Lyckad clubracing
för både mc och bil
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Tillställningen blev verkligen lyckad, enkla och raka
tävlings heat Ett 50-tal startande på mc-sidan och lika
många på bil-sidan.
Sann entusiasm
präglar
klubbtävlingarna
på Knutstorp. Man kan köra med
vanliga
standardmaskiner
eller lite mer vässade saker.
Förarna kommer övervägande från nordväst-Skåne
och Danmark.
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KNUTSTORP: Clubracing
var det i söndags på Ring
Knutstorp. Medlemmar i
Hyllinge
Motorsällskap
tävlade både på två och
fyra hjul.
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Bilarna klassas efter förhållandet
vikt/antal
hästkrafter. Motorcyklarna delas
upp både efter motorstorlek
och beroende på om föraren
är licensierad eller olicensierad.
Resultat, klubbmästerskap,
Hyllinge MS, 1985:
Bil: Standard 2, final: l)
Tord Gullstrand, 2) Ulf Rosenqvist, 3) Tomas Persson.
Special, final: l) Tony Petersen, 2) Rune Nilsson, 3)
Jan Hjersted.
Standard l, final: l) Mikael
Krausz, 2) Mikael Bengtsson,
3) Erik Madsen.
Motorcykel:
Olicensierade förare, 0-599

• Visst lägger man ner
maskinerna i
bästa racingstil även om
det bara är en
Iklubbtävling.

cc: l) Jörgen Hansson, 40 poäng, 2) Joakim Lundborg, 30
p, 3) Thomas Gustavsson, 28
p.
Olicensierade, 600-1300 cc:
l) Joakim Lundborg och
Fredrik Wemmert, båda 30 p,
2) Jöns Sjöstedt, 26 p, 3) Alf
Eriksson och Kent Grape,
båda 24 p.
Licensierade 0-599 cc: l)
Ralf Andersson, 42 p, 2) Anders Löf, 33, 3) Mikael
Adolfsson, Sven Andersson
och Torsten Persson, samtliga 20 p.
Licensierade 600-13W cc: l)
Anders Persson, 42 p, 2) Sten
Axberg, 22 p, 3) Glenn Andersson, 15 p.

HYLL INGE MOTORSÄLLSKAPS
För införande

KLUBBTIDNING

av material

Bo J Andersen
Fiskaregränden 23
261 31 Landskrona
tel. 0418-245 51, 277 51 (tel.svar)
STYRELSEMOTENA.
Nästa gång vi träffas blir alleredan

de firar vi !

kontakta:
Okt

1

Mats Håkansson,

Storg. 14A, Landskrona,

11

Magnus Alkehag, Bärnstensg

17

Christer

28

Gösta Lundgren,

Lövgren, Brohusv

och tid

blir som vanligt kl 18.30 •
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KLUBBEN»
uskript

MÅNADSMÖTENA.
trevliga färjetur

till Köben-

havn är det åter dags att träffas i cafetrian på
den 7/11 kl 19.30.

som samlades

nov

7

månadsmöte

hos Bertil Larsson.

i terminalen

i Jönköping.

Som en tidig julklapp
kommer de senaste 87
sidorna

resultat så

håll ut vi har inte
glömt er.

classic
ear
snovv
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MÄSSlIALLAR
1 -

RED

3 november

Strax efter

entusiastiskt

för ett

födelsedagsparty
våra

rutiner planenligt

fast kanske tankarna fanns

nere i cafeterian

Trots många "ja må han

seAR
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och dryck. Bland det vikt-

26131 Landskrona.

av

Tel. 0418/28065

( det var någon som planerat

). Sedan fick redaktören

råsop av Axel Hellstrand
kripten,

'

pga för lite anmälda plus en skriv-

else ifrån markägarna
tokigt

- __

LANDSKRONA-KÖPENHAMN
S:a Långgatan,

rallycrosstävlingen
GLÖM INTE ATT GÅ PÅ

man-

med ett

igaste var inställelsen

FÖRARERESULTAT •

pga lite sent inlämnade

på torsdagkvällen.

på nästa våning bland mat

i cafetrian.

roadracingriksdag

23

drift «

att båten lämnat land så samlades vi tillsammans

normala

VAD HÄNDER •••••••••• ?
styrelsemöte

50 år

(jag erkänner) så var vi ändå ett fyrtio-tal

leva " så genomfördes

28

20 år

på landskro~a-Tuborgfärjan,

kort och effektivt månadsmöte.

Nästa möte igen blir den 5 december.

okt

10, Landskrona,

sen.
och trots klent deltagande

för ett månadsmöte

20 år

Svens gr 2B, Kävlinge,

Då var det dags, månadsmöte
Nästa möte blir den 2 december, plats meddelas

Ring knutstorp

17A, HBG,

den 28 oktober

och då hemma hos Bertil Larsson i Kävlinge

Efter förra månadens

20 år

lite

sig en delvis förtjänt

ang inlämningstiden

på manus-

och det skall vi snarast lösa. Efter en mycket

god middag kan vi bara tacka Scarlett-Line
tillmötesgående

och fina service.

för deras

