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Höst, oc h snart vintar, den årstid som upp-
lavs som fång r mörk, och dystcr av många

människor r men inte av oss som har något
trevligt objekt väntande i garaget!
0m Du saknar delar till Din renovering är
det lämpligt att fylla i och sända in bi-
fogade annonsmanus tilI IvlHRFs stora annons-
blad som kommer ut senare i hiist.
085. Annonsmanus skall vara insänt senast
den 28.septembcr.



3.

UTST}{LLNiNG L987 ?

Förfrågan octt önskcmå1 om c'n utstälIning I987
har frlmförts av några medlemmar till styrelsen'
och därför har vi preliminärbokat Expo-Norr-
hallen tilI den t-3 l'lai 1987.

Så om Du är intresserad att medverka på ett
elIer annat sättr äDtingen med fordon, tillbe-
hör, eIIer handgriplig medverkan, så hör av Dig
till någon i styrEJ serr r::Ll.er brevledes tilI
klubbadEessen.
En av ideerna pårtskisstadietrtät att göra tex
en UoIvo-avdelning som efterföIjare till de
tidigare lYlereedes-Benz och Jaguar-kavalkaderna
vi haft, eIler varför inte fler märkesavdeln-
ingar representerade på samma utstä11ning ?

fien vi faststäIler inte ramarna förrän strax
efter juI, så vi vill gärna ha in fler ideer,
eller förslag på fordon eller utställningens
utseende.
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J0O Ke u lrlr€ sre e vno oEr årr,ToR€
t1 su OeT nåcT€ vARP stioor fEL Pi
0€tt xin oHiyGGpnostflr§E^, !

Kassören meddelar att ett fåtal medle.mmar ännu
inte betalat 1986 årsavgift och riskerar att
i dagarna bli strykna ur vårt register som med-
Iemmarr sE tilI att Du inte tillhör dessa !
på nästa sida ser Du vilka firmor som lämnar
rabatt på varor och tjänster till IVBKs nnEd-
1 emma r.
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- Erbjuder SiIicone bromsoljor till sPecialpris
ti11 klubbmeolemmar!
Det är den bästa oljan för bromssystem till
fordon som står stilla under stora delar av året
eller arbej'or under extrema förnå11anden.

AncJersson, som har besinmack hör- att- priserna . på
bensin stå11 stigar och tänker då fyIla upp sina
tankar. Vid en kontroll har han a7L.ti132 liter,
han fyller på ytterligare 238.642L liter.
Läss ihq.p på.minir§.knaren ocl;t.v.än( den uppochner
sä- sef uu 'vlIket marke nan sal'l eri
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LABS NILSSON AB

Adress
Odenskogsvägen 30
831 48 Ostersund

063-13 4lOO

HEGGENES INDUSTRIBLÄSTRING AB
Återvändsgränd 1, 830 44 NÄLDEN. Tel. 0640-207 22 - 2O3 37

Kilremslagret
t=a Ossian Nilsson
Storgatan 43
Box 408
831 26 Ostersund
Telef on 063- 1 0 29 45
Postgiro 82 14 59-5

Nytt telefonnummer

tmn kem-bclr\-,
Köpmangatan 29, öSTERSUND _ Tet. 1207 go

aa

^lUTO.TJAN§TCl nådhus g. o4, obr-t2tilBo

JEtrIC, PRODUKTER

storlienv. 44, 831 52 öSTERSUND TeL 063- 126460


