
EN LI'I'EN I'M'!UU:ELSE

När du har arhetat n:ed n.ågot på Rin.g Kntustorp
eller om C~ har haft materiel ute i sameand med
någon tävling, f'ö.r sök att plocka in all t som du
tagit ut • .Det är inte så trevligt att få ett
spett eller en spade i grä:3klipparen och dess-
u tom kos tar det en massa ler-onor- a,tt ersätta all t
som försvinner. Vi kan väl vara överens om att
hjälpa varandra med detta för allas trevnad.

VISSTE BU
Att 11MS har 730 medlemmar
Att vi skulle behöva någon som tar hand om dessa.
Har d~ några ideer om detta, ta kontakt med någon
i styrelsen. ID1S needs you •••
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KLUBBMÖTE AUGUSTI
En av landets genom tiderna bästa F 3 åkare kommer
till klubbstugan torsdagen den 13 aug kl 19.00.
Du har säkert sett honom när han med· sin film-
kamera vandrar runt på Knutstorp, har du gissat
att det rör sig om Ulf Svensson så har du gissat
rätt. Han har lovat att visa den film han gjorde
vid Newsracet 1979, de som har sett Uffes tidigare
filmer kan säkert intyga att det blir en högtids-
stundr Damklubben ser till att vi får fika.
STYRELSEMÖTE
Nästa styrelsemöte blir dagen efter Newsracet, den
10 aug kl 20.00 i klubbstugan.
NÄSTA KLUBBMÖTE
Redan nu kan vi berätta om nästa klubbmöte som
blir den 3 sep på Silver Hill, Klippan.
Samling vid entren kl 19. Nils Erik Sundblad som
är en suverän berättare vandrar runt och berätta.r
historien om de olika b i.Lanna oen sit.tmuseum -
världens största Rolls-Royce-museum.
Vi får också ett smakprov av hans hästar.
Bärefter kaffe i Silver Hills restaurang - Borgen.
Entr~ 20 kr, priset för kaffet är inte klart än.
Silver Hill vill gärna ha en ungefärlig antals-
uppgift varför någon form avanmälan kommen att
ske, mer om detta.i nästa klubbJ.ad.
AVVERKADE TÄVLINGAR
RS - Semestersabotörem. Här gjorde 'Temas Lindsjö
och hans me dhjä Lpare en verklig uppoffring som
tyväl.'rinte gick hem hes alla. En s k "stor-
fräsare" klagade :på en ILassasakel.'och tydligen
har pres~en bara hört ho~om. Men av de cirka 80
förare som kör-de var 75 nöjda och det +aLar-sitt
tydli.<;;aspråk. Vi kan bara hoppas att Tomas och
Co fortsätter, även den som klagar änd.rar sie till
sist.

NST 24-timmars
Här var ju e€;entligatinte lIMS inblandat, men det
måste berättas om denna verkliga folkfest sem
väl ingen hade vågat hoppas det skulle bli.
Start på fredagen kl 19, det regnade ända in i
det sista, men när startern sänkte flaggan då
slutade regnet. Näl.'det blev tid för målgång på
lördagen visade det sig att en nedlem i ill'IS blev
den som först passerade linjen, Nils-Olof Grahn
från ~storp "blev den lycklige, visserligentävlade
han inte för HMS men det bevisar ju ändå att även
bil- och mc-folk har kon ddt f.on, Vi kan bara lyck-
önska NST och Ring Knutstorp AB och hoppas att vi
får se en likna.nde tävling nästa år.
NÄSTA TÄVLING
Som du kanske redan han .aet t kör vi årets största
racingtävling den 7 - 9 aug. Detta är ett verkligt
kraftprov för alla inblandade, redan när detta
skrives har vi ca 150 a.nmälda. Kommitten med Lars
Svensson i spetsen jobbar just nu för högtryck för
att finputsa de sista detaljerna. Ställ upp och
gör denna tävling minst lika bra som EM-rallycross-
tävlingen i Yåras.
En del arbeten kvarstår ute på banan, har du fri-
tidsproblem så finns det folk i stort sett varje
kväll fram till tävlingen.
Alla f'unktionärer ställer väl upp som vanligt?
Även på fredagen behövs det ex-vis. flagg- och
brandpersonal, träningen börjar redan kl 9.
KLUB13ENS FÖRARE
Vi har eL hel massa med fina åkare i klubben som
vi väl inte alltid bevakar på ett önskvärt sätt.
Emellanåt får vi dock reda på en del resul·tat som
med glädje vidarebeforqras.
Hl a har vi en medlem som redan är klar svensk
mästa~e nämligen Bengt Trägårdh som senast vann
Västkustloppet i Formel Super, GRATTIS.
I Västkustloppet blev Sven Forslund tvåa, men han
har visst siktet inställt på en totalseger i SSK-



serien för redan nästa tävling på Kinnekulle
vann han med god marginal, med hans t.re tidigare
segrar bör utgångsläget var-a bra om han fort-
sätter i samma stil.

tävlingen på Ki nn eku L'l e bIev Lar-s Göran Filsso!"
ea med sir.•Pors che i samn.a kLa;s Vredes tein Cup.

omf'ort Cup blev S OStenquist f'emn.amed sin
Lat 128. Jet i Formel Vee blev ka-:u Persson 7:a
et~a trots att ~et var Mats första t~vling här
lev Christer kiCe.rsson 8:"1. cch Le i f aellberg 16:e

"rots at t. han körde eriö.as t ett varv.
Sådana h~r notiser vill vi se fler, har du något
resultat, bra eller dåligt, skicKn d&t till klubb-
sekr.

KLUBBTÄ-VLING
Den 11/7 körde motoerossektionen Gitt klubbm&ster-
skap i strålande väder m a o en he lIy ckad dag.
Klubbmästare blev "som vanligt" Lasse "Bagare"
efter en överlägsen seger i setmtliga tre heat.
Bengt Andersson blev tvåa i första h~atet men
när det var 1ags att köra ut till start i heat 2
hade troligtvis växellådan gått ~Jän(~e:c.
Per Nilsson som elev tvåa samn.anLag-t had.e i andra
heatet en dust med Thomas Ancersson som efter 3
varv fick punktering. Anders Rosberg son nyligen
har legat sjuk blev trots detta trea totalt.
"Den gamle" alltså Rauno Astikainon blev fyra och
det före flera av våra unga g'retbb,u'.Dagen av-
slutades med. fest i k.Lubbstugan ,
Vi kör igen r-äs t.aår och hoppas då ett samtliga
crossåkare i klubben ställer upp.
Resul ta t:

1 • Lasse Andersson 1 of 1 + 1
2. I'e r N'iLs s on 4 + ,-' -I 2
3. Anders Rosberg 5 -I :; + 34. Hauno Astlkainen 6 ..• ~ + 5
5. Mats Johansson 8 ..• ( + 6
6. Jörgen ~almkvist 9+1;+'7
7. rr'homasAwiersson 3 + + .'1
8. Kenn eth ~Ialmkvis,j 7+~1+0
9. Krister Lindvall O + 7 + 8

10. FeLgt Aniers~on 2 + O + O
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Nya Ring
Knutstorp

bäst i Sverige!
• •• Redan när de preliminära
planerna presenterades hösten -69
stod det klart: Hyllinge MS' tre-
kvartsmiljonsatsning pi utbyggnad
av Rirg Knutstorp skulle skänka
svensk motorsport en bana av verk-
lig toppklass, Och efter premiären
den 13-14 juni är l(oVorden minga
frin en belåten publik och en enad
press- och förarkAr: "Nya Rinl
Knutstorp är landets finaste bana!
Trots en fördubbling i banlängd är
den fortfarande oöverträffat över-
skidlig och publipInlig och teknik-
krävande och utslapaivande som
ingen annan svensk bana för de
aktiva. Och med samma grepp om
sin trogna publik: Trots konkurrens
frin verkligt badhe!fsväder kom
13.000 för att se ett digert program
pi S bil- och 6 mc-klasser. Av
bilklasserna hade 4 SM-värdighet:
klasserna 1,2 4 och 6. Fonnel 3
kördes som inbjudningslopp med
lejonparten av den svenska eliten.
Att det blev en helg med sport av
traditionellt hög klass behöver väl
knappast tilläggas - de som hjälpte
Rin~ Knutstorp att notera årets
hittills största iskidarsiffra gick
inte hem besvikna!

Det digra programmet tvingade
arrarigörerna att lita en bilklass
göra upp redan pi lördasen: "dls-
pensklassen" grupp 2/69 max. 1000
cc. Tidsträningen gav Olof Wijk
snabbaste varvet 2/10 sekund före
Gösta Pettersson och danske ameri-

kanen Jerry Davis - numera bo-
ende j Halmstad. Själva loppet vann
Gösta Pettersson l'öre nlgot över-
raskande Hans Edvinsson, sedan
bide Wijk och Davis givit publiken
dess lystmäte Ifriga om dramatik,
den förstnämnde genom en verkligt
spektakulär vurpa pi fem volter ut
ur Lito-kurvan. Hack i häl efter
Hans Edvinsson i mil (3/10 sekund)
var Folke Andersson, i sin tur skug-
gad inom sekunden av Roland Jo-
hansson - men sedan var det ett
rejält hopp till Bernt Haraldsson
som var näst sista poängplockare.

• Söndag. Efter 2 mc-klasser i tid
för dagens första biluppgörelse.
grupp 2/70 max. 1300 cc, klass I
även kallad. Som tycks vara den
populäraste standardvagnsklassen ur
förarsynvinkel - 61 anmälda vagnar
är ett tydligt tecken på det, Av dc
61 uteblev visserligen 25 men de 36
som kom räckte i alla fall till för att
klassen skulle bli dagens verkliga
getingbo. Klockorna hade givit två
vita GT-Escortar de bästa notering-
arna på lördagen, Johnny Green var
snabbast (1.16,5) före Bosse Ljung-
feldt (1.17,4) och flerfaldige danske
mästaren Erik Höyer på samma tid
som Ljungfeldt. Vilket "Kungens
kurir" förklarade med att en ben-
sinslang lossnat vid en T-förskruv-
ning och hela tiden sköljt bensin
över motorn - 40 liter bränsle gick
det åt bara under träningsvarven.
Klass 1 har hittills i är varit Jonny



Greens, och det här loppet var inget
undantag. I Karlskoga I maj hade
Jonny tumme med Fru Fortuna,
samtidigt som Ljungfeldt hade otur.
Och så blev det även här. Jonny
höll sin ohotade ledning från start
till mål och Bosses Escort skar ihop
efter drygt halva tävlingen efter att
ha hållit 4:e-platsen som bäst. Erik
Höyer och Lennart Persson hade
häng på Green de inledande varven
men ägnade sedan resten av loppet
åt att kriga om silver- och bron.
platserna före trion Jörgen Kofoed,
Johnny Lundberger och Roland
Hedmo. Jörgen Kofoed imponerade
mest här med sin behandling aven
snabb, englandstrImmad Hillman
Fraser Imp 1000 - inslag av snabba
uddabilar är alltid roligt! Stackars
Olof Wijk som satser på tvi klasser
hade otur I den här ocksl: motorn
rasade på Abarthen. Inte heller
Picko Troberg hade sin lyckliga dll:
diffspärren rasade på träningen och
den nya spärr Mennen-mekanlkerna
lyckades fl tll I passade inte.

Efter mellanstick med mc och
paus var så tiden mogen för klass 2
(grupp 2/70 1301-1600 cc). Berger
var träningssnabbast före Ulf Lar •.
son, Robert Kvist och Jonny Lund-
berger, de tre AIstnämnda inom
9/10 sekund .• Och herrar kontrol-
lanter och domare från Svenska
Bilsportförbundet skärpte sig all-
deles extra ty någon upprepning av
klassens Kinnekullc-rurfel fick ab-
solut inte äla rum, det hade klart
deklarerats blde muntlisen och
skriftligen innan start. Farhlgorna
besannades dessbättre Inte, utan
klassen bjöd pi en av dasens bästa
uppgörelser. Hird och frän centl-
meterkamp visserligen men juste
och korrekt och helt fri från otrev-
ligheter. Berger knep starten med
Kvist och Larsson så tätt efter som

leif Hansen lyckades den här
pnsen håUa VW-rorschen pi rätt
köl och toppade också klass 4_

det överhuvud tllet var möjligt.
Men Robert nöjde sig inte med en
andraplats - en frisk manöver nilra
varv senare förpassade Berger dit
istället. Det blev dock en kortvarig
glädje för Robert Kvist, efter ett
par rundor J ledningen ikte han av
rejält uppe i depåböjen pi pmla
banslingan. Nu hängde det alltså pi
Ulf Larsson om ollOn "unstupp"
äntligen skulle lyckas peta ner Bert-
er fdn tronen. Men en oljeslang
brast pi Ulfs vqn och därmed var
det bäddat mr ännu en Derger-
triumf i gammal kind stH. Jo'nny
Lundberger tlllsammans med Ro-
bert Daneby, NU•.Eric Ericsson och
Gunnar Persberpr'n höll sig hela
tiden pi respektfullt avstlncl. fJin
-den vRda jakten i teten och det pv
utdelnl,.. för de tre föntnllmnda -
Persbergar'n tvingades bryta mot
slutet. De tvi sista polnlPlatsema
knep Kvist och Bo EmanueluOD,
bida efter fina uppAkningar. Robert
efter sin avåkning och Bosse efter
att ha startat sist tack vare en
oturlig kollision pi tidsträningens
första varv. Ännu ett glidjeiimne i
det här fma loppet är värt att
notera: Sigvard Johanssons otur
tycks ha släjJpt och Saaben börjar
d riktiat fort. Daaens utdelnlng
blev en slundeplats vUken lir hyfsad
med tanke pi aU V4:an är 20-25
hästkrafter underlälsen Escorterna i
effekt.

• Klass 2 bjöd alltal publiken pi
fm show och drama - och F3 blev
inte ett dua sämre. Bland de verk-
liga topp namnen var det viii bara
Jean Johanuon och Gustav Dieden
som saknades i startlistan. Jean
föredl'Ol att lka i Finland och
Dieden föredl'Ol förmodligen att
stanna hemma och yvu il pödan
istället. SI enlilt förhandsoddsen

var det meUan Mennen- och Lipton-
stallen (palmclPettersson, Kottulin-
lkyclAxelsson) som kampen skulle
komma att stA. Men träningen visa-
de att Ulf Svensson alltid är att
JIkna med - han åkte fortast
(lo06,3) före Freddy (1.06,6), Palm
( 1.07,0) och Egert Haglund
(1.07,3). Teten utgjordes av hela 6
man inom Il/lO sekunder, det
skuRe alltså bli hårt! Så föll di
flagan, och den förste att göra
sorti ur toppgänget var tyvärr Uffe
Svensson. Hans Brabham väsrade
att starta där den stod I poole
position si Ulf kunde bara sitta
med uppsträckt arm och se resten
av flUtet försvinna. Torsten Palm
tos starten tätt skuggad av Kottu-
linsky, Hallgren, Sten GUMlrUon
och Sten Axelsson. Efter tvi varv
ledde Kottulinsky - men mrivrade
sig och snurrade ned till en ,ätte-
plats. HalJsren toa upp jakten pA
Palm men si brast en kylvattenslang
och översköVde Lelfs rya med hett
vatten. Helt naturilat trodde Leif
vIlrmen var eld, utlöste brandslllck-
ningssystemet och var därmed
tvinsad att bU Iskldare resten av
loppet. Men det skulle bli mera
drama. KottulInsky gjorde en strå-
lande upplknlng och när fyra varv
återstod var han iter ikapp och
förbi Torsten Palm - bara för att
krascha I depAkurvans betongvall

Dramatik i Fl! HaUgren pA vii ur
sin March höljd i vattenånga och
e1dsläcknlnpskum i tron att det \.~_
brinner! 51 iDa vu det dock inte. '\

niJra hundra meter senare. Sten
Gunnarsson åkte taktiskt och trots
att avståndet tiD Palm hela tiden
växte blev belÖningen en andra-
plats. Sten Axelsson tog överras-
kande brons, Ingvar Pettersson blev
fyra och Jörgen Jonsson knep fem-
teplatsen. Stens och Jörgens pres-
tationer imponerade och gladde:
Sten gjorde sitt livs bästa F3-lopp i
en stil som lovar lott och Jörgen
saknar Ikrutinen men gör stadigt
allt bättre resultat.

Klass 4 (Serieturistvagnar grupp
3 och 4 -70 max 3000 cc) tick
utgöra avtrappningsheatet och även
om den var den klart tunnaste
Idassen si gav den en viss behåll-
ning. LeiC Hansen hade varit trän-
ingssnabbast med VW-Porschen och
efter aU - mot mlnga odds-
lyckats klara aUa 16 varven utan att
vare sig snurra eUer ika av bärgade
han en välkommen .seser före Staf-
fan Wahlström och, Sten Frohde.
Dessa tre var aldrig Inveclclade i
nilon inbördes uPPlÖrelse utan
heatets flsht svarade Istället Bengt
Söderström och Benst Ekberg för i
en publikfriande stil Bengt Söder-
ström kommer ju direkt från rally-
spiret och det avspeglades verkligen
i körstilen - brett si det forslår!

• Den 15-16 aUlUsti är det dags
för Knutst0!p höstgala med bl. a F3
och Fvee. MISSaden inte - av tradi-
tion blir det en fin fön:ställning! •

Thomu Svernfon


