
llliBETSDAG
Fortfarande finns en Jel smådetaljer kvar bl a
på sekretariatsby~t0aden och i klubbstugan som
måste ~tgärQas fJr~ vintern.

LÖRD ..'\.CE.":b~~ 7 "UVENBER KL 09.00 PRICK
samlas vi ~te pä .ing Knutstorp, fika och lunch
kommer att fi~nas.

JOCHEN RINDT SHOW
Förra året gjorde några entusiaster en tur till
Essen för att titta på den enorma utställningen
i Gruga-halle, en del av dessa blev så "tända"
att dom vill åka även i år.
Vi har gjort en snabbkalkyl där båt- och hyttbilj,
hotellrum 2 nätter och transport i minibuss (9
pers). utresa torsdag 3/12 fr Trelleborg kl 23.00
och hemresa fr TravemUnde söndag 6/12 på valfri
tid, allt detta kostar ca 500 kr per person exkl
entrebilj och mat. Låter det lockande, slå då en
signal snarast möjligt till Alf 046/307302, men
vi måste beställa senast den 2/11.

MEDLEMSA VGIFTER
Inträdesavgift 50;-
Årsavgift 50;-
Årsavgift i ungdomssektionen (under 18 år)
15;- ingen inträdesavgift
Ständig medlem, engångsavgift 500;-

Medlemsansökningar kan fås från med-
lemskassören eller klubb sekreteraren. Med-
lemsansökningar insände, till Hyllinge Mo-
torsällskap, C/O Hellstrand. Box 19, 244 00
Kävlinge. Inträdes och årsavgiften, (50 plus
50 kr), insättes samtidigt pa HMS postgiro
nr 511379{). Inval av ny medlem sker på
första månad srnöte efter att ansökan och av-
gift inkommit till medlemskassören.

c

För 1982 blir inträdesavgiften 75:- kronor för ny medlem
års avgi ften 50:- kronor= Totalt 125:-
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HVLUNGE MOTORSÄLLSKAP ID81

KLUBBMEDDELANDE NOVEMBER

MÄNADSMöTE I KLUBBSTUGAN 5 NOV KL 19.00
STYRELSEMÖTE 2 NOV.KL 19.00
HALKKÖRNING 31 OKT - l NOV
TÄVLINGS DATUM 1982



skattning.
Dom väldi-

ga naturliga
läktarna
tycks gunga
under trycket
av ovationer.
Publiken har
fått sitt,
Knutstorp
har givit en
härlig bland-
ning av lek
och allvar.
Det tror jag
är framtidens
melodi. •

MÅNADSMlJTE INGVAR OLDSBERGS SYN PÅ NEWS-RACET
ovanligt stark dragningskraft
på gemene man. Farten, spän-
ningen och tyvärr också
olycksriskerna attraherar.

Arrangörerna utnyttjar väl-
digt skickligt detta förhållan-
de. Mängder av ideellt arbe-
tande drivna av eldsjälen Sven
Berggren har dessutom gjort
anmärkningsvärda insatser för
att bredda programmet.

Publiken skall underhållas
hela vägen. Inga longörer far
[UI'l'k'Jlllln;,. Det .skat! v.ua en
fest för alla. Toppidrott varvas
med mindre allvarhg show.

En i precision enastaende
'!1yguppvisning följdes aven
vansinnig tysks försök att på
motorcykel hoppa över fler
bilar {in vad nagon tidig;',t'c
mäktat. Darpa kördes ett
Forme13-1opp in,.;:wndei ElV!.

Alla sm"kriklning«r till-
fn'dsställd,'s. DI"! "lor;l Ik-rta-
kl k.indc nog L'llllOSl,tlglSl, Lir
av välbehag när värkkl1.s
snabbaste museum intog
banan. Det handlade om g[\r-
dagens Formel l-bilar - ett
dussin världsberömda Grand
Prix-ekipage.

Gamla Maseraris och Alfa
Romeos trängdes med legen-
dariska Bugatus på startlin-
jen.

Var och en ,IV bil.una re-pre-
senterar ett stycke oersättlig
motorsporthistoria. Men detta
faktum tycks inte bckyrnru
nagon av förarna. Det är harda
tag och fräck körning från
start när världens snabbaste
museum gör upp om platserna.
En show helt I publikens smak.

Underhållningsvärdet blir
inte mindre av att den entusi-
astiske motorprinsen Bertil
leder defileringen. Men han
vill fortsätta! Vara med i
loppet.på riktigt

När han efter defilerings-
varvet skall gå i depå ser jag
tydligt hur det rycker av täv-
lingsiver i hans ben och armar.
Och åskådarna tjuter av upp- -------

Motorsport
-en
show för
alla

I klubbstugan, torsdagen den 5 november kl 19.00
Nu när höstmörkret faller och det börjar närma
sig vinter kanske du hamnar i situationer på
vägen där du önskar att du snabbt skulle kunna
komma i kontakt ex-vis bärgare. Kom till månads-
rnötet nu i november så får du all information du
önskar om vägradio och PR-radio.

STYRELSEMÖTE
I sekretariatsbygb~aden, måndagen den 2 november
OBS kl 19.00 OBS.

)r Jag var på Ring Knuts-
torp i sommar och fick uppleva
att motorsporu-n fortfarande
lever väldigt stark i landet.
Det nya publikrekordet på
narrnare 19000 åskådare vitt-
nar om det. Och detta trots att
dom svenska stjärnorna idag
inte är lika lysande som förr.

Inte bara Ronnie Peterson
utan i stort sett alla våra stora
racernamn det senaste decen-
niet har kört på Knutstorp förr
om aren. Men inte 1981. Jag
tänker på killar som Reine
Wisell, Gunnar Nilsson, Conny
Andersson, Stefan "Lill-Lö-
vis" Johansson. Eje Elgh,
Torsten Palm, Bosse Emma,
Ulf Granberg etc. Listan kan
göras än mer imponerande.

Det mest imponerande är
ändå att folk strömmar till
evenemanget som aldrig tidi-
gare.

Vad drar dom dit när rubri-
kernas män saknas? Nästan
helt. Visst fanns där en Slim
Borgudd. Tämligen ny och in-
tressant i stora sammanhang.
Visst fanns där också en Bengt
Trädgårdh. 23-åringen som
utpekas som vart kommande
stora racerhopp.

Men Borgudd och Träd-
gårdh i all ära. Inte borde dom
fa vändkorsen alt snurra i re-
kord takt. Inte ännu i alla fall.
Nej, svaret på frågan är nog
snarare den alt motorsport i
nästan alla former har en

HALKKÖRNING
Klubben har lyckats reservera två dagar på halk-
banan där klubbens medlemmar får tillfälle att
under ordnade former träna halkkörning inför den
stundande vintern. Lördagen den 31 okt och sön-
dagen den 1 nov, båda dagarna mellan kl 9 - 13.
På den kurviga delen i depån får du endast köra
med halkbanans bilar (Volvo 244), dessa bilar hyr
du av "Halkbanevaktis" Bruno, som också kommer
att se till att allt går rätt till med hjälp av
Bertil Ebbesson som också lovat ge oss goda råd
om halkkörning.
För att kunna genomföra detta på ett så effektivt
sätt som möjligt, har vi maximerat antalet del-
tagare till 20 per dag, RING OCH ANMÄL DIG onsdag
den 28 o~t mellan kl 17-21 Jan Klang tar emot din
anmälan på tel 0413/423°5. OBS du MÅSTE anmäla dig.
Några förhållningsregler:
på den övre r.lkdelen använder du din egen bil, men
du måste spoLr, bilens underrede, den grus som finns
under bilen förstör nämligen halkbanan. Och det som
är VIKTIGAST dub. Jäck är förbjudet.
2å den nedr~ kurvdelen får du endast köra med halk-
banans bilar, hyran för dessa är 25 kr per 30 min
och detta inkludcL'Jr allt, drivmedel, försäkring
m m.
Ta nu chans en '1t t öva nalkkörning innan vin tern du
kanske undviker ej!ma ssa bärgningar på det sättet.
Skulle mer \n 4,) anmäla sig så ordnar vi nya dag'ar.
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'ÅrcL'rs B-= L 1'- KNUTS'rOlF!
Extra Film ocn Ung Knu ts torps bv ling om årets
bästa bild på qing Knutstorp h~r ~vgjorts.

Pris+-agare blev:
1. Anders Hagen, Nöbbelöv3 KyrkGv 79, Lund

'Team 60'
2. Zoltan Nemeth, Enbärsv 6, Olofström

'JvIiljöbild'
3. Jimmy Johannesson, Hånarp 4832, Båstad

'Rallycross'
Segraren Anders Hagen fick också ett hedersom-
nämnande för sin fartbild av Bruce Halford från
Kvp:s Newsrace.
Ettan, tvåan och trean, far nya kameror från Olym-
pus samt fri entre till nästa års motorarrange-
mang på Ring Knuts Gorp.

"HASEN" SSK-MÄSTARE 1981
Som vi förutspådde i förra n~mret blev klubbens
duktigE Opel-åkare Sven Forslund totalsegrare i
årets SSK-serie. Men dlt v~r i~t~ helt utan pro-
blem, på f~;r.Jtavarvet J'1.ru-ir 'O,,).Y'2 11:e Plan 00L

han måste V'Lr~ ninst ~:a ~ k~l ~~~ att var~ på
den säkra si dari , HäL :,ldlf:L)'e"-"- .' Nller da är har:
nummer 2 över linjen. Enkel e, v ler ~Ltr;
Hela klubben applåderar :lin 'n.Jctt.rSven.
=- (' en s is t s, :SK-iel tävlirl;o-~el~pa r.innerculle f'ar.n ,
f Ler HJvIS-förarl ' prislL1 t ar•. ~. l ~tenClvist bLe
4:a IIledsir Fiat 128 i Comfor" Cu.p. XnisIinge-
bon Hans Edvinsson blev "bara" ):1.1 i Sport 2000,
vi har ju bli vi t vana att se ho.i on, på betydligt
mer framskjutna placerirgar. ::ransEdvinsson är
medlem i ~IS sedan mitten av -61.



MER OM KLUEEENS FÖRARE . . .
Detta är resultat plockade från Idrottsbladets
reportage.
Rallycross:
TomeliIla 27/9, Kuno Larsson 3:a i E-finalen med
sin Fiat.
Rally och RSA:
Trelleborgs MK "Ahsell-Profilen" 26/9, Eengt
Kristiansson 3:a E-förare std E. Här vet vi med
säkerhet att Eo Bergqvist också deltog, resultat
okänt.
Höörs MK "Frosta-Fräsen" 27/9, A-förare std E 1:a
Claes-Göran Elofsson som nu har byggt ny Honda,
han lyckades krascha den gamla i LAC:s backtävling
i somras.
E-förare std E 1:a Eengt Kristiansson, Saab.
SMK Helsingborg "Sundsturen" 11/10, A-förare st d E
2:a Claes-Göran Elofsson.
jJledrisk för att bli tjatig •
::ar du något resultat eller arma t av intresse så
skicka det till klubbsekr, adr finns i klubb kal ,
det finns plats i klubbladet för mer om klubbens
förare. Har du ett sv/vitt foto på tävlingsbilen
eller på dig själv, skicka det tillsammans med
lite text, du kommer garanterat med i bladet.
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TÄVLINGSDATUM 1982
Tävlingssäsongen 1982 börjar nu ta allt mer fast
form. De dagar som är planerade för vår del är:

15 - 16 maj EM Rallycross
5 - 6 juni Serjemotocross (publikfri)

12 - 13 juni Roadracing SM
3 - 4 juli 24-tim Cykel
6 - 8 augusti KVP News-Race, 10-årsjubileum
4 - 5 september ER-SM, RC Sverige cupen

Ovanstående datum är till 99 % fastställda, ev
tillkommer en motocross tävling (inbjUdningstävI)
på senare delen av året.
Eetr klubbtävlingar och träningsmöjligheter har
detta diskuterats vid ett möte med samarbetskom
den 13 okt, i nästa nr kanske vi kan få reda på
mer om detta. Om du inte visste det innan så be-
står samarbetskommitten av styrelsens arbetsut-
skott, tävlingsledare från samtliga grenar samt
kontaktmännen i de olika grenarna. Kommitten blev
tillsatt för att kunna tillgodose alla parters
önskemål, som väl alla vet finns ett begränsat an-
tal dagar per år som är s k bullerdagar. Dessa
dagar räcker inte alltid till för alla önskemål,
detta skall samarbetskommitten lösa.


