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Här kommer en något sen Jul och Nyårshä1sning,
men bättre sent än aldrigl
Det är nu ett bra tag sen sist Du hörde något
från klubben, och det är hög tid för litet
nyheter och bullentiner om vad som hänt, och

kommer att hända inom vår hobby.



UTSTÄLLNINGtN blev en verklig framgång för klubben. Klubben
fick rnycket fin PR, cirka 40 nya medlemmar gick med under de

tre dag3 ro6 e cch klubbens ekonomi bättrades på avsevärt, j.,
resten vet Ni, au reportage i UR, LTT ST, och 5ignalhornet, och

rnånga medlemmar besökte utstä1:ningen under de tre vackra ttiaj-
da ga rna 

"

RALLYN har i sornmaf, körts både i Stugun och i Hammarstrand.

I Stugun kördes ett litet trevligt minirally på cirka 2 timmar,
varefter vi samladee för en gemensam pic.nic.5 ekipage fortsatte

sedan till Storhögen och'Fo1ke Hemmingssons för påtår och besök

i Iador och garage.
RaIlyt i Flamrnarstrand var kalIat för Treklubbarsralfy, då det
förutom vår klubb var ytterligare två klubbar som atlangetade.
Rallyt kördes i den vackra fl.gundadalen med omneidl och bland
de cirka 4 5 ekipagen fanns många nya och intressanta fordon att
beskåda under de två dagar ra1lyt kördes. (30-31 Jufi)
LördagskväIlen auslutades med surströmming och dans i Ragunda

gaml: tingshus,
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BERGSTi.DSLOPTT i
Ve tera nvognklubb
då Cet verk-ar ha

nrånga intressanta

Röros, ett ral1y sorn arrangerats av Trändelags
den 25 Juni, besöktes endast av två Svenskar, Synd,
varit ett stort och välarrangerat rally med

bilar, en1. reportage i deras tidning.

ÅnSAVGIFTtN för 1984 1ämnades avsiktligt utan
mötet, för att avuakta utstäIlningens resultat.
sIöt den Ll6 att då utställningen givit så god

kassätr, behå1les årsavgiften oförändrad: 90:- !

besl ut på års-
Styrelsen be-

behå1Ini^g i

f CaSpxRIflGA,l. A vtal har tecknats även med Skandia, så nu har Du

chans att teckna ,,reteranförsäkring i både Skandia och Folksanr
men det iri:stc ske Senom klttbhen"

Ui.J fö.r.s;i krj.rxrsärencen, kliri-,:kt.a Folke Eooch eIler. FoIke Hemming-
55Cn,



KLUBBTRiitFA RNA f örsta Fredagen i varje månad har haf t väldigt
då1ig uppslutning, men däremot verkar Öppet-huskvälIarna på

iYlåndagarna ha slagit ig"nom, men än ryms det mänga till, så titta
in någon lYiåndag på en kopp kaf.fe och någon läsning eller lite
bilprat!

IYIA RKNADER är f litigt besökta av klubbens medlemmar, vilket måste

tyda på att Jämtar och Häjedalingar är aktiva inom hobbyn!
Hoppas vi får se många rrnyarr bilar och motorcyklar till våren
sc h s omma ren !
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Ä nsmiirEf blir Fredagen den

mästafna och tala orn att Du

som skalI köpas. (Kingstad,
Filmvisning. Tag gärna med

3 Febr. Ring gärna någon av klubb-
kommerrså dom vet hur'ry"ket fika

lviattsson, Norån, Dahtin. )
egna bilder.

XUNDK0RTET som alla oadlenmar får i denna sändning, är en sv för-
månerlri JVBK. Det ger vid uppvlsande l0-35!( (verkstadsnetto) hos

Autotjänst och flotorslip i östersund! Kortet ä! personligt och

skall förses med namnteckning i det vita fäItetr vid tel. bestäl-
lning, uppge numret. 0BS. kortet gäller så länge du äs medlee i
JVBK., så slarvar Ou med årsavgiften dras rabatten in!
öURIGA RABATTER tsf tar 0u när Du blästrar hos JERöprodukter i
Lugnvik, och 10f, hos llotorbokhandeln EDITION E, med adress :

80X 50, 696 00 ASKERSUND, teI:0583-11730, Andars.
Samma villkor: Du måste vara medlem i klubben, men med dessa rabatter
tjänar Du snabbt igen årsavgiften.

B ILIYIUSEUIyI öppnas ti11 våren i Hoting
lokaIer, klubben kommer att medverka

tilI invigningen, kanske StrömsunC -
längre f rarn om detta, men försök att

i Iva r Ericssons nybyggda
i någon form, kortege, rally,
Hoting ? Vi återkommer
ha bilen eIler lYlc:n klar t

i'iirTriIKEL för 1984 är
ffi't "ycket pä både

under arbete, den blir intressantr då det
meClems- och fordcnsfronten"



KBUBBUIIIBENÖR
GamIa numrller av KA RBURAT0RN. komplettera

r. 10:-/st

VYK0RT med klubbens lastbil som motiv./tst.10:---

T-tröjor nya färger, aI 1a storlekar

DTKAL sjä1vhäftande med klubbmärket"

KAUAJIiI ARKt ri ed klubbernblem.

PR0GR! l': frårn utställningen 1983
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A FFISCHtR från utstäl1ningen, gratis

5 : - / st

mot portD.

3 5 : - / sLPALLB0CK,xR et,t fåtal- kvar.

HA LULJLiSD ISPti!5 för fordon med då1ig Iaddn.
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Woow :

får se

Vönto tiII grobborno i
det hur. I05 Kn/tim. . . o

ii.triiit i I O lto

d..aG\\

/It t'"+
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