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Ärsmötet, hå11es i klubblokalen (bangårdsgatan, under
NNP-maskin) o"h klubben bjuder på fikar och om de
nödvändiga årsrnötesförhandlingarn6 går snabbt skalr
vi försöka ordna med video från somnlarens evenem. g.
Punkten iivriga frågor på dagordningen är borttagbt(,
istä11et insåndes äotioner tiff åråmötet, soin sIaIi
uara styrelsen tilthanda minst en vecka innan mötet.
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ogry auÅ r.)nrRatnruxetrEr\l ou fått är ett underlas frJv
I9B6-års i'lf.TRIKEL, oCh om något där inte stämmer,
vad gäIler adress, fordonsinneh.av, forcjonets skick,
etc. så ändra genast felaktiqheterna cch sSnd til Lbaka blanketten ti11 klubbens adress, r:jock senast

den 2A:, Februeri!!
Cm inga åindrinqer behövs, r:;.Pci qr,r inEentine r S;-: h'J:.:i'cgf
de uFp!ifter in i matrikein scrn ;;r anqivrit f ä r li g .
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MITTNORDENRALLYT 1986

U

Nuärdet dags att anmäla sig tillsommarens stora Rallyhändelsel sundsvalls Motorveteraner, Jemtlands veteranbilklubb, Tiöndelag Veteranvognklubb och Expo.Norr hälsar välkommen till ett FyRÄ DAGAR
STORT AVENTYR TVÄRS ÖVCN MITTNORDENI
start i sundsvall respektive Trondheim 2 juli. Gemensamt mål i östersund 4 juli.
Gemensamfretsdag med festligheter i östersund 5 juli. östersund firar
2OO är och bullar upp!
Vi bju-der på skön naturoch rr,rånga överraskilingar iett rally sorn inte liknar något annat som körts i skandir avien! Väl-komnal oBS! Begränsat
deltagarantal.
Anmälningshandlingar erhålles per telefon :
sverige: sven Jernberg 063-30s 17, christer Ergendaht o63-3ss 42,
sture Ejenstam 060-800 42 - Boo 30, Torben Håggtund o6o-41s 42.
lvar Engerud 07-59 37 97, Svein Strugstad O7-51 90 59.
!.grg"i
Eller på adressen MlrrNoRDENRALLyr, aoxioqs, g3l 02 östersund.

1986 års ra1ly blir

en st,cr rallyhändelse som
vL arrangerar tills.afit-iirins rnect Expo ltlerr och två
andra klubbar på samma breddgrad. plånga har redan
annält sitt intresse att få vara'ned och köra
ra1, lyt!
så Du sc,Ti cckså tänker vara rned,
plane16 in detta -sämma.räns största äuentyr och
anmäl Ce.j redan Nu så f år Du ,nera inf ormation
"
oi:r

iaLlyt

+++++

+

++

!

+

++++ ++ ++ ++ + + ++++ ++ + ++ +++++++

g'.

ixsiuGiFTrt*,
tr Cetta kuuär finner Jrt säkert incetalningskortet
på 1986 års meCleinsavgift (cr: Du ej recian betalt)
som är oförän'Jrad, endast 100:-!
Ui ber De;' att betala in den snabbt, så slipper vi
krångla mecj att särtda ut extra krav i feLrruari
då nHsta nuilirner av Karburatorn en1. redaktören --.
skall vara färdig.
Förutom aIIa fina förrr:åner iired försäkrin3, k1i.lbb'
tidning, anncnsblad , evenemeng runt hcbLryn och
fin gemenskap tiänar Ju snabbt in meclensal'Eift'en
genom att,:röra ilina inköf iär t'-iui:brerllemmar har

fått rahatt på delar gch tiänsteri
n uto-Tjänst, illc åors L ip, -..!erii-Pr.:dr.rktErr iie3genäs icrlrrstritriäst-r:'-ng, Ina-kemtvätten, i':ci'uen i'iasi:.in, = h
Reservdelen i Östersunit
,--'l
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Monterförsöl iore/förelog :
Anders Thorslund 08/l 60085
Utstöl I ningsf ordon/kontqklmon :
Jon Tromo rk, 042/ 49530
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