anmäl dig till
Börje eller Lena ~el 0431-31168.
ps. Ta med en kompis så ni kan dela på jobbet. DS.

RR-SEKTIONEN
Först och främst ett stort tack till alla som var
med och gjorde den officiella träningen så lyckad.
Uppslutningen blev dock inte så stor som vi hade
hoppats på, men det hela blev så bra att de som
inte kom gick miste om en hel del.
Ett speciellt tack till Mats Crorfält som ställde
upp med sin fina tidtagningsanläggning.
Här följer en lista för klubbens RR-förare över de
tävlingar som kommer att köras i Dansk regi:

25-26/4 Ring Knutstorp RRK Viking
16-17/5 Jyllands Ring RRK Viking
30-31/5 Karlskoga RRK Viking
18-19/7 Ring Djursland Aarhus MK
25-26/7 Anderstorp RRK Viking

5- 6/9 Ring Knutstorp RRK Viking
26-27/9 Ring Djursland RRK Vikin'g

Vill ni fråga något om de Danska tävlingarna, kan
ni kontakt~: Olle Möller,

Söndergade 2
8382 Hinnerup
Danmark

KEEP ON RACING

KLUBBRACE
Klubbens lilla mästerskap i racing för gatbilar
står för dörren. Alla är välkomna att deltaga med
sin vanliga bil. Du som inte har kollat in klubb-
racingen, kom till banan och se hur det går till.
Vi lovar att du blir biten av det du får se.
Kanske du också ställer upp med en gång. Vi hoppas
ju det. Klubbracingen dzogs igång för att alla som
inte har råd eller tid med en riktig racerbil skall
kunna prova vår bana med en vanlig bil. Innan klubb-
racingen startade hördes det röster bland medl att
dom aldrig själva fick köra på banan. Efter starten
tystnade de som sagt något. Det märkliga är att de
allra flesta bland klubbracingfantasterna inte var
medlemmar före, utan gick med för att köra mäster-
skapet. Man undrar ju var alla de som pratade innan
är nu när vi kör klubbracing. Det krävs ju ingen
bil som är utrustad för tusentals kronor utan det
går bra med vilken Volvo som helst. Du behöver inte
heller anmäla dig innan utan du bara kör ner till
banan den dagen då det är race. Första gången blir
den 27 maj på kvällen, så boka in datumet redan nu.
Eftersom vår klubb har över 500 medlemmar, vore det
konstigt om det inte kunde komma 10 % av dom till
våra tävlingar. Det är ju ändå en motorklubb vi är
medlemmar i, ingen fotbollsförening eller liknande.
Vi hoppas alltså på många nya deltagare och att
alla som varit med tidigare kommer igen i år.
Reglerna för klubbracingen har ju alla fått så det
finns ingen anledning att upprepa dom. Dock vill vi
ge ett råd, tumma inte på säkerhetsbestämmelserna
för både er egen och för motorsportens skull.
Alltså onsdagen den 27 maj kl 17.00 träffas vi på
Ring Knutstorp för första deltävlingen.



KLUBBENS FÖRARE
Vi har inte läst så mycket om våra f~rare de sista
månaderna men här har hittats en del resultat
bra dessutom.
I f~rsta del tävlingen i RS-cupen i Trelleborg där
vann Claes-G Elovsson med sin Honda Civic A-f~rare
Standard B och Bo Bergqvist blev 3:a i C-f~rare
Special.
Nästa deltävling, Lille Mats Special vanns även
den av Claes-G Elovsson i Std B, här br~t Bosse
när han fick "bingo" på instrumentpanelen.
Det senaste resultatet stod att läsa i IB den 23/4
Asarums MK:s "Karlshamnsspecial" här beh~vdes två
ekipage f~r att slå Claes, han blev trea i klassen.
Claes som blev medlem i liMS vid årsskiftet kommer
vi säkert att få h~ra mer om längre fram. Bosse
känner väl många igen, han brukar ratta någon av
brandbilarna på våra tävlingar.

FÖR MOTORCYKELDIGGARE
MC-rådet i Malmö inbjuder till "avrostningskurs"
f~r motorcyklister på Bulltofta, l~rd 16 maj kl
11.00 - 14.00. M~jlighet finns även att ta guld-
trafikborgarmärket. Kl 15.00 k~r vi i kortege
genom stan till Limhamn där vi avslutar med ett
trevligt tal.
S~nd 17 maj kl 10.00 - 16.00 går MC-dagen i Malm~
av stapeln. Plats Gamla Idrottsplatsen.
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ETT FÖRSENAT APRILSKÄMT
Vår presschef Sven Berggren skickade ett telex till
Helsingborgs Dagblad den 1 april. Här vållade det en
febril aktivitet av Kenny Lindqvist. De skickade
telex till FISA f~r at.t Kolla men fick inget svar,
de ringer Sven tre gånger men blev inte klokare,
slutligen stoppade de produktionen av tidningens
f~rsta sida f~r att utreda vidare. Kl 22 fick de
besked, då ringde de och väckte Valter Nilsson som
s~mnigt förklarade att han inte kände till något
formel 1 på Knutstorp.
Avskrift av telexet:
TO THE SPORT EDITOR

Paris: Scandinavian Raceway have problems to find
financial guarantees to the Swedish Grand Prix for
formula 1 next year. They are probably forced to
say no to the race.

Af ter a proposal from the management of Ring Knuts-
torp are FISA willingly to give the responsibility .
to Ring Knutstorp. Knutstorp are going to build a
partyally new track.

This has been able to do because of an big American
oil Company. They are according to, FISA as weIl
paying for the track and sponsoring the formula 1-
race 1982.

If possibly are the new track ready for this years
formula 3-race in august.

290442 FIAOTO F

En ganska vild tanke som Sven fick!

ANNONSER
Till GREEVES 246 cc
Komplett bakhjul med AVON trialdäck 4.00x18" 200 Kr
Sven Persson, tel 042-58241 (kvällar)

FÖNSTERBÅGAR 25 st dubbelkopplade 540x1220 mm
lämpliga till ex-vis drivbänkar.
Ring och bjud. Klubbsekr tel 046-307302 (kvällar)



RING KNUTS TORP AB
Köp Knutstorpskläder:
Genom ett avtal med Top-Print i Helsingborg kommer
vi under våren att sälja Ring Knutstorp-kläder.
liMSmedlemmar får köpa kläderna till specialpris
enligt följande:

T-shirt, 20 kronor/st-
- Fritidsskjorta, kortärmad vit av exklusiv modell

60 kronor/st
V-ringad stickad tröja i blått 90 kronor/st
Samtliga plagg finns i storl XS, S, L, XL

Plaggen har Ring Knutstorps loggo i diskret tryck
framtill. Dessutom finns en liten Top-Print loggo
på ärmen.
En bild på T-shirten finner du på nästa sida.
Beställning kan ske på Ring Knutstorps kontor,
tel 0431-19185 eller om du skriver några rader till
Ring Knutstorp AB, Box 1232, 262 01 ÄNGELHOLM.

FOTOTÄVLING
I samband med EM i Rallycross på Ring Knutstorp
inleds årets stora fototävIing.
EXTRA-FILM som är en av Sveriges största foto-
laboratorium skall utse årets tio bästa bilder
tagna på Ring Knutstorp. Du kan läsa mer om tävl
i program för resp tävlingar. Men redan nu kan vi
berätta att priserna bl a består av kameror från
Olympus.
I samband med detta bör påpekas att funktionärer
inte sysslar med fotografering under pågående
tävling. /
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TOP-PRINT

TRÖJOR MED TRYCK
HELSINGBORG



NÅGRA NOTISER
En som hoppar över bilar som på bilden får vi se
vid någon av våra tävlingar på Knutstorp under
året. HAFTIGT.

SPECIAL ENTERTAINMENT
after practice at Rio included this
motorcyclist leaping seven spare I I
Grand Prix cars. In itrff'egrfurthest
from the camera, the Parma/at
Brabham, is Bemie Ecclestone!

En liten notis i
en Engelsk fack-
tidning.

Knutstorp
prepares
THE Knutstorp eireuit in Swcdcn
has been busity prcparing for its
Formula Three ehampionship racc
on August 7-9 and the eireuit I
has undergene considcrahle
alterations including resurfaeing
anuwiuening to permit morc'
overtaking.

Supporting the F3 racc will be
an international Gp5 cvcnt and a
racc for historie ears. The
organisers are eurrently interesred
in hearing from any British
historie ear owners who would
considor racing in the evem, und
can be coruactcd at Knutstorp. PO
Box 12J2. 262 01 Aengclholm.
Swedcn, telex 720226 Sport S.

KLUBBEtm MEDLEMMAR
på nästa sida finner du ett formulär där du kan
fylla i en del uppgifter.
Det är styrelsens försök att bättre ta till vara
medlemmarnas intressen. Vi hoppas att få till-
baka en blankett från varje medlem <iärvi får en
möjlighet att kanske aktivera dom som vi ser så
sällan på våra klubbmöten.
Blanketten är långt ifrån fullständig, men den
kan bli en god början. Är du redan aktiv, har
tävlingslic alt tävlar, är funktionär el dyl,
fyll ändå i blanketten och skicka in den.
Har du några andra synpunkter på klubben så kan
du skriva ner det under denna text eller på ett
annat papper och skicka det till Lennart Lilja.
Vi vill redan nu tacka för denna insats från HMS
medlemmar. Tanken är att resp chefsfunktionärer
skall kunna rekrytera personal på detta sätt.


