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bildades 1970 och är en sammanslutning av ca 400 medlemmar
med ca 800 fordon, som vill verka för att historiskt intressanta
fordon bevaras, restauneras till orginalskick och behålles inonn
länet.En annan viktig sak för klubben är att alla vi medlemmar
ska triiffas och ha trevligt tillsammans med våra gamla fordon.
Måndag kl f9.00 - 22.00. Där kan du ta en kopp
ns bibliotek och arkiv.
garagedelen fär
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Som medlem får Du bl.a Motorhisoriska Riksfööundes stora annonsblad, med
annonscr för hela Norden, och en evenemangskalender, innehållande alla årcts
ev€nemang i Norden. §om medlem får Du också, eftcr minst I års medlemskap,
teckna den speciallörsiikring som finru i skandia eller Folksam. Genom klubbeis
gruppabonnemang flr Du rabatterat pris på Classic Motor.
Rabatt fås även hos: Auto-Tjänst, Heggens Industribläster, Ima kembar, Jerö
Produlter, Kilrcmslagret, Morten Maskiru HP-Färg, Fresks, Laitis, Reservdelen,
Biltillbetrör, Elektnodiesel och hos Blackstone vid rcp av kylare och vämrepaket.
§amt mot uppvisande av Diu medlemqkort får Du köpa famil.ieårskort hos Ivars
Bilmuseum.
Jemtlands Veteranbilklubb äu ansluten till MHRF, Motortristoriska Riksförtundet
Uub$1s- t-idnqg, Backspegeln, som utkommer kontinuerligt, är annonsering
Ikontnadsfri
för alla medlemmar i klubbar som är anslutna till MHRF.Klubbeni
lastbil får hyras av medlemmama för 200 kr/dag och full tank vid äterlämnandel
Medlemsavgi{t
lOq kr_/år, familjcmcdlcm E kltr. Registreringsavgift för ny
medlem eller återinträde 50 kr. En tidnlngfuskick pcr familj.
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riktigt beslut rörande klubbens verksamhet
§og= pa ett styrelsemöte i maj månad.

tr

Arsmötet som hittills
under alla år håIIits i
början av året börr €nIigt styrelsens mening,
flrttas tiII slutet av året förslsgsvis november månad. Ett av de mest betydelsefulla skäIen
att håIIa årsmötet vid denna tidpunkt är att
den evenemangskommittd eller de rallyansvariga
som r,äljs vid årsmötet måste ges möjfighet att
bestämma de aktiviteter
som skal I hål, Ias under
året som kommer.
.

I nyhetsbyrån
hittar du stort
och smått. Sådant som är
viktigt att känna
till som medlem
och sådant sorn
är kuriöst. f

Som

ordningen varit

hittills

har den rally-

kommittd som valts på årsmötet stäItrts inför

att genomföra rallyn och akt iviteter som bestämts av en kanske avgående rallyansvarig. I
sämsta faI I har den avgående raI Iykommittdn
inte spikat något raIIy före årsmötet vilket
inneburit att tid och plats inte kunnat meddelas tiII Hotorhistoriska Riksförbundet för
införande i evenemengskalendern.

Arets rally kommer att äga rum i trakten av
helgen 6-7 sugusti.

Hammarst rand

**t*

MikaeI Eriksson sägs ha gjort första pDovkörningen med si.n
".ybyggda" Horris Hinor TraveIler. Kommer på rallyt ?
**tt

Ett flertal medlemmar bygger för närvarande dragkrokar tiII
sina veteraner. t'likael tiII TraveIIer, Hans-BertiI tiII
CitrGen BII, J G tilt Goggomobil och fler kommer det att bti
Hikael har köpt en I i ten engelsk ( förstås ) husvagn att hänga
efter sin Morris. Ett mindre parti överblivna dragkpokar
tiII 60 70-taIsmodeIIer säljs biI Iigt på Auto-Tjänst så
passa på !
SandbIästerskåpeE i klubblokalen är nu klart att användas.
I anken är att varje medlem h.:rp med och använder egen sand v id

btästringen. Sand f inns t ex att köpa på GP i olika stora
förpackningar och i oiika kvaliteter.

****
0mslaget i "Backspegeln"
Austin Taxi Z 46i0. ?'lidsommarresa till
B i Iden tagen i Söderhamn.

Furuvi.k L95t.

För att nytillkomna medlemmar och gamla d:o skall kunna
hitta rätt dörr til I vår klubblokal på Bangårdsgatan under
NNP Meskin har belyst skylt meC text 'Semtlands VeteranbilkIubb" satts upp på fasaden. Tecka J G för det !
Som vä1 förhoppningsvis alla vet är klubblokalen öppen för
aIIa varje måndag kvälI. Kom oeh hälsa på, prats Iitet
strunt eller studc.:ra vårt växande bibliotek !
+*+*

Sörens Rugby närmar sig fullborden med stormsteg och förflyttar sig nu vid behov för egen maski;r. Bara den är värd

ett besök !

Hsns-Bertil gjorde oss den äran en måndag med sin återuppväckte ovanliga Citroen SH.
++**

Av klubbens för närvarande ca 450 medlemmar hEr ca 150 st

fortfarande inte skickat ti Ilbaka datalistan med Fordonsinnehav. Under hösten kommer en ny medlemsmatrikel att
tryckas och ju fler som meddelar sitt nuverande bestånd av
matrikeln.
gamla falrdon desto mer aktuell blir naturligtvis
Skicka snrtrast in datalistan tiII klubbadressen. Senast
under augusti månad måstF vi ha den för att eventuella ändringar sed6n förra matrikeln skaII kunne komma med i den nya***t

Deltagandet i årets upplaga av JÄuTttJUt-INGEN blev för JVBK's
deI iÄte av någon större omfattning' Dock cyklade nå9ra-toppra
Nordovist som krimpade si9 runt på trebanan runl:, bI-e
hjulig varucykel med drivning på endast ett av de två bakhjulen'
Heja ! Bättre upPslutn!19 nästs år? !

****

Brunflo Hembygdsförening anordnar i sommer bl a föIjande
aktiviteter
20 - 2I aug kI 12.00 - 18.00
bi I ar - Sven berättar.
Picnictur med vetenanbilar ti II Erunfto hembygdsgård Rallyrunda - Musik.

Utställningen "När bilen kom tiII SrunfIo och Jämtland,,
pågår under hela somnaren, AlIt detta sker på Brunflo
hembygdsgård L ill-Grytan.
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IAG OM
Det är ytterst få bilar förunnat, att redan under sin tiILverkningstid bli Iegender och kultbilar.
En av dem är utan
tvekan Citroäns A-rnodeII 2 CV. Den är mer än en biI. Z CV:n
representerar en heI livsstil,
som spänner över många generationer och över aIl social status.
Det hela började redan L956. Citroän behövde en biIIig
I'foIkvagn" som komplement till sin
redan populära',Traction
avant" 1I CV modeI l. Dåvarande ordföranden för Citroen,
Pierre Boulanqer gav konstruktörerna i uppdrag att utveckla
rf
f yra h juI under ett parapl y,, . under paraplyet skurle f yra
personer rymmas bek vämt och topphast ighe ten måste vara
minst 50 kn/tim. Förutsättningarns för bilens komfort och
fiädring var att man skulle kunna frakta en korg med ägg
utan att något av äggen gick sönder. Tre år senare , L9!9,
var 25o prototyper färdiga. Dessa prototyper var mycket
spartanskt utrustade med bl e endast en strålkastäre, inga
utvändiga dörrhandtag och s.itsarna ver av hängmattetyp.
Förkrigsprototypen var försedd med en vat tenkyld motor.
Kriget stoppade vidareutvecklingen och först år Ig4g dök
den upp igen. Under tiden hade den utvecklats till
den
2 CV vi känner igen än idag. Utvecklingen präglades av två
geniers arbete e chefskontruktör var Andrd Lefebure och designer var Flaminio Bertoni (ej gertone). Dessa båda hade
redan tidi.gare utvecklat )0-talets modernaste bilar nämligen Citroäns Iraction Avant ( f ramh julsdrivna )-modell-er.
Senare kom dessa båda genier att även utveckla och utfoDma

\,lultllt; kur, irvclt al t i t t l',1'rjrrs lltrtka
,rt vet:k lit,l ilv l'attl Mugbs) f ör:;ttr
I
r
lr\rl
gsslrydraul iska ;at!
(
gången provades l)å eti ./ \ -[)rr)t rlt vp t'edart år 194' ' ftedan
år I946 bestiimtjus; rJor:k att 2 t.l V:rr .';kulle ha den av LCon
Renault utveck lirc'le f tädrr n(-ten, med' l öngsliggende fiäderlösnlng. Detl nya
element oom var en enklere octi billigare
Becchia
l{alter
6v
utvecklades
boxermotorrr
tvåcylindrtga
Bv t hk'
effekt
cc
och
en
,72
på
och hade en cylindervolym

fJen tterönrda l)-nrrrrlt,l lt.r,

premiärvleningen skedde på Paris bilsal,:ng I948. BiIen
emottogs som en uppenb.arelse, en rnotori§IRena Messias i den
De I,5 milj personer sorn såg
finanssvega efterkrigstiden.
princip, geniale teknieka IösIens
bi
beundrade
bi. lsalongen
f
nlngar oeh avancerade ormgivning. På vägarna blir -den
också snBbbt uppskattad framföraIlt för sin komfort, håItbarhet och kurvtagningsförmåga. Beundran väckte oekså
bi Iens förmåga at t t iksom svöva över vägens oiämnheter.
Benslnförbrukningen var minimal, endast Ot4, l/mil'
Förbättringar av kvalitd och av utrustning har skett fortIöpande i prorJukt ronen genom åren fnen grundprincipen har
kunnat behåIIas p g a att bilen från börian var så väl
genomtänkt. Lgr4 korn en större motor 425 cc som utveck Iade
hela LZ hk. Ioppf arten ökades därmed tiII 70 kn/ tim och
tit Iverkss nu även som skåobiI ' 2 CV-sahara visas I958 '
l96I ökss återioen
Den her två motorer och fvrh iulsdrlft.
motoreffekten nu tilt t5 hk. Ioppfarten ökar tiII 85 kn/tim.
Samma år kommer AMt 6 ut på markneden. Den har annan karo§s
än ? CV och en motor på 600 cc aom ger 22 hk och en toppfart av 10, kn/tim. 2 CV:n får L96t en rnotoreffekt på l8 hk
och AMI 6 hela 25 hk. \y modetl år L967 bltr Dyane 4 med
2 CV:s 4?5 ce motor octt 2l hk.
lntresset för småcitt rorna i aL tlmänhet sch 2 CV i synnerhet ökar i hela världen och i många länder bildas CVklubbar av entusiaster som inser att 2 CV:n är BILFU' I
Sverige bildades 2 C\'-klubtren år I95B (]0-års iubileum
i år). Klubbens nomn ändrarrles senare till Svenska Citroänklubben octr är nu ö;rpen fbr Ians a\, alla Citroenmodeller.
a

6

Kontakten med klubbar i andra Iänder är IivIig. Den 2A
juli 1987 samlades man med sina bilar hos Citroän i Paris
för att protestera mot 2 CV: ns nedläqgning. Varannat år
ordnas bl a ett värIdsraIly. L987 var det i Portugal, L989
50 år efier det at t den första prototypen visades hå t Is
världsmötet i 0r Ieans, F rankrike. Produk t ionen i F rankrike
är nu nerlagd (mars -88 ) . Under en övergångsperiod tiI Iverkas den fortfarande i Portugal men bilarna är endast
avsedda för den franska marknaden.
t4ånga Citroänägare menar att 2 CV:n är den sista "riktiga"
Citroänen som nu tas ur produktion. EfterföIjaren,
modell
AX, är inte på samma sätt som 2 CV: n byggd med känsla av

entusiaster och tekniker. HodeDna småbilar får Iätt känsIan
av japanskt rationelit
plasttransportmodulstänkande styrt
av ekonomer över sig. Citroän 2 CV är en bil för prestigelöst bittänkande, en biI med sjä1, konstruerad med helt
igenom egna tekniska lösningar Iångt innan dataå Iderns
fantasilösa systemlösningar. C.itroän 2 CV = Livsglädje på
h jul.
Hang-Bertil Rosel I
r+tt
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}IARKNADSRAPPORTER

årets bil- och mcshon avhö1ls Mittnordenmarknaden lördagen den 14 maj. Redan på fredagkväIl restes det
stora serveringstä1tet, Ett stort uppbåd av frivilliga hade
offrat fredagskvä1len för detta ändamål. Efter genomförd
tältresning insåg en ägare till en liten korvkiosk att han
placerat sig på alldeles fel ställe.

I

samband med

på lördagen började så marknaden. I suveränt väder såldes
och köptes en mångfald av varor. I serveringstältet stod
klubbens allra vackraste damer och sken ikapp med solen.
Det manliga könet fick hålla ti1l ute på asfalten med sina
affärer. Kent Lid6n sålde däck och då undrar man förståss:
Finns det nån bil rill dom dacken? örjan lyckades sälja en
halv Cittra, hoppas köparen har den andra halvan sen ttdigare.
Och Kalle han bara skrev och skrev i sin bok. Men Mese€!schmitt,en var det ingen son ville ha.

säljare från såväl Nord soD syd uPpgav 8i8 vara nöjda ned
kommersen. Våra trönd.erska grannar lyste med sin frånvaro r
liksom de jämtländska gjort i Trondheln tldiSsre under våren.
De långväga säljarna stälIde sln förhoppning att marknaden
återkommer vilket är ett mål för klubben trots tidlgare
trevande försök.

var i Sundsvall den 4 juni. JVBK anlände som
vanligt på fredagkväll. Först på plan denna gång var Anders
Kristoffersson med familj. Jämtarna brukar ju kunna ordna
för sig och så även denna gång. Grillar tändes, kaffe kokaå"r, burkar öppnades och så var ljugeriet i full gång. Det,
blev ett flitigt umgänge mellan öst,ersund och Sundsvall denna
kväll, och Mats Mattsson fick sig en ny kamrat. När gryningen
kom var det dags att sova någon timme. En del sov i tält, andra
i bilar och husvagnar och en valde att sova på försäljningsbordet så att han säkert skulle vara på plats när marknaden

Nästa marknad

bör jade

.

a

Marknadsdagen kom med ka1lblåst och spöregn. På grund av
vädreE blev der ganska lugnt med ftlrsäljningen. Vissa fick
inEe hel1er köpa det dom ville ha. DeE gäIler t, ex JG som
hittade en nätt liten husvagn på 28O kg, obromsad. Där hade
Goggon dugit utmarkt som dragbil. Men se det köpet det gick
i stöpeE för husvagnen var inte til] sa1u.

Frampå eftermiddan var det dags att styra kosan hemåt- AlIa

glada och nöjda och längtande efter en hel naEts 8od

Lars Ringelids

Panter 350 cc

MTDLEMSFORDON

1

L95L

sömn-

Gunnar 0lofsson i Bollnäs men med anknytning

ti11 östersund har skickat in några bilder
med bilar och miljöer från f ö r r .

Interiör

från Jämtlands Maskinaffär med
maskiner för motorrenovering. I denna
fastighet finns idag JCC och Laitis.

10

T-Ford enligt uppgift titlhörande Brännholm
i Borgvattnet. Bakom T-Forden står maskinaffärens bärgare och i bakqrunden syns gasverket.

1l

Auburn från senare delen av L920-talet.
Agare: Karl-Erik Strindlund, Frösön.
Renoveringen är Påbörjad men inte fuIIföIid.

t2

fotograferade Gunnar i början av
L960-talet någonstans meILan Storhögen oeh

GMC-Trucken

Stugun.

73

T-Forden fotograferades även den i början av
1960-taIet någonstans mellan Storhögen och
Stugun. Finns det någon i JVBK som vet var
dessa fina objekt tagit vägen?

7/
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EFTERLYSNING

En av våra mer avlägset boende medlemmar

Hubert Freyssingöas från Paris berättar
att den Renault L9L3 som ses på bilden
ovan klarade av de t7o miI långa rallyt
rfFrankrike Runttt utan probrem sommaren 1987.
t
2

Hubert som syns tiII höger om
om någon i klubben känner till
lackerare som kan åta sig att
hans Vt{ L97O som uppenbarligen
kommer att finnas i tlstersund
punkt.
Kontakta Hubert eI Ier någon i
för vidare befordran.

?§

bilen undrar
någon bilIackera om
finns eller
vid någon tidredaktionen

sÄc NI

ANNoNSTT?

öP oeh LT den L7/6-88

I morgon !öndag:
9.00 MC-tråiff, Lungre
motorstadion.

-

14.00 Badhusparken,
pick-nick ufikt .till
Andersön. Tag med
för grillning.
Alla veteranbilar och MC.

Välkomna!

Lördagen den l8 juni samlades LZ fordon i
hamnen

i'ör

gemensam

färd ut till

Andersön.

Samlingen av intressanta fordon i hamnområdet gav upphov tiII stort intresse från
förbipasserande. Länstidningen hade en reporter på plats, vilket också resulterade i

text och bilder i tidningen.
DeItog gjorde 0peI -6O, Citroen -5L, T-Ford
-15, Plymouth -47, Saab -66, Jaguat -67,
Buiek -55, MGA -55, Auburn Speedster -16,
Chevrolet -57, Dodge brandbil 40-taI och
Mini-Marcos ca -7O.
Det helt fantastiska vädret gjorde tiltsammana med den härIiga mitjön ute på Andersöns naturreservat det hela till en oförglömIig upplevelse, En av deltagarna tog siö
till oeh med en simtur i Storsjöns lugna
vatten. Varmt i vattnet? Tja. . . .

1(

IiIT JEHILANDS

VEIERANBILKLUBB

Jag har i ett svagt ögonblick Iovat bidra med något titl

tidningen "BACKSPtGELN'r .
Bidrag€t, kommer denna gång från min fars bildagbok som
är full med berättelser från 20 l0 taIet. Boken sträcker
sig från I9f8 och framåt. I boken finns körjournal där aIIa
kostnader på drivmedel, oljor och reparationer finns samt
bokslut med kostnader vid årets slut. Det är en fantastisk
läsning som inte går att jämföra med dagens prissättning.
Pappas första bil vsr förstås en T-Ford , Z Ll4, som inköptes
för 1700 kr av en slaktare Gradin i Hammarstrand. BetaIningen var hälften kontant och resten på växel.
År 1927 var det dags för en ny bil. Denna gång blev det
en Chevrolet L926, Z L64, som var i t jänst tilt I910. Den
,0 ma j l9r0 häatades en ny A-Ford hos t{lklanders. Traf iktillstånd fanns eftersom det inte var tilIåtet
att ta betalt för skjutsandet. Både trafiktillståndet
och rftrafikkortet" finns hos mig. Jag hoppas kunna v isa dom i t idningen men det är ett dokument som är större än två sidor
i "9"ckspegelnrr vapför en fototeknisk bravad är nödvändig.
Nåväl A-Ford€or Z 8l'T r bIev kvsr i f amil jens ägo i många år
ända fram titl 26 oktober L946 då den såldes till
E.Brännholm i Borgvattnet för I900 kr. Bilen återköptes och användes
ytterligare några år tills den hamnade i Fyrås. Därefter var
bilens historia slut för vår del. Ksnske ruIIar den någonstans som nyrenoverad veteran eIler blev en hövagn hos någon
b

onde

.

Jag ska nu återge en resa sorn far och mor samt mina två
syskon Ivan och Gun- gjorde i augusti L9rtt. BiIden som

finns med är ett urklipp från ttF0RD värIden" (utkom varannan
bilen och dess besättning på
f är jan över L j!{snan på väg nedåt landet. Resan startade i
Ful Is jlin över 0stersund - Hä'r iedglen - Hätsingland - D alarna
till iarmland. Återf ärden övär örebro - uppsäta - Gävle
Sundsval I - Eorgvattnet .
månad) L9t4. Fotot föreställer

,

HÄRLIGA

FORD

Forden som ett urverk. Prestationen
är egentligen att Forden är av 19.30
års modell och lrade vid starten gått

{0.878 km. uton minsta

mackel

t. o. m. ringarna äro desamma. När
vi soro hcmma igen risade mätaren
42.652 km. nlltsi err strficlra ay 177,4
mil, iblrrrd pi vägar som soro myehet dålisa ibland pä. lfittre. Resan

var srnnerligen lyckad och detta [år

,I

Borgvettnet stoiladc vi en tur
örer östersund llärjedalen - I{älsingland-Dolarne och Virmland där
r i vilade ut oss en hel reeka. sedan

gick iterfärden över örebro-Upp-

till stor del tillskrivas

solu-Gäcle-Söde rha nr n---I I udi lcsvall
'--Sundssall-Bispgården oclr Borg-

altrid uor redo.
Borgvattnet

rlllnel och under heln tiderr gick

I T

i

Forden sotp

aug. 1934.

t. A. Nordtander.

Bilresan tiIl Värmland var nog.den
trevligaste resan i
hela mitt liv skulle iag tro. -Åtminstonde för mig är det
en tjusning att ideligen åka genom okända nejder.
d hos min kusin Ragnhild.
edalen som vi reste genom.
tält. Vi höll emellertiO
atteor vi var då i Los i
u täIta innanför någon gärdesdet var möjligt. Vi frågade
i flertalet
gårdar men fick alltid undvilianåe svaD tiIIs
vi kom tilt den sista gården där en barnmorska bodde som
v?r gift men en trafikchaufföD. Vi fick hö att he i tältet
så vi mådde bra och sov väIdig! gott. På porgonen bjöd
värdfolket in 99s på kaffe i atl vanfighetl vifk;t vi ,ä"-mycket

t acksamma fö r

.

gick sedan över många vackra platser i övre DaIarna.
I:".d"|
På kväIlen kom vi ner tilI det myckeL idylliska Rättvik där
vi täItade på turistföreningens taftplatä mellan järnragsstationen o9I Silian. Det uär bara eLt stenkast ,ärIan ja*nvägen och-"jön..-.Siä1r: täl!ptatsen var bevuxen med gDor-tallskog men inte tätare än att.vi kunde köra ända ner till
stranden och tä1ta där. Åh vitken härlig tältplats det
Det var så gott om biIstr motorcyklar oöfr vanliga cyklarvaD.
att
det nästan var som en Iiten stad. Meningen var ett vi skutle
Iigga där en natt till men det blev tvål Vi hann nämligen
ilte upp och bli i ordning på söndagsmoBgonen förnän Oät
jade komma tåg f ullsatta med resänä*"i f rån andra hålt,
!tit
främst Gävle sas det. De som kom med tåget hade filt med sig
som de lade ut på marken och klädde därÄFter av sig och hoppaOe
i sjön ' Det var nämtigen en enastående badstrand
det blev
omedelbart f uIlt med f olk. Det blev så f ul,Lt att vi
"å måste koka
kaffe inne i tä1tet. Vi var och tittade på sarnhätlet och en
ångbåtsbry99a som yar..mycket 1ång och gidt 1ångt ut i det grunda
vattnet samt tittade även på de som badade. På måndagsmorgonen startade vi med Falun som mål. Dit kom vi
i 90d'tid på aftonen och sökte upp en kusin tilt mig, Manne
KuIlström. Han var Iinjemästare i DaIarna. Han var inte hemma
sjäIv men hans f ru tog mycket väl hand om oss. Vi åt och drack
samt övernattade där. Nästa dag for vi vidare söderut.
Vi giorde en liten avstickare från allfarvägen för att besöka
0rnäs-stugan. En verklig sevärdhet. Nästa nätt täItade vi i
Rämshyttan' Där var !ältplan vid Skidfnämjandets stuga. Just
den natten blev det_Iovligt
att fi.ska kräitor. på ,oigonen
i ottan var det en lastbil som körde alldeles inpå vait tält.
StråIkastarna var riktade mot tältet så det blev alldeles
ljust däri^n9. Jag klev upp för att se vad som stod på. När
iag kom ut hörde jag ett egendomligt ltnaprande Ijud aom kom
från bilens last. Lasten bestod av en mängd lådor som var
fyIlda med kräftor. Det vaD dessa som åstadköm detta ljud. Vi
fick sedan erfara att bilen rrFord IastbiIr' skuLIe tiff Härnösand med sin last.
Vi fortsatte emellertid vår re'sa neröver förbi stora järnvelk och gruvor. V i nådde så småningom Kar lskoga och iortsatte en biI tilI.
Närmare bestämt Iiff Sörby äar gummans
morbror bodde. Han vsr bergsman som alla bönäer kallades
där nere.
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I sörby stannade vi i två veckor. Inte rånqt därifrån
sveriges största vapensmedja, Bofo"å. Ät
ligger
håIlet ett stort iärnbruk r' DegeDfärs. Vi besökteandra
dessa
platser.
I BofoDs fick endast herran komma in. Det var
att en
flickskoLa från Göt"!9"g någon yecka t idigare så
varit där
och en del av dessa fl iåtor hade svimmat och därmed
lt
t i I I med v isst besvär. Därefter blev det förbud för stäl
damer .
Det var ol"ntligt
mycket att se där men ändå fick man
förståss inte se alIt. vi ver ganska många som
under cicerons ledning fick nundvandra i två t immar.
Ja gå PendSdeg dag-gn för henresan. vi hade planerat att köra
!:r"tr9genpi hem, vi-lket vi också g jo"J". vi startade mot
morgonen och tänkte [ärta i närheten av stan.
llppsl19
ilen det bl"y
och karlt att vi måste ta in på
"i_"egnigt
ett hotell 2 mil
norl om Uppsala. På morgonen var flickan
ganske
ilta, så vi b;;röt att om ,6jIigt nå hem titt
:juk,
innan kvällen. Det gick ju bra-r"Ä jag var all9i"p9ården
deles förbi av trötthet då det var ärrdeles
Iångt att
åka och även köra. Tur var att Forden aldrig fö;
en enda gång
klickade ' Färden var i allt mycket Iyckad, fr"r"esan
undsoomstän31gh"i"n att vi Ievde
!"g€o r det får man titlskriva
lika regelbundet vad mat och dryck b;ararfar som
om vi varit
hemma' Detta gör ofantrigt mycr<ät för trivseln och
vätbefinnandet ' T ex klockan rr tärade gumman kaffe och när
middagstimmen var kommen åt vi middag och så arrt igenom.
SLUT L9'4

Dette var en liten berättelse om hur det var att åka
camping L9r4. FIer reseskirdringar kommer senare.

på

Klockan är nu 22 -rO den 26 febr 1988 Camilta Nilsson har
i pisterna (stackars liten).
ig till en Svenstaviksresa
tligen) Aar jag ska hämta
ill min Chrysler LgtT som är
kommer från HäIsingland där
on huserar hos Hätsinglands
a om att Gunnar och jag under
tillsammans hos Jämttånds
ar på det glada 50-talet
HätsningaR tirl

arla gammerbilärskare
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Härmed lrar Yi nöiet

gJcrd :reEstiillalag f unalt skäll.gt
.§ 29 av Kuagl.f ör"aa, ;i,rfftt
ordalagen om Eotorfordoa den 15 Juel §2J, rlcddela Jobea Aatoa

'llordler,der, Borgvattaet,
vllken är född ileo 1J. eepterber lgge foar
har körl:iort utf,ärttat ded 2J okiober Lgzz ocb enl1tt företett latyE
gJort slg läad för aykterhet och oratentllghet äväaao äea ier"rlatyg styrkt sig icke ]ida av sådant lyte, säitao aJokdon e1ler så€
dsa Bedsättalag ev sya-:€rler hörselförsåga, aoE väseatllgea rolnsE
bans förråga ett töre autoDoblr. saut Eett veiterböraade beslktelags-:
Eana irtjrg åda ga lagt s1a -Iälopugbet såsoa. f6rare. 9v persoaautonob1I I ;,l1psnässig traflli, tlllståail att, t1IIs vLatare oah 1at1[

förord*p, tJeo"tgöra soE ftiraie I sådaa yrkesnässtg traflk iaoa Jäntleaits räa, vartlrr l,äaassrelsäa
=eddelat
trafiktillståaat; dEr"iu.i!5 *our" föreskrrf,teraa 1 ovänaElo.{dg .Euagl.3öro:da1!g ooh Koag1. sta(tg,ea on traflkea å vägar och gstor
dea 15 Jont l)2!1 äa äveä de ytterllgere bestr66e1ser, Borr äro
elLer kus.sa bl1vs staalgade för 1frå,gavetaade traflk skole rärale
t111 noggrao! ef terrätteise.
letts tlllstård Ee;töt ecellertjd ioke rätt 8tt föla p€!soÅ.
@albus'1 yrkesnässlg trofl*, uteÄ stt f örarea 1 vederbör1lg oratalag gcdkäat3 såsoo ttf"!"'av såCaa autoobll;.
östersoad t laad+kals1let itec, L{ septeu}et ]1927,
dess an:rcrl-uada

På täns st3rrel

se

es vägaar :

&turd@

STAET
Första start ster

törOafr

rrrobfrum rmEr do glt

öt

dottagare är rnaxlncrat fl G. G
Yk, for tidig anktrrrsr fl kornrd r
k eattk €n.

TÄVUtGSSTR/ICX/r
Tävlingssträckan är ärmu

ine iE

SKÖNHETSTÄVUTG
"Skönhetstädingen" viJ målst i
mer rned den debn även i &.
Vi ber därför att samdiga i d€ oI

I

mojligt. Bedömningen sks ävur
M v€t an det år jobbigt och sYt
kommor söndagens tuncfuppehå

awlutande parad€n.

DELTAGARAVGIFT
En dehagaravgift på 6m kronor
personer ingår logi natten till i
lördagen, frukost och lunch urrd
Om fhr än wä äker rned i ekipat

i

ATiJIÄL/AT

Vidståendo anmålningsblankgtt il

"Siljansrallyt

tS"

Dalames Automobil Klubb,

Gruvgatan

f,l,

791 51 FALUN
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SENAST d€n 15 iuni måste vi h€
Med anrnålan måste ott TYDUT
historik bifogas. Detta f& ev pr*
Uttagna ekipage lår besked onr c

Härmed har vi nöjet inbjuda veteranbilägare till 19gg års

$LJANSRATLY

START
FöGt8 stan sker lördagen &n z. juli omkring klockan 10.00. Två minuters
rnellanrum mellan de startarrde. Seriaste
lodkånda årsmodell är 1g42. Antalet
cleltgearc år maximerat tiu 3s. Genomsniöfan J"d";;;it!,r'äb-imlrr.
Strafttid
yF fg.tiote ankomst tilr kontrortsamt vid anromst sen*"6;d;tu timme efter
idealtiden.

TÄVUTTGSSTRÄCKA
Tävlingssträckan är ännu inte helt fastställd.

SKöNHET§TÄVU]UG
"Skönhetståvtingen" vid målet i Rättviksparksn är en stor succ6
och viåterkommer med den delen även iår.
Vi ber därför att samttiga i de olika ekipagen stälter upp så tidsenligt ktädcta som
möjligt. Bedömningen sker även iår genom publikomröstning.
bbigt och.w-ettigt €tt åka så krädda båda dagarna. Därför
att förrängas så att ala hinner rirä om tifl den
.runchuppehåil

DETTAGARAVGIFT
En deltag
personor
lördagen,

om fler

tt tas ut. t avgiften som gäfler för två
bnch och raiiymiddag rieo aans på
en samt en speciell m'innessak.

å

lar oessa

,;i

öh

ftröi'iiiis;aurostnaa.

ATMÄLAT
anr6tningsbtanken ifyfles och sändes tiil:
Yp:tf"nap
"s.rpnsr8[yt

fS,,

Dalarnec Automobil Klubb,

Gruvgatan 3,
5I FALUN
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n foto av bilen "i
den

2'l

I juli.

'

helfigur,, samt

AnnrälningsHankett
till SII-JANSRALLYT

den 22 och 23

o

iuli 1988

Hårrned anmäbr iag mig tilt ovannämnda rally:
Namn:
Adress:

Telefon:
Bilmärke

Arsmodell

M blir TOTALT . . . . vuxna . . . . barn i ekipaget. (Anmåran gårter för
wå personer, övriga botalar logi och uppehälb tiU siaM«ostnad.l- -'- ----,,i
Y*.?nTpl"n.sånder iag ett wDLtGT svart/vitt foto av biten helfigul,, samt
skriftlig historik om fordonets tidigare öden.
Alh dettagand?
{9r pl "e9n risk och Mrmed fritager iag arangörerna för vad
som genom min förvållan
le kan inträffa isamband n äO rattn.

'

den I 1S
Egpnhåndb mmntoctcfirg

Ur

3od UIr.f.?

ffi

d. rmCltra
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SEX TRYGI(IUFTS

IIRIUNA A$IflNER
F§}ffi EMIMfrST

Mutterdragare
Borrrnaskin
Oscillerande slip
llögvarvad slip
SlipmaskinlBotlmaskin
lfieiselhammare

Erbjudandet gäIler
endast t o m 3A/9

\VI

o

III

E

J

\
h..

Adress: Odenskogsvägen 30. 831 48 östersund

2s

LARS NILSSON AB
TEL. 063-12 44 10

Mot uppvisande av JvBl(:s medlenrskort erhå iles
EXTRAPR

L{

I,5

!

i

Fry

@

§
s§§§

wårt

deo/kassettband m.m. m.m.

Grä§klippare, Grästrimmerui,
Elkedjesåg, Skottkärra, SBa-

dar, Krattor, Stegar,

Grillar

fil.gTl. m.m.

verktyg,
[Tl.[Tl.

E

Pelarborrmasklnen

m.fTl.

-

vä rlkt sortnmems fför
E E o lmdustr§

övnigt har

Fabriksg. B östersund

Tei. 069-tr3 Z0 §5

0l

CoIIegetröja i 65% bomuII
35r^acryI.
Färg: LjusguI, Ijusblå, rödoch
yit,
mintg.ön,
1
grå (silver).
Storlekar 3 6-B år, 10-12 år, S, M, L och XL
Pris: I00 kr.
Bg"!ällning kan göras på kupong nedan eller
på rista i krub rrokaren. Bestairni"g
L"" även
g.ola: på telef on 063-LO Oi -OO måndaqkväIIar
(klubblokalen). JvBK, Box Zo+1, ti'i-däb-tersund.
Namn:

Adress:

Postadress:
AntaL:
Fafrrg:

Storlek:
Finns även T-shirts

2L

ALTERNATIV 1
Avresa lrån stockholm 3/ro med sAs tiil New york.
Aterresa från New york 10/10 med sAS till sthrm.
PRls: 4-350:- (enbart frygresa sthrm-Ny rur/retur.
Tillkommec Hyra av husbuss (56 passagerare, prus
resa från hemort till Stockholm lor.
Cid€ lotalpris: 6.200:- per p€rson.

till USA. . .

Drömresa

ALTERNATIV 2
Avresa lrån stockhotm 26/9 med sAs

Atenesa trån New york

tiil New york.
torlo med sAS tifi sthlm.

Pris: 5.730:- (flygresa Sthtm
l.lew york tor.
Tlllkommec Hyra av husbtrss, -plus anslutningsflyg
från din hemort till Stockholm, tor.
CTRKA TOTALPRTS:

NE:x RESEByffi, rrdeå octr
NORRIANDS

8.9sO-

ALTERNATIV 3

]UIOTORH TSTORT K ER I NIUI H I

Awesa från stockhotm 3/10 med sAS titt New york.
Aterresa från New york 1ttlo med sAs tiff sthtm.

Arnodnr en rteaa till

Tillkommec Hyra av husbuss prus anstutningsflyg

ftls: 4.&i(f,- (flygresa Sthtm-New

USA ocfi
HERSiHEYiilARKNADEN rn.rn

- vi

från hemorten till Stockholm tor.
Cirka totalpris: 7.600:-

har ett pretiminårt program, men kan ändras

på vissa punkter beroende på intreöse

yorl«, TOR.)

!

iur lrå1pl om
- Mångaverkar
tntressel
slort oc
lull Yaluta lih pengama
Vi åker naturligtvis till värtdens sroRSTA veteranbilmarknad i Hershey. Det är officiellt $g oktober men
redan dagarna innan börjar säljarna strömma in till
den lilla staden Hershey som iigger ca 30 svenska
mil från New York.
Många har hört tatats om CARLISLE marknaden och
är alltid veckan löre Hershey. Den pågår ä sept _
2 oktober. Nårmare 2000 lordon piuJ mycket delar
brukar finnas till satu. Där hittar äu sarört iust oin

Ffir en USA resa gällec

giltigl pass, visum samt internationeilt
^D-u.måstg.ha
körkort, vllket bör ördnas i goct ticl.

"drömbil «....

Alternativ tre år lör de som varit i Hershey, köpt delar.
och beundrat alle prisbelönta bilar men gåina vlu tort.'
såtta runt ute i bygderna och hitta bilskiotar eller besöka personer du kanske fått kontakt rned i Hershey.
PRTSER:
Alla pdser är ungelärl[n (mai€s) beroende på dofiar.
kurs och ail llygbolagen ef har sin hristprisiista klar.
oe bussar vi hyr är ay ktas§ de luxe, dvs en camper

31
:

6ren #öåao"ilnäari

,"ffi#?;n

bussarna vari.

i'S?,å§tAVäf"^

söres senasr 24 iuni rin:

Alt. Anette Johansson
Box 213
951 23 L['LEÄ
Ftirlrågnlngnr om resan:
Johansson, @?02tr1 15
05 eil. 0tGS7 SS t2

g-Å Jonansson, OglGZSs 22

pris. Likaså beror totalpriset

I grundpriset ingår 100 miles

tillkornmer och delas rned

antalel passagerare i resp. buss.

TJETBUSS: Orn minst fem damer önskar bli med

kan ex en buss disponeras enbarl av derR, alla är
kanske inle så intiesserad av bilskrol !

om intresse finns kan ev. contalner ordnas

(ex 20 ft)

för uppställning i Hershey. Kostnad lör en sådan är
ca 12.000:- ,hemrrä. i ex Skellelteå

2rl

Scanias museum
Unik vallfård:plats för bilentusiaster!

kr

ndagar och midsommarhelgen, då muröet

a
t
t

ilokalerna en skårmutstållning, som

personalavdelningen år bemännad
d någon att kontakta för att diskute
.

n

Ma

än början av 1900-talet belägen

rno
ren
ino

en srundlis
:l-!:19"1_9lsått
atordon, som år verkliga rariteter
a första bil som tillverkats
kallas Gustaf Erikssons
museets bilar är "äkta"
Den är också framtagen
bileum 1991.

Ytterligare ett av museets unika tidsdokument år den eleganta brandbilen
från
1915. Den var under het? tiugofem år iak-tiv tjänst tros ruäirlåp-ingi'åi"nåtar.
o"t
var också denna brandkår iom under tre år i 6örjan av attiotatäiiänäråiå0"
biten tiil
det excellenta skick den befinner sig i idag.
De olika rariteterna låter sig dock inte råttvitt beskrivas i ord. De måste
ses! Ta vara
på titlfåltet nu isommar ocf,
ett be«ik på scinramuseåt

istiåårtE;i-

9ör

Hilqale uqql-y1ni1g9r kring scaniamusået råmnas under tiden r4 juni riil
på telefon 0755/82500

SrÖ-Scrte Scrrr Orvrrsr. S.t5t !7 Södrf.i. lraöone N.t

0736.0,|0
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r augusri

Klubbens STORA
2-dagarsral ly till Lövånger

Lövångersrundan
Nu för 22.a gången
den 13 ! 14 augusti
med start i Umeå resp. Skellefteå.
UIUEA: Start vid Sävargården, lördag kl 'l0.OO (samling 0g.OO)
SKELLEFTEÅ: Start i Bonnstan, Iördag kl 10.00 (samling 09.00)
STARTAVGIFT: 5O:- bstalas vid starten.
-

Löråqgprgrund.n3 enorma popularltet görr det

PRISER:

$r&l att klen logllrågm lör alla som vill åka rallyt.
Detla beror på platsMst i Lövångor3 Kyrtstd.
Det

llnnr ln tll[fug tl!! 77 stugor med totalt

Stugon Pds lrån 195:- tlll 4EO:- beroende på antal
bäddar och öYrlg utrustning.
Husvagnsplats: 4O- inkl. el.ultag.
Mlddag: 12C- per person: Barn under 12 ät,60:-

22G

bädder, semt tlllgång tlll ca 40 husvagnsplatser med

elanslutningl
I nutealen ffnns pletc löt?ä25 mlddagsgägter.

Frukoct

Meä anledning ay detta kan vi twän ej mottaga
ller anmäningar än det finns

-

platser.

.

-

Bokning av stugor mm. sker löpnade med utgång
från poststämpelns datum, vånta dårlör inte till sista
dagen med

anmälan

lörst till kvam !

8:.-

(sihdagmorgon)

l0ubbcn hide" på fika i lånalngpr efte"
mElgånglrärilaneå@
I
Hlä:tIgn våfcqrrna I

.

ArG

ffi

Bor

gIl
ffi

2Oo

23SKELLEFTEÅ

rrtörrte och äldrta

Anmälan och övriga upplysningar Senast den 30 iuni 1988
Anmälan till NMH Umeåsektionen, Box 259 901 0G UMEA
Upplysninger:
Chdster Beqgr?o, tel 090.13 12 12 ell 12 59 gO
Kennelh Dunker, tel 09G1212 3!l ell. Og«1"281 4l

21

PO. Bo( 529,

gtt 2g KATUSKRONA

Eb( s 431 6ä Etcfax 045$117 1å Ere6n o4s$196

IiIl

landets bilklubbar

8s.

Karlskrona juni

5I(AI TEBEFRIA SYER IGES VEIERANTORDON
'O-ARSREGII-

19BB

NU !

Kampen pår;år för en svensk l0_1t=regel. Det viI.t
säga att
motorfordort som är to år oeh ä-ltlre äri.pper
vägskatt, samt
aeeis vid import.
Aven Bilsports fgtlagskollegor 4 Wheel Drive. Bilvärlden,
AlIt om Mc eieh Irailer åertar I kampe,.
Förutsättningarna för att sverige
en 30-årsregel
preeis so,n Norg€, är gocla även orn cletFår
kan ta tirl .
Sammanlaqt sju riksdagslecJamöter Från (s), (c), (fp)
och
(m) motior.rerarle nyligen For e^ ,u-årsr:egel
(se Bilsport
nr 5 1988).
Finansminister KieIl-0lof F e LrJt har uttalat s-ig
om en skat telindr ing f ör veteran f'ordorr ( se Bi lsport posi tivt
nr 7 /Bg ) .
Et t bra sätt att städja oeh uppmärl<samma kravet är
at.t
sätt'a upp Bilsports dekal "SkaLtebefr.ta Sverj.qes Veteranfordon
,0-årsregel NU!"
vi bifogar därför några crekarer som vj
er klubb
sätter upp i klubbstrgan, garatJet ellr:r på hoppas
bi.larna.
Fler dekaler kan beställas
Bilsport. Sl<icka en tia
(t0 kronor = siälvkostnadsprjs) f'r'ån
i etl kuvert så f.år ni err
bakrutestreamer prrs tre små clekaler.
Adress:._Bilsport, Box 529, t71 z, r(arlskrona.
kuvertet 'r]0-dekat", gIöm inte klubberrs namn oeh Märk
adress.
Med vänlig motorhälsni*g
BILSPORI

\rh,wT-

Peter Uj"rskog

tlitsport produceras av Föd-aEsAB Albinsson &-§föberg i xarlskrcna som od..å gcr
ut
Da0br, Bilyärttbn, Itudrlng lnterndonal. auflreet öåG'atrt
om ilc oc.h Et€kronikyårt&n.

tiamgrna

3o

r

,.,Ro
På den )rär karten ser Du

lrrr vl

tänkt osa Rmtes-regan. J8,

inte exakt vilka

det viktiga för

Du

her
8er

vägEr vi tar, lIEn
dem sqn vill en-

sluta är ju

etappmåIen där

Du aom vill

vara obeetämd till

vi

övernattar.
Du som bestärner Dig före I juli
för ett åke med och vill hs övernettningestuga gör klokast i att
kontakta Rolfy.l{mcy eller 0lle
för att få aY de förtrsrdsbokade'
plateerna.

är start-

och

samlingspunkt för
dem s(m kommer från

sista minuten får själv lov
ett greje logi-frågan.
trr§""rt ca[F
f el.nrmren till
pingplatser finns i rutorna.
Räkna med att huvudstyrkan

nordiost. Avfärd

t,

igt tisdag morgon Lz
juli. Samordnare är
Bo Sandström tel

090

finns på etappmåIen från

t9t15

kI 2l på kvällen tiII
klI morgonen därpå.

ä

rrElru.lo

öSTERSUNDS
T

TAiDSJU CAMPING. Vi

väg 81. Bokningstel
0250-82L20

CAMP

ING/FR

I-

IDSBY. Vid E75 : ans s.

infart. Bokningstel.
06t- 1r ,7 06

-1-.lri5
Jårrtr5

JARVSö

Stötlet. I

km

ING. Vid

Väg

centrum.

Bokningstel.

norr

korgn. vä9 62/214.
Bokn.tel 056r-81165

CA},IP

8l strax o.

VÄRNNS CA}IPING,

0651-40600

st6tå
SILVKUPARENS CAMPING,

HJO CAMPING. Strax

16

norr

om

centrtm.

Sala. Vid väg 70. 6 km
nv centrum. Bokningstel

e

0224-1904'

Bokningstel. 050rtt052

fran&

I

Götiaö

HAITEBADENS CAMPING,

Iranås. Vid väg 1]I.
, km från centrum.

Bokningstel. 0140-

l{ed reservstion för ändritrgar
som kan orsakas av sådant som
vi irrte rätler övcr.

Rese-organisatörer: Rolf o Nancy Ljungberg tel OrL-27 57 ll eI.0J40-6O4t7 (Stugan)
. 0lle Lindberg tel O47O-Z7BL5 eI. 0470-41616 (SoUuet)
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RKNAT)
Nu är det dags för marknad igen!
Vi håller även det här året till på den utmärkta platsen på LUGNET
(Riksskidstadion) i Falun. Skulle det vara så att det blir mycket regn
veckan före, så kan vi tvingas att flytta ut på den stora parkeringen där vi

tidigare varit, men då ska det bli frågan om rejäla nederbördsmängder.
Alla är, liksom tidigare år, precis lika välkomna! Men för att få en viss
begränsning vädjar vi till den, som INTE har prylar som direkt hör till
hobbyn att stanna hemma. Vi ser gärna att Du kommer rned rolig kuriosa
eller annat kul men nytillverkade prydnadssaker i parti och liknande har vi
tyruärr inte plats för längre. Likaså har vi liksom tidigare år lagt ut matvaror och drycker på entreprenad !

Lördagen den 3 september 1988
slår vi upp

"grindarna" när solen börjar vakna och sen håller vi på så länge
till cirka klocka[ 15-16.
Till Lugnet hittar Du lätt om du följer de skyltar, som finns vid infarter-

lusten finns, dvs

dll Falun.
Det behövs ingen förhandsanmälan om Du vill sälja! Vill Du fråga om
något så slå en signal till
Mats Berglind
na

tel 0243/180 66
Vi har lagt upp ett rutsystem för rättvisans skull. Du betalar 70:- för en
ruta, vill Du ha fler stiger avgiften i motsvarande grad.
OBS! Fri parkering för besökare.
Välkommen

till

en trevlig dag

i vackra Falun!

Dalarnes Automobil Klubb
Marknadsansvariga

3L

HJASHARKEDET
IOCLY

SOI{I,TERTREFF PÄ
BIRI TRAVBAI,IE

lturuilmll.

a?
a

13. august

LOrdag

fra kI

Ia

o
F

9.OO

Awtender lll:

Giour,2t

hm.

Ullchammcr.23 hm.
Hamar. Sl km.

Oslo,l40km.
Trontlholn,420 km.
Moclv. 5 hm.

- BYTTE
Stor gruset plass - oppdelt med salgsgater
Arets stOrste marked i Norge ?
I'IARKED: KJOP

SALG

TREFF: TA I'IED VETERANKJORET0Y
Asfaltert, ädskilt " skryteplass " for disse
I fjor var det vel 60 kjOretOy utstilt
Merkeklubbene er spesielt invitert.
I

FAMILIEN OG GODT HUMOR ER VELKOMO,TEN
er et nodcrne anlegg ncd åPen kafeteria
garleplass IdyIIisk strand: Stallbespk Ridning
Kj0ring ncd hest Lel«eplass Gratis parkerinE
Hundeutstilling også i år.

TflAVBANEN

VEL UOTT

TIL

EN SXIKKELIG "HESTEHANDEL' OG TRIVELIG

SOUI|ERTREFF FOR

IIELE FAIIILIEN PA

SIRI

!

Arrangorer :'llJostrLuBBENE'
Motorveteranene Hednark Lillehauner Veteranvogn Klubb
Ovre Ronerike Gannelbilklubb

Toten Gaanelbil Klubb
Kontalttpersoo :

Knut Bakke

2

3OO

Hanar Tl f .

06 5-23 tl93

Når du forst er :' distrrktet, hva ned å få ned sc!:
?ref f på Hednarksmrrseet på Hanar , sgndag t 4 . august.
veterankj0retoy mdtes l uhgytidelige former på
museunsperlen ved Mjgsa.

BIRI TRA/BANE

APEN HVER DAG
HELE ARET !

SEN§'ERINGSSTEDER,OS
i,|TOSPARKEN, 2A2O BIR
061 i 85 860

I

TLF.

I

53

L0xdag

fra kI .

13

.8.88

08.OO

L@PET

1gg8

LffimDA äm. Åfu$ IJSY KL"ffiffi.ffiffi
LI LLEIIA'ITIER VETERANVOGN KI-UBB I NVITERER TI

L VETERAT{VOGNLfiP

PA IDYLLISKI VEIER I LILLTNAM{ER- DI§TRIKTET.
IaPET ER APENT FOR ALLE BILER OG IIOTORSYKLER
ENN

25

S()I'1

ER ELDRI

AR.

SJONEN TRO ER START OG I NNKOI,IST LAGT T I
L SPORTS PLASSETI
HIDT LILLEHAI'IIbIER SENTRUI|I OG LSYPA GAR ET VAKKERT
OG
I NNHOI-DSRI KT UNDSKAP,
TRAD I

I

-LOYPA

Blrn cr 60 xr
FOI DET

oG

I

vlu

eA

pA

TTESTE FAST DEKI(E.

-STARTKONTIGENT
rtl 150 xRorER. FoR

ER SATT

DEriE pntsErt rAn

ru LgpsPLIKETTI SERVERtilG TIL FORER
06 ET PASSASJER OG EVE}ITUELL
PRE}t I E

.

-KLASSEINNDELING

Blrn A, B, C, D, E oe
PnExIEnIxG
I|APP
ER

I

rtL

llC.

I ALLE xLAssER oG

OPPSATTE VA'{DREPOIGL-

D€ EEsrE

-LOPSFEST
ÅTETS

!

LSPSFEST ER LAGT TIL
9ven GugsreeÅno, 15 xn NoRD
soR LlLLExlnnER, Kot-olrono
YED vARIIRETTER KR. 120 pn.
DERSON.

-OVERNATTING

cven G.lgsreeAno
DELTAT(ERxE

TrL

tltvtrERER

orrERrAT?tir6.

ltreroons EADEIJI.D, vfnEL_

-PAMELDING

sEilDEs

LlLLexr$rilgn vrrgnAilvocr{

V/ Jlr Vroln Lle

sER |rED HtillrELsErGER

lhnrrr

FLERE

2600 Llt t gxlrnun

06
sptsEsrEDER.
Llrg r ilfRHErEx LI66ER
oGsA l{urognrossEr{ Crnplne
}rED HYTTER. ELuns HoTELLER t Llt uxaillrER.

Trr fuesrEGARDEil 062/79135
Trr cmprte 062/7qt65

-LOPSDAGEl{
APilER

LOPSI(OIITORET PA

SponrsprlssEil
HAIIHER

062/5\ qtll

)

trtEr 10. AUGusr.

ADntsst

P0Slm- .

IJSTSIED

r Llr.ue_

KL.09.00.

FRgruor: SENEsr xL,l0.(X)
Fgnsre START EIi HALv TTFIE
SENERE.

trlr

xLUBE

pgognsgx

Setpsvge 9

TJCNflCY

rPf

Ånstotrr
I gtrD p{3 crFL}iilir6tr

-.
an

,i.-fnl
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OPPDALSL APET
26.-28. August

r988

Tr0ndeIag Veteran"ognklubb har for
-or s te gang den
s--cre glede å invj---e re t.i 1 ve teranvagn-öp på Oppdal "
:-öpet vil finne sted
ien 26 . LiL 2 8. august,
.C\
ca
utgangspunkt i
=ed
-crei Hovdin, som
-:3q,er ved en sidevei tiI riksvei 16,nar 'lppdal sentrum"Hotellet,som
--;get vakkert ti1 ret,t ved foten av Oppdalsfjellene,har godt utstyrte
:.r,.,svdlunebasseng,tenriisbane,eget dj-cotek og elters alie rettigheter.
Hotellet disponerer i tillegg 12 appartementer som hvert
maksimum 6 personer.Hvert apFartement er utstyrt med 2 soverom,
=airr0er
s:'.ie.kj4kken,WC, dus j, telefon, radio, terasse og car-port for bi1en.
i-:iser:
Pr.pers.belagt på dobbeltrom:kr.?0C,- iokl.frokcst
Pr.pers.belagt på enkeltrom: kr.800,- inkl.frokcst
Leie av appartement:
kr.1.300,-(intj.I
6 personer)
A).Ie priser gjeJ,der fredag ti1 sondag.

_

lrokost:kr. 50,- pr. person
Iel1es middag lordag kveld,-3-retters med kaffe:kr.145,Sarn under 12 år: l/2 pris på overnatting og middag.
ern under 3 år :gratis.
Det blir innsjekking på fredag,med start på l6pet fra Oppdal sentrum
på l/rclag formiddag,lunchpause undervels.LOypa vif gå i distriktet
rundt Oppdal.Om kveLden blir det ml.ddag,etterfulgt av premieutdeling
og fest.llienreise sondag formiddag.
§tartkontlngent kr.100.- betales ved §tart.AlIe startende får plakett.
Navn , adresse:

\HELDING OPPDALSLOPET

lndes: Tr0ndelag VeteranvognKltrbb

Postboks 2L96

7001 Trondheim

K

jOretoy:

Antall voksnes
Antall barn 3-12 år:

)nest l.august.

t\n

onsker å bo i:

Årsm.

t]

ta 11

Hotelr,/ E

barn under 3

Appartement
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å

r

:
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fl
fl
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VALKOMMEN TILL OSS!
YI BLIR
ALLT FLER. O
O

Inorid Maonusson
Fuir.rtorps{atan 22
8lI 45 östersund
81
053-10
'O L954
MORRIS MINOR

A

Johnny Zetterström
Vinbärsvägen 29
8lI 62 0stersund

o6t-L2 Br

96

Rolf Melander

Alanäsvägen 59
833 0C Strömsund

o670-11I

07

Lave Modigh
22J3 Hara
840 43 Hackås
063-411 25
FIAT
FIAT

l{
'i

.t

.l'i
i.:
l
I

[;
tt-

l-

r

!
4
't
l

5OO
5OO

A
A

L937
1947

Cari-Eri.c'Mosten

Stiq Berg
GiIlevägen B
BII 43 östersund
o61-L2 37 4r
SAAB 93

B DE LUXE 1959

Leif Bäckelin
Svegsgatan ?3 D
8?9 00 Sveg
0680-rl8 I5
BSA LIGHTING 1966
NORTON COMMANDO

L972

Bernt Jonsson
Lindalen 25LL
834 00 Brunflo
053-2?4 tL

AItågatan 2
811 36 0stersund
Rolf Sigvard Nilsson
1
840'L5
l0-Rät,an
058?-to? 87
P

OPEL KAPITÄN

L9'9

Rolf 0lsson
Färgargränd ,
8lI 51 östersund
Christer

Tham

MälIbyvägen

28

8rZ 00 F rösön
o63-L2 t9 BI

OPEL KAPITAN L962

FIAT 600 D 1959

Kerstin Jämtsäter

Jörgen Trued
Konstapelgränd L2
8rl l8 Ustersund
06,-10 16 64

Fagerbacken 9
8l l 46 tistersund

o6t-tt

69 0I

OPEL REKORD L957

Uno Karlsson

Aspåsbäle 2Ll4

8r0 40 Krokom
0640-tt4 06
FARGO LAST 1946

SAAB V4 I,IONTE CAflLO L966
AUSTIN A
L958

'5
Eive Zakrisson
Pl l4l
840 ,l Asarna
0687 -rO4 2t
volv0 Pv 444

1954

36

NY FAMILJEMEDLEM
T ed N i I s s o n
Kaptensgatan L2

B

ltZ 00 Frösön
063-11 12 92

OPEL REKORD 196I

F = l-iarry Nilsson

V[ HAR FLYTTAT

T[[-!-:

FRAN:
Sven-0Iov Johansson

I

Snorres väg

77

Regementsgatan

?B

Frösön

BII 35 östersund

Michael MoIin

R

ing\rägen 2
Svenstavik

LitIfjäI1vä9en 6
BII 7L östersund
061-854 7 t

NiIs Stefan 0lsson

249tt Ytterån

?440 Ytterån
810 44 NäIden
0640-223 4l

Mats Smith Bilar

Skrakvägen

Grytan ?4L4
8r4 00 Brunflo

HB

NäIden

ös

7

te rsund

Göran Sundin

Box L47
Ljungaverk

Pt 2L7O Åt<rarna
840 LZ Fränsta

David Taylor

Uverammer I045
Stugun

PåIgård 22L7
840 7O Hammarstrand
0696-106 ?L

Bengt t'liklund

P

}

L?gO

Äre

3t

P1 I2IO

8r0 L3 Are

GAIYiIYICYKIL

TRAFTIN

Äret,s upplaga ä'., Gam*":r,{*it-räffen hötls på LungrB
tvlotorcentrum i sa!'nband rneo f olkracetäulinqar
rien 1B//6"
Uä.dret uar båCe soiigt cctr uarrnf , *ch nåqoi rjuar tict.a-let
cy!'(1":rr naile leiar, s€.j iiit" ii:ds;a cykei var Sven-frik
Ferssons Indian f rån 'rl2E " Aren i år hade rri en f råge*
tävling som satte myror i
huvudet på de flesta.
Appslgvist 0ptik hade skänkt
ett pris i form av en kikare,
vilken vanns av den alltid
I ika kunnige Bjö rn-0 Io fl
Nilsson (H-O ?5A) som klarade
13 rätt av 14 möjIiga. Som
tvåa kom Per-Anders KaLlström
(fuorton) på 12 rätt, och som
trea Bengt Lyrdn (trtorton)
med 1i rätt.
'1

Här syns vinnaren Björn-0tof
spana ef ter nya objekt med
hjäIp av Förstapriset.

8

MC

II

SIDORNf,

Av Sven
Renoverinostips

Asp

2

Förra gången handlade det om
hur man kollar upp rakhe ten hos
en ram, och lite om riktning.
lYlen det är inte alltid
som det
räcker rned att rikta. Rören
kan vara tillplatt,ade
eIIer sönderros tade, och ibland finns de
inte alls efltersom någon kapat
bort al.La användbara bi tar . I
sådana situationer är det
lättast om man kan få tag i en
annan identisk ram, Men örn det
är en ovaRlig modetl återstår
knappast något annat, än att
byta ut rörbitarna.
Första åtgärden blir att
göra en ramfixtur som håIIer
viktiga partier på rät,t pIats.
Som viktiga par ti er kan rnan
1äkna styrluvud, bakhjulsin Fäs tnin g/ svängarmsl ågr io g,
motorf ästerl r sadelf äste
samt eventuella fästen som
si t ter på de rör som ska bytas. 0m man kan få låna en
I ikadan rarn i go tt sl<ick ,
underlättar oet naturliStvis
RamFix tur på AJS /n^tchless_
f ixturtitlverkningen.
Finns
fabrikeo.
inte den möjIiqhetBD r får
man försöka rätta tiII
eventuellt skadade rör på c,en agna ramen så att de åtminstone
hårler ramförbindningarna på ptats
fixturtirlvårrningBn.
llen om man nar en.Supersättiynt undEr
191a, ;;;-;å;;;''kapade
bort da flesta rörbitarna från'för från
ålt tr.,nå
mjö1kkärra, och som inte finns UEvaraO
nagon "r"t"å-inop "r,
upp
då?
Nej
oå. 0m rörförbindningain. a.nån"t"ni,
"r."
Fi;;"-k;ai
T:1.9.
l.ättar-det, men även sådana
går att nytillverka. Uad som,noErdär_
emot måste finnas är en bild av den ursprungliga modellen,
sedd rakt från sidan..
man no99.äni Fö;;;";;-;ii
ti.rr
naturlig storlek, och q:n.kan
därifrån mäta iI vink:.ar-;;;-pi;;""in9ar.
Jo, !e_t. btir myckat arbete, men är iutano
Det finns an mängd olika typsr av ramskarvar,
"nJ" ,åjriiiIt"r,.
vara på sin pla!s att ta en titt på
"J-JJi-x..,
nå9ra

"r-oår.-oi-Ji'ur:".1."
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med helsvetsade ramar kan

vi konstatera att de flesta
av denna typ är relativt
moderna. Oärför är rost
sä1]an problemetl utan det
är förmodligen någon skada
på ett rör som kan fordra
reparation. Här kan man då
överväga om det är nödvändigt att byta hela rör€t,
e1ler om det räcker med att
by ta en bar t den skadade
delen. 0m man bestämmer sej
för att bara byta ut en bi[,
kan en 1ämpIig skarvmetod
vara att mässingslöda skarDen Färdiga ramen från förevarna. lYlan ska då ha en rör_
gående sida.
stump innanför skarven som
förstyvniog. Detta
y tterdiam:t9I
bör passa i ramröret med ett par tiondels rörs
mi-Llimeter sper f ör att lod'et ska kunna f lyta in.
Det här är en metod som förmooligen går bra att använda på
andra ramtyper än helsvetsade också " 0m ramen inte är deforrnerad kan man kl,ara de t här utan f ixtur.
oet kan räcka med att försiktigt
punkta
eGr
håI
ffast
aet
af
a}^a
5^!-'
-etti par
^^F
stag runtom
reparåtions_r"{stäl]ei innan man bör jar såga. fllen
, ,:r Gf.. .,=)i ,.,.,
innan man börjar mässlngslöäa på en ram. rcä,

veta hur det 9år tili. I.än.
på Iösa rörbitar som prepareras
på
måsLe man

samma sätt
dessa och
att flyta
att värma

\
förstyvningsrör
;

som ramskarven. Såga sen isär
kontrollera om du fått ]odet
in i hela fog€o.. 0et gäIler
ganska mycket.
0m man trots alri måste svetsa,
Iåi:å":;r;ll
FIi"l;.
tycker jag att man ska prata med en
kunna peta förstyvyrxessvåtåals om man inie-a"
ningbröret på pråts.
själv. Att göra en sny99 svets"ii"r.rig
är inte
så svårt, men att dessutom göra den
stark är svårare.
En annan ramkonstruktion av det Lite ovanLigare slaget är
fackverkstypBor som består av raka rör vi-Lka är tiLlplattade
i änciarna och borraoe för att kunna flogas inop med bultar.
Oär har ramrenoveraren en Iätt uppqift om han behöver byta
ut rör.
Sen linns de_t
ramkcnstruktioner
där man i stallet
för rör använt
U-profiler av plåt.
Svenska Rex Från
5C-ta1et och en oe]
tyska cyklar från
framför aIIt
30-taIet gillaoe
denna ramtyp.
Ytterligare en
ramtyp är oen
sjäIvbärande av
Fressad pIårram på Ueiocerre LE
pJåt. Här pårrinner

lo

rled stif tningen krar, är ,r"! dags f ör hoprödning. gch
tidigare nämnti bör man ha
tränat lödning så att man vetsom
att
men behärskar det. Flussmedlet går-rår,Iigtvis
att späda med

4t

vatten och blir då lätt att pensLa på fogpartierna innan man
sätter ihop ramdelarna.
Ja, aIla dessa åtgärder på ramar är besvärliga, men ibland
enda mö jtighetell . Det kan också vara av intresse att veta att
en engelsk ramreparatör av gamla skolan anser att aIl riktning
av hela ramar är fusk. Får Å.t in en sned ram, tar han isär
heJa ramen om så
behövs, och rikt,ar
varje rör för sej.
Sen löder han ihop
den igen. Om cletta
resonemang är rätt
eller om det är
överdrivet går att
diskutera. lYlen det
En ovanlig sadelfjädring.
En sliten
intressanta är att
Iagring för en sadel är aIItid irrihan utan svårighet
terande och kan åtgäroas ganska lätt.
värrner isär och
1öoer ihop ramar
Nu övergår vi till' enklare och framför atlt dagligen.
vånIig"r"
Oet gätler l"gli.,gar i rameo. En enkelsadel som är ör"pp sakE!.
i
i"glingen så att man sitter och vaggar sidled€s kan förstora
å*9rä9 j"n på vilken gykeI sorn hels[. Handväxel, r bromspedal
och stöd är också små Iagringar som kan störa om oe är gtappa.
^
Fietoderna för renoyering
av dessa kan vara många r och alla som
fung.rar är bra. Här är ett par exemper:
0m man vilr behålla axern eller bur ten
som nu är nedsl i ten, kan man lämpligen
renovera denna genom att Iägga på
mässingslod och sen svarva Äär tirl rätt
dimension. oet uppsri tna håle't renoverar
man då lämpligen genom att borra upp det
och pressa i en s tålbussning som invändigt har rätt mått för att fassa på den
renoverade bulten. En sådan ståIbussning
bör ha en godstjocklek på minst 1 oor
och om man vlll kan man limma den med
Loctite Bussningsmontering istället
för
act ha presspassning.
0m hålet bara är 1ite uppslitet,
och
l(onstruktionen i övrigt medger det, kan
Bromspedaler bruman gå upp i dimension på fagringen. Man
kar alltid vara
Dorrar då upp hålet minimal t, baia nätt
slitna i lagringen.
och jämt så att man får samma oiameter
Bromsstångens Iagrätt ig"nom. Sen lägger man Drons på
ringar benöver ockaxe Ln/ bulten och svarvar ner tiII
rätt
så oftast renoveras.
oimension.
0m man inte har något emot att göra
en helt ny axel/bult, gor man den naturJ,igtvis i ståI. Sen
bqrrar man upp hå1et och sätt€r en bronsbussning i oette. Ivian
bör eftersträva att ha brons elIer mässing på.Ä"
=id"n, o.n
ståJ. på cjen andra.
gäller
det
uppborrnine av sådana här ovaIa. ocn sneda hå.1,
._irär
öör
man absorut hålra tirl
i en peJ.arborrmaskin för att ha en
crans att få det rakt. Det
att spänna Fast delarna
-cäiIer
ordentligt också. En spiraloorr kan aIILfbr fatt nrgg"-Fast
ett ovalt hå1. E!t bra knep är att förborra meo en iinnfras. i
En sådan drar inte snetL iixa .1.ätt som en Oorr.
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TIENRY JÖNSSONS NEEACAR

Henry 3ijrlrsons välrenov€rade och ovanliga IIeracsr har varit
i krubbtidningen. lrå" årt"""ö, i"i-nr-a"-ian9e
sen, och många nya medtemmär tillkornmit,
är ;;i ;ä Iin'prate
att te med dan i danna artikelserie.
skaparen av Neracar var amerikan och hette carr
A. Neracher.
Iet som ingenjör hoe bil.fabriken
Br om hur en motorcykel. borde
konstruerandet orsd visst eko_
erkaren Gillette.
Detta stöd
att st,årta tillverknina.
och
t Få nå9ra fler finansiå."r,
gick det bättre, så redan 19ZO
ngelska Naracar.
Neracher. Han åkts hem tiII
ckaoes h1r. F.b"iken byggdes
acar borjade 1922 rtllla ut ur
stycken per dag. Tyvärr räckte
var inte nöjOa med Ibnsam_

med tldigar€

925.

Ll3

I

Frambroms saknas
men i stäl1et, nar

llFramaxelnll
navstyrniog.

meo

sin originella

r

bakhjrlet två
trummor. Den ena
påverkas med nandtag pä styret,
rnedan den andra
manövreras mec foEpedal.
fvtotorn är en Iågvarvig tvåtaktare
på 288 cc och ca
4 hk. Ko1ven är
Försedd med två
breda ringar upptill och en tredje
nedanför kolvbulten.
Kolvslammer existerar
inte och motorn har
en mycke t benagi ig
och Iugn gång.
Uevaxeln gån i
ramBns Iängdrik cning
som på en bit. Oen

överhängande.typ, vilket innebär att vevtapr:: :;r"i"l3t:;:,
sitter på, sitter fast bara på en sida. uevaxern tar hErt enkalt
slut framför vevtappen. OetLa medFör
att man Uara når rarlager
på en sicta av motorn, något som förenklade
vevhuitaining..,.
Oet var annars ett problåm på tvåtaktare före
gummitätningarnas
tid. Baktirl på vevaxern sitter eri stort svan[rr5ui-"o,
o"*"a
innehåIIer en svänghjulsmagnet

med beIysnirq""p"i"".-Iöper -ti-girmniUåf"it njri. Oetra
.wtgtsitter
1yänghjulets-bå<sida
hjrrl
på splines.pi
axeI, äch Ian fJ.yttas
:n ivärgåenOe
närmare eIIer längre ul- från
sväninSulet"
r.O f,5atp.,
,l s?3k på höger sida av motorcyxäIi. Oet ""Åtrur
är i-p"in"ip
steglös transmission, men i praitit<en kan spaken
iai"-" i"" r.,
olika lägen. AxeIn för friktionshjulet sittår i.gråJ-i.tt
sräriskt rurlager på varje sioa. irt såååni-i"l"i-iiriat"r
viss snedstäLlning a, ar.årn, vilket behövs r,å"]-ör.-r,of,ra rager"n
bocken är.-nämligen rörlig framåt_bakåb.
r"iOt"^Ot.iet på
styrets vänstra sida drai man via en uireltled
f.9erUo"x"r,-Framåt
varvid frikbionshjulet trycks mot svänghjule[.
fleo andra ord
fungerar det som koppIing. Lika enr<eit-säm geniaft.
pa-samma
axel som Friktionsnjulet sitLer
sen
ett
teAjeOrev
so,n-överför
kraFten tiII bakhjulet.

1r

Jämtlanc'rar en vixtig cei i Neracars svenska hisLoria.0et
var nämligen en srrecl vid namn BIixt' scn eiLer at! ha arbetaL
Sverige, närmare besLämL
som mekani<er i USA, fl;'tracie nem tiil
tiII Lit. iian heoe då en Neracar meC sej'. Denna ataskin drog så
stort intresse riII sej att nan siartace en i.:,ten import.0et
blev samman).agt 19 inaskiner, En av oessa' en 1925 års modell,
inköptes 1926 av spelrnanaen Lars Jönsson för den reiativr
en man som
hö9a summan 1153:5U. Den såIdes vioare 1937 tiil
senare skrotade den ocn flytLade tiII Göteoor9.
1957 nittade Henry Jönsson, som är son rili Lars, rarnen ocn
skärmarna på sjöbolten. Han bärgarJe celarna eitersom han vj'ssLe
atL det var nans Fars gainJ.a Neracar, ccrr förvarade cetn sen t-iIl.
cörjan av 7O-calel
cå det sEora renoverings.i obcet
började. i'totor och
FörsäIjningsDroschyr ät,erfanns
i smeden SIixts
gamla Ioraler.
Fi j ulen ko,n f rån
clika hå1i. Förgasaren Fanns kvar
hos den'"idioare
ägaren i Göteborg.
rlen en mängd CeIar
iick nytillverka€;.
Ramlagren i
notorn bytEes Ut,
och vevstaxslagret
renoverades. CyIindern och XoIven
var i så gott skick
at,t borrninE var
Här är täcKpiåcen borttagen. Bakom
onödig. 0äct<en av
svängn.j ulec syns oet stora iriktionsDunlops fabrikat kom
lrån EngIanC.
njulet.
0ekaler tiII canken
fanns inte att få
tag på, så Henry anlitaoe en reklamfirma för att gcira två nya.
Som Förebilci hade man Försäljningsbroschyren samL kvarvarande
dekaler på en annan N6racar. Förutom sitt noggranna renoveringsarbete har Henry även lagt ner en massa aroete på att försöka
ta reda på vad soin hänt övri9a Neracars som kom Lij.i i.änet.
Neracar är ingeL farLåx. FriktionsväxeIIådan klarar inga
stora efFekter. ToppFarten IiggEr kring 5A xn/t, men trevlig
marschfart är runt 30. DeL mest fantastisxa med Neracar är
Faktiskt stabilitetEn.
0en mycket j,åga tyngdpunkten och Uen
stabila framhjulupphängningen gör cet mojJ.igt att köra uLan
att håIla i styreL. Oåtida rekl;rmb.iLr.ler vi:,rr detta mycket
utFörligt,
där Förarna utiijr olika sLuntLricx på l\eracars
utan att håIIe i styret.

y§

VARIqöTIE MED IT,IORRISKLUBBEN

Arets premiärtur med våra jämtlänska morrisar gick
av stapeln på kristihinrnelsfärdsdag .
vi. ityia" då kosan mot svenstavik på vägen.dit gjorde
vi ett besök hos litats Ragnarsson som har rnånga fina
veteraner i Perfekta skick.
Efter aet Ueäöfet åkte vi ner till stranden där vi
fram en ev. resväg till
Iriff"ae korv och diskuterade
äger rum'
morristräff
årets
där
fralden i norge
Tage Eriksson
till
åka
att
med
vi
dagen
Sedan avslutåde
av
beskådande
och
brird
med
kaffe
blev
i ifucfu där det
modeller.
och
märken
av
olika
renoveringsobjekt
många
Ulicke Morris

t{(

42 Evenernang
Får iag

störct

frfi,är.. uppslurnin g

SIORSJORALLYI

7

6

AUGUSTT

I988

I år går raIIyt av stapeln i östjämttand, Starten
sker vid Nornan i Stugun, Iördagen den 6 augusti
klockan L2.00. Därefter körning, en rallytur på
cirka 7 mil med målgång i Bispgården. Under körningen
är det inlagt några praktiska prov och dessutom en
Iång fikapaus vid QUI i Backen i Hammarstrand. Hedtag
fikakorg! Kvällen middag och dans.
örernattning dels i fyrbädds campingstugoE på Geråbadets camping dels i rum ( åfderdomshemmets annex ) .
Iag gärna husvagn efler täIt.
Pris: Middag ca 7, kr
Campingstuga ll0 kr
Härmed an,näIer jaq_person€Dr

vuxna

, barn_

Fordon:
Ärsmode I I

:

Namn:

IeI:
0nsk as : middag

rr

,-

l_i

campingstuga

rum i _

(Z bäddar

)

Anmälan senast 25 juI i I988 tiII

8rt OZ 0stersund

y7

JVBK, Box 244r,

I
Si/LRIOi

x{ ton
E"tl

7:.1 5

B r^\-{n-n-r\r\-.

EDVIilI BACH14.1,N
GtruvliGEri 5fr s
83? +7 #5-rPsuHI--

SALJES
96 DE LUXt 19 62
I bra maskinellt sk i ck .
Besiktad mai. Er bvtes i
försIag.
Lars \oreII Iel 0580-280 tt
efter kl 20.00

SAAB

RE

I)

I AT 5OO
Förreg med nya pIåtarKomplett renoveringsobiekt J G Jonssen IeI O6r-2L6 8l
eIIer Leif Nilsson IeI O65-2O,
F

BEL VEDE

( COl-IB

IO

VICTORIA PÄNÄNCSMOTOR
på gammal cykel I800 kr.

J G Jonsson TeI 36t-2L6 8]
eIIer Leif Nilsson TeI O63-2O5

MESSERSMI

anbud tiII

IO

IH säI ies
kiubben

BILTRAT\SPORIBIL? LI }I D ^79
Långa moJeI I en . He I renoverad

Totor. Nylackerad. Perfekt,9 skick.
7B
Ate Jämtsäter TeI 061-I0
PEUGE0I tt}3 D 1963.
Bra renoveringsobjekt med div
reservdelar. HeIt funktionsduglig
och körbar. Dragkrok, motorvärmare
Endast små rostskador.
Ake JämtsäLer IeI 06)-I0 ,9 78
I]OO DE t.UXI_ I968
i500 GI motor
Bra renoveringsobjekt.
flostf ri och komplett.
Ät<e JämLsäter IeI O6r-IC ,9 7B

FORD CORIINA

V0LV0 Pl 1956
Derlar tiII
helt tak. ntotor',
ltrtvar,
Dii rt'i)r,
viixel lada, bakaxel.
9') 4iJ
I lov .]iinrtsiiter IeI 06]-It

KOPES
Framskärm och baklyse t.iII
NV l8 årsmodeII 19>>

2rA cc DKtrl motor.
Per-lnders Kallström'
Lienr'ägen lJ, Åre
leI 0647->At Il
SAAB 5P0RI eIIer GT 7rO
kompiett biI eller delar
aIIa svar oavsett skick
beak tas.- Iel, O6) / L3282L

eta
gratl S!

u

