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Snön och kylan har räckt till

oas alla, mrn prss
på för nu spritter dat i buskarnrr och vi närcar
oss nu årcts mindrs kyliga prriod och dä brukar
klubbevencmangen dugga tätt, och ser den närmastr

tidcn ut enllgt föIjanda
1z FREDAG 25 Agril Klubbträff i Strömsund.
9-I0-11 Flaj Klubben mrdvcrkar på Birl-Flc-ahou.
FREDAG 23 llaj
Klubbträff i HissmoforE.
L0RDAG 7 Juni lYlC-dag på 0ptands flygfält.
2 - 5 JuIi
ITTNTTRDENRALLYT.
z

IYI

öpprt-huskvällar alla tIåndagar i klubbgaragct
fram till Juli måned, då vi tar somsatuppGhåll.
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Fredagcn dln 25 April träffas vi aIIa till rn som vanligt trevlig
klubbträff i Strömsund och ger vad grabbarna där har skruvat ned i
vinter.
Ui sanlrs kl.19:30 vid trlya FOLKES BIL i l{äsvikrn (aöder om bron)
dä.fttr är kvältcn sp!ckad mcd filncr, bildband, garagebcsök, fikal
mo. mtn det väldcfullastc är naturligtuis att träffas, umgås, och
utbyta div. crfarcnheter om vår härliga hobby!
Jeg glömdc visst att eftar bssökat pä FOLKES BIL slål vi läger på
Hjalmar strönn:rskolan för de övrlga aktivitct:rna och den lakamliga spiacn.

V

23 tulaj. borde dcn mesta snön ha tinat bort så då har Helge
Isaksson lovat ta emot oss till
en klubbträff och garagcbesök h,c oma
hos honon i Hissmofors, Hclgc har mycket intsrssanta projrkt på gångt
tidcn är 19:30.
FREDAG

llC-degcn den ? Juni bör Du intr lissa, m.ra finn<att läta om den
längrr fram i bladet.

Vi avslutår sidan nred dcnna smått lyriska bild och mcdtlEr att
anmälninEstiden för TqITTNORDEIIRALLYT är något framflyttad, till
den

glsta April!
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FREDIiG DEN 7 FEBRUfi Rr 1986.

crdf. sven Jernberg öppnade ,utåt o"r, hä1sade 42 deltagare vålkomna,
vilka alla presentårade sig och sina fordon.

U

U

Till mötesordförande valdes sr3å :rrnuerg, och som:mötessekreterare
velde.s Christer Elgendahl
j 3.
Till justeringsmän valdes
Stig.Norån och Hgsse Appelqvist.
,.
4
verksamhetsberättelsen för det.gångna året upplästes och godkändes.
Kassarapiorten och revisionsberättelsen upplästes och godkändes,
varvid ansvarsfrihet för det gångna året 6evitjacles styreLsen.
6.
VåL AU STYRELSE MM FöB 1986!
0rdförande.
Sven Jernberg
Ås
Vice Ordf.
Folke Boogh
Aspås
Sekreterare.
Christer Elgendahl
Optand
Uice Sekr.
Sören Nil.sson
östersund
(assör.
Thyia Nilsson
Arvesund
Vice (ass6r.
örjan Bergqvist
Arvesund
ledarmot.
I,lats lytattJson
Lit
9vrig
Evrig ledarmot.
Stig Noran
östersund
Revisorer.
Haste Appelqvist och yngve Boson.
Sugipleant.
Kent Lidån.
Xlubbmästare.
C.0. Kingstad, lvlona Eriksson, Stig Norån,
Lennart Dahlin och llats Plattsson.
Arkivansvarig.
folke Löfgren.
Valberedning.
Äke Hoflin, FoIke Löfgren, yngve Boson,
sammankallande är Yngve Boson.
Försärk.ringskom. Folke Boogh, Folke Hemmingsson, Gösta Lindströar.
Redaktör.
Sven Schylbårg.
Lokalredaktörer. Gösta Lindström, Sören Nilsson, Edvin Backmen,
Fol.ke Hemmingsson, Stig trlilsson, 0rjan Bergqvist.
Årsavgiften för 198? beslöts vlie ofarandrad 100:- och 25:- för
familjemedlem som bor under samma adress som huvudmedlemmen.
8.
Forke Boogh berättade lite om Fotksam och skandias specialförsäkringar för veteran-och samlarfordon.
Ny försäkringsfolder från Folkram kommer att sändas ut i vår.
o

!
10.
Sven Asp, Strijmsund rrbJöd sig att i klubbens regi anordna en
trveteran-mc-dagrti somnrei, med-0pefältet som tänkEar plats.
5om medarbetaEe her Sven : Hasse Appelqvist och Björn Nilsson.

Iler. information kommer senare i nästa Nyhört.
llFolke Boogh åtog sig ett skaffa brandsläckare till klubbgaraget.
sven Jernberg iordningställer rrordningsregler, och kontrakt för
hyrestagare i klubbgaiaget.

forts.

q.

200
Ä

nsri0rEsp

R0

T0 K0

LL

JE r"iTL A NDS vETE Rr, N r rL KL uB

B

2,

,,.
,
FoIke Boogh föresLår en ersättning för utlägg i forrn ?v resor,
porton och telefonkostneder förl..orcjförande, kassör och sekreterare
på 500:- per år.
Åven registretor
bör.få f0:- per ny medlenr för liknende utlägg.
Ersättning förutom milkostnader vid tecknande av försäkringaivid telefon och porton mm, bör utgå med 35:- per teckna
av klubbens försäkringsombud.
5amt1igaersättningarbörutgå.retroaktivtförl985
0lötet bes]öt bifalla förslaget.
INKOI'INA IY1OTIONER

Klubbens Arkivansvaligt
av lämpliga böcker till

Löfgren har lämnat försfeg på inköp
f9ll.!
klubbens bibliotek för cai1500:uari" ut och inkana
Klubben betelar porto och telefonutläg9 i s'umband av inköp.

fiti:,:::lot,il'*illgi;l':t:.:i'3.i';:;äo?lt

Då kl.ubben börjar få.stora kopieiingskostnader besLöts att styreLsen undersöker kostnader och inköp av beg. kopieringsapparai.

l3 '
:
lYieddelas senare i nästa liyhört och i Xerburatorn.
Kommande klubbevenema ng

År och dag

Justeras:

,

Hasse

som

ovan: (/r)rk%
Christer ElgendahJ / Sekr.

Justeres:

Q

5.
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578:39
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R
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1.9442-
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8.32? z 65
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&
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mÄnxEru

5.022:55

&

TRÖJOR

1.t5622-

FO RDON

1
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1

IT]EDLEIYISAUGIFTER

9. 600:

-

127

.629:80

38.075:171 : 50

R

KARBORATORN

&

NYHöRT

886:50

PO RTON

MÄRKIN

1.640:-

DL E tYtr'lA R

HYRA
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.334: 35

.318: 40
66.450:50
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UTSTiiLLNING 1985
ro nDinrrr t,tt

R

22.318221

14.430:35

PO RTON

I NKOIYISTE

.634 z 95

4.1O4287 +

&

TRöJOR

3. 506:

-

FO RDON

ADTIINISTRATI0N

6.O0? 275

UTSTÄLLNING 1985

93.896:-

HYRA

14.237225

+ 156.780:-
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-
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-
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1A
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-
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-
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-
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RevisionsberätteIse.

har granskat räkenskaperna i SemtLands
Veteranbilktubb under räkenskapsåret 1/1 -11/lZ 1985 fär
härmed auge följande revisionsberättelse.

Underteknade acvisorer

o

Ui har granskat klubbens årsredovisning, oeh andra handlingar
sorn lämnar Grpplysningar om klubbens ekono,mi, samt 1 övrigt
vidtagit de graftskningsåtgärder vi ansett erf,oderliga.
Vi har inget att erinra.
stöd av ouanstående föresIår vi att styrelsen beviljas
ansvarsfrihet för den tid årsredovisningan omfattar.
I'1ed

E.
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I n 1985.

Stvrelsens sammensättninc
C rdfö re nde
Uice 0rdf.
S ekre te re re
Kassör

Uice Kassör
Styrelseledarmöter
ll
il

i985

:

Sven Jernberg

FoIke BooEh
Christer EIgendahl
Crjan Eergqvist
T hy ra Ni Is son
l'ta ts iia tts s o n
Stig Noren
Kent Lid0n

:
19B5 års aktiviteter
Under året har styrelsens mesta tid åtgått till

planerandet
dessa träffar
och
itittnordenrallyt-86,
samt
av Utstä1Inin9.85,
får även anses som styrelsenöten.
Citt, lO öppet-huskvailar har håIlits i klu5blckalen på
tilåndagkvä11erna.

Den 1-5 I'1aj arrangerede klubben tillsamr:rens ned Expo lJorr den
anora utstå:.tninEän i Expo-Norrha1len, och narknad arranEeracieE
den 4 i,1aj i Z-kUpolen.
Lven denia utstäilninq blev ett Iyckat e!rengemeng, trots ett
våder.
nog så kylsleget och vintrigt
g Juni firades i{otoxismens J.0c-årsdag i hela 5veri9e, cch
år.n nat i östersund med bil- oc ii'ic-korteEe EEnofir Lstersunc
och Frösön, med må1 på Jamtli där de 55 fcrdcnen presenterades
och förarna grillades av frågesport.
Årets Storsiära11y arrengerades av klubbmediamrar i Åsarna, den
cch kördes i oe våct<ra oänejderna.v i's=rne och Svenstavik
ZZ-Za Xn i strålancje vädei och gemytlig stämning, då.ra1lyt
vid
var mycket välarrangerat och-avsllJtedes mec prisutdelning
ett dlgert prisbord där samtliga 45 celtagare erhö11 priser'
flalIybaI med surstrd,mming avhijlls i Btånan bigdegård t"l:'r::p
Klubben her även medverket vid en hembygdsceg i' Cfferda'
Klubbmedlemmar har under året fått teckne EruFpebonemang på
Classic [':otor.
Veterantidskriften
5 ekipaqe från klubben gästade Tröndelags UeteranvoEnklubb den
2B-30 f,'uni och körde Bergsta dslöpet i Rörcs.
Ett 7O-tal nya rnedlamrnar har klubben fått under året, och må
meolemmer har tecknat forsäkringar til1 sine fordon genorn
klubben under året.
utsänd oost tilI medlemmarna 1985 :
Ett nr. ev Karburetornr 3 i;vrige meddelandent evEnemengskzlender'
och
tcting'I'sarn2'Frvesund'
inbiudan om rallYn och träffer-i
plus liie anne'u smått och sott'
0i;å;;;i,-iaiiå[ii"ssbroschvr,
I{edlernsantalet ligger i dag på cirka 3?0 st, cch antalet fordon
hos dessa medlemmåi Iär vera cirP'a 8-900 st'
Chris ter El genia hl/sEkretera rE
e

?.

ENIUS IASTDAE

EAMMETCY[T[R
LöRDAG

?
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Uälkommen tiIl
en dag för att titta på, och prata om gamla
motorcyklär. Vi ska dels ha veteranmarknad, dels titta på
varandras cyklar. AlIa gamla eJIer ovanliga maskiner är
vä1komfiä.
Vi vill
även gärna se rostiga och okompfetta
renoveringsobjekt. 0m du saknar deJar tiII din maskinr kan
du ta dit cykeln och skriva en skylt om vad du sökED. Och
om du har något i mc-väg som du inte behöver, kan du ta rned
och sä1ja det. Du är tilI och med vä]kommen utan mc-de1är r
bara du har intresset.
Flygklubben har lovat att hå11a fiket öppet, samt att ha
en del övriga aktivitetED. TaIa gärna med andra som du vet
har gamla ficr eller är intresserad av sådana. lvlan behöver
inte vara medlem i JUBK för att vara välkommen. Det viktigaste
är att vi träffas och pratar gamcyklar.
Och vi drar igäng i niotidEn.
Uälkomna!
fÖnHANDSANHALAN är inget krav, men det uncjerl.ättar f ör oss
som ptranerar det här. Ring i så faII;
Anders Kristoffersson
063/115203 e.Ller
Sven Asp
CI6TO/126?3

to

SUNDSVALLS/HÄBNOSANDS

§t§

I(epr llvtr

FLYGPLATS E4 norr Sundsvalt, vägvlsarc från E4

Sar;

VI OPPNAR EREDAG KI. 2123
!.OBDAG 6.G för SAUARE .,

MC, BILAR oeh DELAR, allt lnom

U

HOBBYN
KOPARE väll«omna från Lördag morgon

§f'

liinuitsparkering

VI lottar ut DBIVMEDELSCHECKAR

UTSTÄLLNING

bland sälfarna

$i" rr" rin s
KAFFE - LÄSK - GLASS (med ensamrått)

.:i#\ If

FLYGGRTLLEN

",-r"rverins

KOM TILL EN TBEI/LIG OCH

+ + VÄLBESOKT MARKNAD OCH

L

GOR FYNDI

UETEHNNHL OC

-MC-

LOPET

I}
Det går mot vår i Norge. Mange sliter nok ennå med kutrda i garasjen eller
på låven. De aller fleste ser fram til en varm of hyggelig lopssessong sammen med likesinnede i veteranbil og veteranmotorsykkelmilJoene rundt om i
landet" Nord-Tr6ndelag lvtotorhistorisk Forening vil med dette minne om
veteranvotn

of

motorsykkellopet;
STI KI- ESTAD-J

,E

L

GTVOL DEN

som blir arrangert lOrdag 3l.mai, med start fra Stiklestad. LOpet vil gå til
Jeegtvolden pensjonat på Inderpy, der festmiddagen og premieoverrekking

vil finne sted. Pensjonatet har ovennattingsmuligheter for de som Onsker
det. Familier med små barn vil få fOrsteretten til rom. For at prisene skal
kunne holdes nede,
vakre have.

vil det bli gitt anledning til camping i

pens

jonatets

Jegtvolden pensjonat ligger idyllisk til ved sjpen i vakre omgivelser, og
Nord-TrOndelag Motorhistorisk Forening håper på en hyggelig l6pshelg med
stcr deltagelse fra flere klubben"

Sett av denne helga til dette l6pet.

ningen. Skjema for bindende påmelding

Dt"l vil neppe ang,re på denne beslutvil bli sendt ut senere.

ÄnsAuGrFTEH

har cnligt klubbkassören Thlra Nilsson betalats
in axemplariskt av dr flcsta, cndast ctt 70-tal
av klubbens 375 mcdlrnmar har ännu inte betalat.
Dc som bctalrt årsavgiftcn kommcr att i detta
brev hittå sitt mrdlrmskort, samt ctt rabattkort gällandc till årgts Bil-och Ftc-shoLr på
Z-kupblra.

ilcdlcmskort:t Err vid uppvisandr rabatt på dc
firm,or som är rGpEGscntrrade på nästa sida.
Fledlemskort och rabattkortrt kommrr att sändas
ut eftcr hand till da rssterandc ?O-talr.t mcdl.
när avgiften betalas in.
Klubbcn kostmer i år
att meduerka vid
Bif och Flc-shoL,Gn
ncd två bilar och
prcsent:rar klubbln,
OCh IVIITTNORDENRA LLYT

Uilka biler ??
Ja, det får Du se
den 9-I1 tlaj !g

,

Adress

Odenskogsvägen 30
831 48 Ostersund

Nytt telefonnummer

o63-13 AlOOu
HEGGENES INDUSTRIBLASTRING AB
Atervändsgränd 1, 830 ++ t\ÄloeN. Tel. 0640-207 22

-

2O3 37

Kilremslagret

f:a Ossian Nilsson
Storgatan 43
Box 408
831 26 Ostersund
Telefon 063- 10 29 45
Postgiro 82 14 59-5

tmn kem-bcrrL
Köpmangatan 29, öSTERSUND

-

Tet. 1 zO7
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PRODUKTER

Storlienv. 44, 831 52 OSTERSUND

TeL 063- 126460

