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Vår långa vinter gå= mot
väntar vi på sommaren så
vära här1iga garnla bil-ar

sitt slut, och al1a
vi f år ut o ch l_uf ta
och motorcyklar.

Näs ta klubbträf f bl ir i S trömsund. , fred agen d en
6 april kl . 19 . )o på H j almar s trömmer skol-an
( tat<om BP-macken) .

Vild-a rykten har gått att d.et blir en trevlis
kvälI med. fil-m'från utställningen -81, film om

Alfa Romeo på Niirnbergring samt filmer från
volvos produktio-,.. Frågesport , fika och ev.
information om liotj-ngs bilmuseums uppbyggnad..

Häl sar s tyrels en



Ivled d.en här sänd.ningen fö1jer ett exemplar av 1984 års folder

(so* är rosa släng omed.elbalt Din gaml a gula e[Jer blå) om

premi er och maxvärden f ör vår |'IHRF-f örsäk r lng.

Läs första sidan så ser Ni srrabbt att det inträffat mycket

trevL igt.
Det beror naturligtvis på att vi nu är så många som har för-

säkring i ett och sarnma bo1ag. Premieintäkterna blir på så sätt

ganska storaö trots att de var för sig verkar små. Efter rekord'-

året 1981 har nu ca 6.500 tecknat försäkring hos MHRF/Folksam,

och fortsätter ökningen på sanma sätt kan vi säkert återkomma med'

fler glada nYheter längre fra-m.

Det är inte bara när d.et gä1Ier premierna som Folksam visat sin

väIvilja. utan d.eras hjä1p skul,te inte MHRF kunna genomföra d'en

för vår hobby så viktiga konferens den 7 mai i år.
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Klubbmöte i Ånge den 4 mai .

Fredagen d.en 4 mai kI. 19 .1O

Årrg" f ör en trevl ig kväll med'

ga^mbilprat. Ring Einar senast

Kommer.

träf f as vi al- Ia ho s Einar Matt s son

garagebesök, fika och }ite a}lnänt

en vecka innan och tala om att Du

I.brdi-ska lbtorhistoriska Forburdet

Sondagen den Zg januari bildades officiellt l\bldiska lbtorhistoriska
Förburdet, ett pofltiskt oLurdet sarTrarbetsorgan for de nordiska htn rd-

beståinnelser scm
nu att försöka

YIl, gemensEm

rallykalerder, gegpnsamna aktiorer irtcrn FT1IA.

nälta arsnörEe håIls i början av mars 1985 i Danrnark.



Evenem kal endern i n ske nad..

MHRF: s Evenemangskalender har sett likad.an ut i ganska många år

och dom had.e tänkt att förnya sig en smula und.er 1984.

Kalendera är d.ärför inte en liten broschyr Bortr ticligareö utan eu

aff isch i A2-fomat ( avs ca 40 x 50 cn) . Fönrtom de ca 25. OOO €x-

emplaren som går ut via UERf'-klubbarzra komms3 affiechen att gä, aom

bilaga i Signalhoruetö i över ,0.000 eremplar. Det är ett l ed i
sträva.nd.en att sprida kunskap om MERtr' och dess med,lemsklubbar.

Vi tror att d.et kommer att bli en uppskattad föränd.ring och att
affischen kommer att pqfda många väggar hos våra bil oirh Mc-ägare

antingen i huset el1er i garaget.

7 nqiblir 39re8.
---k-

Månd.agen den 7 maj blir den dag då I.{ERF hålIer sin nyndighetskoaferens
och skall infpmera så nånga som möjligt av våra "folkvald.att oeh

andra som avgör viLka bestännelser son skaLl d,rabba vår hobby i
fortsättningen. ltler inforoation komner.

Ett arrangemang av Picko Troberg Expo AB t samarbete med
MotorhLstoriska Rtksförbundet, Tidningen llotorSportTrend
och BF GoodrLch.

Den bIå d tablanketten,

Du fick i- detta brev, som innehåIler uppgifter på Dej och Dina

fordon, är ett korrektur för matrikel -84.
Om där är några felaktigheter på Din adress och Ditt fordonsinnehav,
eller om ford.onets skick är annorlunda nu än det som står i våra
uppgifter, (R=renoverad, 1p=påbörjad renov. O=orenoverad.) bör Du

genast ändra det och sända tillbaka blanketten, dock senast 10 april.
Om vi inte hört av Dej til l dess kommer Dj"na gamla uppgifter att
gä11a i den nya rnatrikeln, och om allt går som planerat hör Du en

duns i breflådan i slutet av maj !

SPORMGNEN&VI
20-23 TIPRIL .PÅSK
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Medlcra rv FIVA" Fsderatlon tnternalronale da Yorlurcr årrrcnncs
Tomtebogatan 25, I l3 38 Srockhotm Tel 08-30 28 0l pg aS 66 lB-B ,

Ti1} de 55 MHRF-klnhbnrna
och deras irver 25. O0O nedl"emnar

RffiI}GEII FÖRESIÅR ÄI T
BIIÅR OCH MCTIDRCYXTAR
T[LL. ml I'{ED 1950
BETTTAS rR.ÄN FORMDTSSI(ATT!

Bara for err halvtirnre sedan fick vi telefqrbesked sn att Regerj.ngen i sinpropo'sition tåll rilcsdagen qn fordonskattens höjni.nq vJ.d årsskiftet l9g4/g5tagit nd vårt fdrslag cm skattelättnadÅ;-fö. 
-.*uf""fordon.

vi l<an inte få den aktuella texten förråin något senare, rTEn viII ärriå geer ett förhardsbesked.
thtg tanl<egångarrul i propositionen: f många låirder har deäl-dre kattelättnader, antingen gencrn ett bort.fall av skattenelrer ion.
lbtorh.istoriska it

1.954 eller tidigar t.inskar gerEnsanma irulLarde 30-årsgräns.
r sverige firys ca 15.000 registrerade fordan scrn lir tillverkade 1954 errertidigare, nren erdast ca 4.000 anvärds i trafil. pe har oft."i o, 

"p""i.[ 
rti.-s:ikringsfom oc*r arwåirds i hobssannanhang, för rallyn etc.

t'bd tanke på det teJoilhistoriska vlirde[,'bs ford#r o"t a. *gr:ir,"ade kör-
:qä9<oAg-förslår jag (läs reldt) att fordon av årsrodell rgso eirerl:ilarebefrias från skatt från årsskiftet. skattebortialr.et berärsns bri r,r. mirjoner.,,

scrn rd ser har nran nEistan helt tiunötesgått våra iirskenrår - det skiljer barap" fyra ar.
llän har också februari arBjörn-kic l^irdh et I€if förpresentera I'IHRF: Finansde etsiffror från GB scrn visade hur många av v a fordon t r ade

. 1?83, och hur råns tid det giillde. -vi 
har sedan utväxlat frera tetefonsamtar- och idag kcrn resultatet!

r priacip-går-regeringspropositj,onen ut på att foldonsskatterna höjs från årsskiftet,nen för fordon före r95l skulle skatten i iu uet hert farra tort. xia, br-ir natur-rigtvis registerhårJningsa.rgiften - våra fordon :ir ju ned i nikegis*Ets dator.förs1ag Det :ir ffijligt - rEn lolappast
rnan diir av samlarfärd6n, rrEn videt skaL vr senare i skulle få veta det så fortatt ni

att fordon scm är tillverkade
Ett av skälen åir att man
ltcrog,e har nran redan infört eJl

F§. ffi personlig konnentar: det slår nrig att det nu äir 19 år sedan:ag för
forsta gången kontaktade nryrdigheterna i frågan. h.:nten av papper scm vi s:int
rväE iir säikert sanmanlagt flera decineter hry, och vi har hunnit nöte tre olika
reqerinEar nej, fyra! Tydligen är det så att trägen virurer - iren frarnför aLlt
iir det viktigt att vara många och errade om m;u:l skaLl lyckas i förharrdlingar t

BM,


