
SEKRETARIATSBYGGET
Byggnade kan väl numera anses som invigd, trots
att det återstår en hel del arbete bl a målning
så är det klart att det fyller öitt ändamål en
sak som vi fick bevis f6r vid Re-tävlingen. Allt
kretsade kring denna byggnad, ingen beh6vde gå
runt och fråga var man fick reda på saker.
Alla var 6verens om att det blivit en lyckad
satsning, huset skymmer inte ens f6r publiken.

I detta sammanhang kan vi ju passa på att slå ett
slag f6r de arbeten som återstår ute på banan.
Bl a har vi ett stort arbete kvar, dct gäller en
breddning av bandepån som vi helst skulle ha
färdig till News-Rac8t. F6:.:'övrigt är det endast
en1el uppsnyggn.i.ngs ai-b eben kvar.
~o.~sdagen_de~__1J_~c_h_tis_dage~d_e~ 16 juni kan
vara lämpliga uagar f6r en del arbeten, vi bör
samlas vid 18-tiden f6r att hinna med en del
innan det blir mörkt. Ta med nån kompis, efter
arbetet grillar vi korv.

HALKBANAN
I klubbladet f6r mars månai påpekades vikten av
att Lngcn kör på de vägar som används v.i d halk-
6vning. Detta har tydligen inte nått fram till
aLla , Ha.r du inget spe del lt arbete där du be-
h6ver bilen, parkera då utanf6r grindl.enoch pro-
me~era ih i annat fall stanna på parkeringen vid
tunneln. GLÖM INTE detta.

Detta blev ett kort klubblad, men just nu är
det så varmt att redaktören f~~

ANG. KLUBBRACING FÖR MOTOR~~ e r,,--bort
på grund av klagomål så måste ljudnivån fö~-
racing motorcyklar sänkas drastiskt. Detta är ett
skärpt krav från markägarna, annars är det slutåkt.
Vid kOrrmQttemöte så bestämdes att vi skall ner till
100 decibel eller lägre. D.v.s. om du inte ljuddämpar
så blir det ingen start, för då äventyras körningen
för dina kompisar. KLUBBRACINGKOMMITTEN
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KLUBBMÖTE JUNI KLUBBENS PÖRARE
Den 10 maj kördes en Ford-festival på Mantorp
Park. En del andra klasser kördes också bl a
SSK-Standard här tog Sven Forslund årets första
seger med sin Opel GTE.
Ingmar Persson var på plats men hade oturen att
krascha på träningen.
Hans Edvinsson vann Sport 2000-1oppet.
C-G Elofsson gjorde rent hus i sin klass när
Stenbocks galoppen kördes i Helsingborg, han har
tydligen fått rejäl snurr på sin Honda. Han blev
7:a totalt.
I Hörby-Specialen den 8/5 gick det lite sämre
för Elofsson han blev 10:e i sin klass. Här
startade även Kenneth Nilsson/Lars Olsson i B
Spec dä dom blev 22:a ekipage.
Bo BergQvist blev 3;a i sin klass.
Vi har även debutanter som representerar HMS i
RS-tävlingarna. 1 och T Gustafsson startade i
både Helsingborg och Hörby, de fullföljde båda
tävlingarna.
Motocrossförarna kör för fullt även de, i Vrig-
stad den 2/5 serietävling div 4. Här blev Jonny
Martinsson 5:a i första heatet och Jörgen Ahl-
ström blev 4:a i andra heatet.

Klubbmästaren Sten Larsson har lovat att ordna en
ny "GRILLAFTON" ute på Ring Knutstorp. Ev kan vi
få se den film som Alpine bilstereo spelade in på
rallycross tävlingen, om filmen blir klar.
Torsdagen den 4 juni kl 19.00 träffas vi ute på
banan ,

STYRELSEMÖTE
Styrelsen samlas måndagen den 1 juni kl 20.00 på
Ring Knuts torp.

EM RALLYCROSS 16-17 maj
Rallycrosscommitten vill passa på att tacka alla
som hjälpte till att göra denna tävling så lyckad.
Alla, förare, kontrollanter, press och publik var
överens om att det blev en hellyckad tävling. Den
positiva andan som präglar klubben gör säkert en
hel del vid sådana här "stressiga" tillfällen. Men
vi vet ju att när alla HMS:are lägger den rätta
sidan till då gör vi bra tävlingar.
ETT STORT TACK TILL ALLA SON JOBBAT, F'ÖRE, UNDER
OCH EFTER TAVLINGEN.

RALLYCROSSKOMMITT~N

OCH NU •••
Nästa stora uppgift blir Motorsportens Dag den 8/6.
Här får vi än en gång tillfälle att visa vårt fina
kunnande när det gäller att arrangera tävlingar.
Detta blir också en stor tävling, men om vi inte
släpper gTeppet så klarar vi säkert även denna med
glans.
Pingstdagen den 7/6 kör SSK en av sina deltävlingar
på Ring Knutstorp. Denna tävling avslutas med att
två klasser kör sina träningspass inför Motorsportens
Dag.
Det verkar kanske i flesta laget, men efteråt har vi
i stort sett tä'Tlingsfritt fram till News-Racet i
augusti. Enda undantaget är en Rally Specialtävl
som körs den 27 juni.

PÅ TAL OM 110TOCROSS
Motocrossgänget har under vintern och våren
gjort ett jättejobb på sin bana. Detta har nu
resulterat i att banan är besiktigad och god-
känd som A-bana. Detta är killarna väl värda
en honnör för.
Även knatteb~lan börjar ta form, det är bara en
del finjusteringar som återstår sen kan banan
invigas.

MINIRACING
Även denna bana närmar sig fullbordan. Shaktning
är utförd och det är i stort sett bara asfalten
som inte är lagd. men grabbarna jobbar för fullt.


