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J EMT LAIV D§ YE T E RAN B I LKLU B B
bildades 1970 och är en sänmanslutning av ca 400 medlemmar med
ca 800 fordon, som vill verka för atthistoriskt intressanta fordon beva-
ras, restaureras tiIl originalskick och behålles inom l2inet. En annan vik-
tig sak för klubben dr att alla vi medlemmar ska träffas och ha trevligt
tillsammans med våra gamla fordon.

I klubblokalen iir det öppet hus varje Måndag kl 19.00 -22.A0. Diir kan Du ta en kopp kaffe
mcdan Du shrderar klubbens bibliotek och arkiv. I garagedelen får medlemmarna hyra
mekarplatser.
SommedlemfårDubl aMotorhistoriskaRiksförbundets storaannonsblad,med annonserför
hcla Norden, och en evenemangskalender, innehållande alla årets evenemang i Norden. Som
medlcm får Du också, efter minst 1 ärs medlemskap, teckna den specialförsiikring som finns i
Skandia cllcr Folksam. Genom klubbens gruppabonnemang får Du rabatterat pris på Classic
Motor.
Rabatt fås även hos: Auto-Ijiinst, Heggens Industribläster,Ima kembar Jerö Produkter, Kil-
remslagret,MortenMaskin, HP-Fiirg,Fresks,Laitis, Resendelen,Biltillbehör, Elektrodiesel
och hos Blackstone vid rep av kylare och värmepaket.
Jemtlands Veteranbilklubb iir ansluten till MHRF, Moorhistoriska Riksförbundet. I klub-
bcns tidning, B ackspegeln, som utkommer kontinuerligt, iir annonsering kostnadsfri för alla
medlemmariklubbarsom iiranslutnatillMHRF. Klubbens lastbilfårhyras av medlemmarna
för 200 kr/dag och full tank vid återl?imnandet.
Medlemsavgift frr 1001<r/år, familjemedlem 25 1«/år. Registreringsavgift förny medlem eller
äterinträde 50 kr. En tidning/utskick per familj.

* * * * * * {< * * * * * ir( * * {< * * * it {€ * * rk {< r< * äk {€ * {c * * * * * * * * r< *
IUjDAKTION:
Åtc" Jämtsäter Nyheter, klubbinfo
Iviona i:riksson Insii.nd, Rallyrep
Gun-Britt Jernberg Rally-, Utsttill rep
Korstin Järntsäter Medlemsnytt
Svcn Asp N{C-sid, Garagerep
Sörcn Nilsson Garage-, Rallyrep
Ir{ikacl l:riksson Evenemffig, Rully
Irolkc l,öfgrcn Annonser rn m

S'IYRELSE:
Sven Jernberg Ordförande
Irolke Boogh Vice Ordförande
Ake Järmtsäter Sekneterare
Thyra Nilsson Kassör
Irdne Fregelin Evenemang
Jan Gunnar Jonsson Evenemangsansv

OVIIIGT:
Irolkc lloogh
I'olkc I lcmmingsson
(iiista l,inrlströnr
Andcrs Eklund
Kerstin Jämtsäter
Folkc Löfgren
Jan Gunnar Jonsson

Irörsiikringar
I;(iruåikring:r
I ;(irsri.kri ngrrr
Garagcfogclc/lörsälj
Rcgistrator
Arkivarie
'l'id nin gsko rn nri ttdn

Fagerbacken 6 831 46 Östersund 063-10 5978
Lund 2943 831 9? Östersund 063-351 84
Ösa 1287 830 43 Ås 063-305 17
Fagerbacken 8 831 46 Östersund 063-11 69 01
Nyhamn 3425 833 00 Strömsund 0670-12673
Lund 2943 831 92 Östersund 063-351 84
Ö Hantverksg 39B S31 36 Östersund 063-10 41 67
Viltstråket23 832 00 Frösön 063-435 43

Ösa 1287
Aspås 2847
Iragerbacken 6
Arvesund 810
N'lälltorpsgatan 3 B
Angevägen 6

arb 063-12 80 10
830 43 Ås 063-305 17
830 40 lkokom 0640-121 41
831 46 Östersund 063-10 59 78
830 02 Mattmar 0640-440 10
832 00 Frösön 063-1 0 35 32
834 00 Brunflo 063-216 83

Aspås 2847 830 40
Storhögen 4434 830 30
Il«rx 2007 ti40 3l
'faptogränd 13 831 38
Fagerbacken 8 831 46
Viltstråket23 832 00
Angevägen 6 834 00

Krokom 0640-121 4l
Lir 0642-400 42
Åsiun,, 06tJ7-3 00 24
Östersund 063- 12 8231
Östersund 063- 1 1 69 01
Frösön 063-435 43
Brunflo 063-216 83

* rf rF rk * rk {< * * * * * * * * * * * * * * rf rk {< {< * {< * * * rf * {< * * * it {< * * x
Postadress Bcsöksadress Tclefon Postgiro
Box 2045 Bangårdsgatan 55 063 - 10 05 60 88 52 1l - 3
831 02 Östersund östäsuni



tr I nyhetsbyrån
hittar du stort
och smått. Så-
dant som är
viktigt att känna
till som medlem
och sådant sorn
är kuriöst. f

Sören "Rugby" Nilsson har varit i Tyskland. Det enda han
minns av resan är Daimler Benz Muieet i stuttgart. Inte fy
skam det i och för sig!

äa" är, äa" ä1"

,A,qrgnå Tyskland ryktas det att den i övrigt kompromisslöse
US-Ford fantomen Raggar-Cunnar Perssön setts ratta ett for-
don tillverkat av"General Motors" i nyss nämnda land!

ä& är, åa" äa"

Folke Sundin i Brunflo har satt igång med rostlagning på sirr
ovanliga 1957 Rekord Caravan.

ä& ä& ä& ä&

Här kommer man osökt in på Bengan westerlund. lngen kan
väl vid det här laget ha undgått att se Gevalia-annonsen med
trollkarlen Hokus och hans rrehjuliga Ford-skåp. om någon
vill se trolleribilen i verkligheten står den fcir tiilf?illet pf,wå !

hjul i klubbgarager.

åa" ä, år, äa"

P"ngT som-kör rally i skogama med opel är annars också en stor Ford-vän och
äker tlll vardags i en Ford Pic-Up från sent 40-tal.

år, är, ä& år,

Mera Ford! sture Kindbdig har monterat skärmar och fotsteg pä sin ,,som 
nya,,

T-Ford. En sevärd renovering!

är, a." å." å&

5]ipp. Nits. Nils^son, Fyrås har sålt sin Ford AA Last -29 med tipp tilt Ivar Eriksson.
Får vi de den på Museet?

äa" ä1" ä1" äa,

Kalle Kingstad (som inte. vill-vara med på bild) Irar sålr cn av yngve och svc.,s ul)
motorer till Skåne för vidare befordran iill Tyskland.

åf, år, äa" ä&

Nisse Mellberg har sin fina Mercedes 180 inne för plåtlagning efter en smärre
krockskada. En ny bakdörrhar anskaffats i ryskland och"omiyktet talaisant har
dörren med tillhörande kaross lackerats med ivart Du-pont laci?



åa, år, }} åt,

Flitige Sören som har Rugbyn klar för besikning har även provkört sin Messersch-
midt.

år, å4" ä1, ?a"

Från de övriga tre sålda exemplaren av Messerchmidt finns intet nyrt att förtälja.

år, ä." å." å."

Anders Kristofferson sägs ha monterat innertak i sin hemsnickrade DKW spånkorg.

år, å." äa, åa,

Folke Löfgren har med hjälp av "lyftkranama" Sven Jemberg och Helge Isaksson
lagtimotomiSS-ramen.

ä& åa" åa" å&

Göte Dahlgren har inte setts i närheten av sin Jaguar.

å& ål, år, år,

Motsatt förhållande gäller för Benny Edlund som lyckats fragmentera allt framför
vindrutan på sin fina original ex J G Jonsson Cadillac -53. Delama som förmodli-
gen lyfts bort med hjälp av motorlyften fyller nu upp nästan hela klubbgarager....

är, }l, å." å&

Gunnar Persson i Åsama har fyndat en Plymouth -34? Med vilken han och hans
goda vänner övar förlytming medelst skuvning mellan olika lador i Åsamatrakten.

år, ?a" å& å."

Tommy Pettersson har sålt sin brandbil till Dalama.

ä& å." äa, ä&

Mikael Morris har äntligen hittat en annan skrotfiirdig kaffeautomat som dock
tycks fungera. Välkomna till klubbgaraget alla kaffesugna!

ä." år, är, å."

Låt oss avslutningsvis hoppas att det ordnar till sig för Ivar och hans bilmuseum så
att denna attraktion får finnas kvar i Östersund.

ä1, ä" ä& äa"
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VALKOMMENTILL OSS!
\rI BLIR
ALLTFLEROOO

Askander, Maria
Hornsgatan.2l ..
832 00 FROSON

Asplund, Christer
Pr 1370
840 73 BISPGÅRDEN
0696 - 33034
MG.B GT -67

Asplund, Pär-Åke
Hiirke 18 16
832 00 FRÖSON
063 - 433 82
Vauxhall 10 -46

Bergvall, Birger
Alldgatal 12
83137 OSTERSUND

Edlund, Bengt
Odens väs 26
g30 43 Å"S
063 - 309 2t
NV -51
Saab 96 -64

Hellström, Rudi
Skruvvägen I 1

831 61 OSTERSUND

Häggström, Rolf
S Söre 1043
830 30 Lrr
a642 - 105 0l
Ilusqva rna 228 -Sl

Jacobsson, Greger
Spowägen 25
831 62 OSTERSUND
063 - 1293 M
Ford Corsair -65

Jacobsson, Jan
Bangårdsgatan 54
831 45 OSTERSUND
063 - 13 323r
Fiat 1100 -58

Jönsson, Bernt Ove
Strömsnäs 881
84A76 STUGUN
0695 - 320 22
Lotus Europa -68

Laitila, Tauno
Strömsundsväge n 2192
830 80 HOTING
0671 - 10235
Oldsmobile 66 -47
Volvo LB .68

Lindberg, Mats
Timmervägen 63
83172 OSTERSUND
063 - 854 91
Vauxhall Cresta -60
A-Ford -29
A-Ford -30

Norldn, Helnter
Pl 4591 Räcksjön
831 94 ÖSTEhSUND
063 - 402 19
Mercedes Benz 180 B -60

Peterson, Ann-Britt
Solberg 2054
834 OO BRUNFLO
063 - 209 69
B uick -27

Strönqvist, Rolf
Bergsgatan 30 ..
832 OO FROSON
Fiat 600 D -68

Westin, Rolf
Tullgatan 33
831 35 OSTERSUND
Volvo P1800 -64

Wikström, Mars
Vinälven 1071
840 43 HACKÅS
063 - 702 62
Willys Jeep -47
Mercedes Benz 190 -58
BSA 250 CC .54

NYA FAMILJE.
MEDLEMMAR

Peterson, Kenneth
Solberg 2A54
834 OO BRUNFLO
063 - 209 69
F = Ann-Britt Peterson

Rudbeck, Elisabeth
Box 6072
83I 06 OSTERSUND
I? = Clits Rudbcck

Svensson, Karina
Pr 2998
831 92 OSTERSUND
063 - 3s3 58
F = Thomas Hansson



Oldsmobile 66 1947. Agare:Tauno Laitila, Hoting

Ny medlem: Bengt Edlund, Ås

OBS!
INB ETALNING S KORTET FOR ÅNS AVGIFTEN

SKICKADES UT MED FÖRRA BACKSPEGELN, OM DU
INTE FÅTT XÅCOT BETALA IN ÅNSAVGIFTEN PÅ

PG88 52 11 -3.

100:- FOR MEDLEM,25:- FOR FAMILJEMEDLEM.
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V[] tJ{AtR FLYIIIIA]fU
FRAruI

Skucku 1310
Svenstavik

Ängsgatan 51 D
Strömsund

Gärdesgatan 4
Bollnäs

Sollidenvägen 9l
Östersund

Brunflovägen 8 A
Östersund

Mårtens väg 10

Hackås

Frösövägen 72 A
Frösön

Fagerbacken 26 B
Östersund

Villavä gen27
Bispgården

Hallen
Eengt Wikström/
Kilafors

Villavä genZT
Bispgården

Bergner, Sture

Edlund, Lennart

Evertsson, Maud

Gabrielsson, Lrif

Högbom, Geir

Johnson, Bertil

Larsson, Anette

Lid6n, Kent

Sööder, Ann

Wikström, Anders

Wärme, Kurt

TtILL:l

Skucku 1270
840 40 SVENSTAVIK

Tussilagostigen I
833 OO STRÖMSUND

Strålgatan 9, I tr ned

/FIansson/
II2 63 STOCKI.IOLM

Böle 3270
831 93 ÖSrenSUND
063 - 373 44

Mariav agenZ4
831 48 ÖSrr,nSUND
063 - 123228

Knytta 3366
831 93 OSTERSUND
063 - 373 88

Svedje 4846
831 94 ÖSTENSUNI)

Ringvägen 18 A
831 37 ÖSTERSUND

Box 64
840 73 BISPGÅNOPN

Sörbo 77 50
821 OO BOLLNAS

Box 64
840 73 BISPGÅRDE,N



EILMUSEET

Strax cfter jul kontaktadcs JVBK av Jämtlands låins museum för al"t träffas och

diskutera ett samarbetA avseencle drivande av ett bilmuseum i Östersund. Detta
föranleddes av att Ivar Eriksson ej liingre anser sig kunna driva Ivars Bilmuseum
i dess nuvarande form med diirav följande resultatunderskott, vilket hiirleds till
stor del av den hyressätxring Östersurds Kommun åir bunden till att utverka.

Den "nya" modellen var att kommunen hyr ut lokalen till Jåimtlands liins Mu-
seum och museet övertar drift, underhåll etc. I den avtalsskiss som då uppgforts

avsåg museet att hyra Ivars bilsamling och med delvis (i huvudsak) egen perso-

nal. Eftersom kommunen är en av huvudmiinnen i Jämtlands Iåins Museum kan
hyran av lokalen sättas på en helt annan nivå varvid museets möjliheter att "gå

runt" väsentligt överstiger Ivars. ,,

I detta sammanhang kommer JVBK in i bilden.
För att nedbringa museets lönekoslrader erbjuds JVBK stå för öppethållande

20 helger per säsong samt att utöva aktiv verksamhet i och kring museet. Som

motprestation skulle klubben få disponera lokaliteter delvis i befintlig byggnad

som klubblokal, varrna och kalla utrymmen i intill liggande byggnad, samt.plat-

scr i muscct. Detta tycktes vara rirnligt av styrelsen varför vi liimnat frågan

öppen för vidarc diskussioncr. Detta kräver förvisso insatser av fler mccllemmar,

men bedömdes vara fullt möjligt.
Museet har idedr om samkörning med Jamtli Historieland m m.

Som bekant har hela frågan tagit en annan vålndning efter diverse oseriösa tid-
ningsskriverier, vilket gio.t at Ivar dragit sig ur diskussionerna i ovanståcnclc

form, men dåiremot erbjudit sig att köpa fastigheten av Östersunds kommur och

dåirefter försöka driva Ivars Bilmuseum vidare. Om så blir fallet så åir även Ivar

trchov av hjälp mcd öppcthållande och erbjudandet om klubblokal kvarstär.

I medio av april kommer vi att få veta hur det går med museet. Om det ej blir
kvar så är det sannolikt att huvudkommunen kommer att suga åt sig Ivars bil-
samling. I annat fall blir det snart aktuellt med nya diskussioner i samverkans-

frågorna.



Fisketur med NMMK Jämtlandsgruppen
.A- . .,V\ 

^^^,.^/\4./VV\.,VV\^/V\-^/V\ ^/\ ^/\^^/a.^^^^^ /\^
.a.a /\/\.14^,^

/\^,^rv\ /\^,^§^^^^/\

Söndag 26 februari annordnade Morris-klubben en fisketur till Sundsjön, ty-
värr hade vi inte vädrets makter med oss, för det snöade hela dagen. Trots dct
var det i alla fall tolv personer som slöt upp och drog ut på isen med borr, pim-
pelspö och glatt humör. Fångsten blev inte något att hurra för. Men vi fick ju cn

anledning till att trtiffas och vi grillade korv och fikade så det var ganska mysigt
i alla fall. För som ni vet, finns det inget dåligt väder bara dåliga kläder.

Viinliga hälningar
Micke Morris



Första helgen i juli (3016 - 2/7) ordnar NMMK-Dalarna en sommarträff i Mora.

För mcr information, ring Thomas Eriksson (A838)
Tclcfon 0250 - 135 30 arb, 154 45 bost.

IniliorltrW
Vid den numera årliga vintertriiffen i Enköping den 18-1912 enades samtliga

dcltagarc att ctt Indianregistcr mcd kassa och styrclse skall bildas.
Vid den sedvanliga marknaden utbyttes bäde diverse delar samt nyttig informa-

tion. På bilden ses en känd jämtländsk mötesdeltagare snrdera några av delarna.
Den som är intesserad av Indianregistret kan ringa till Gunnar Persson
tel 063 - 1i 56 10.

BengtNordqvist.



KHYSsET
Tävlingskommittdn har ftirstått att ni siikert vill få en ny chans att vinna våra fina priser.

Dä tidningen på grund av julstök, mycket arbete på tryckeriet etc, etc... blev så sen att sista
datum för tävlingssvaxens inlämnande niistan passerats ndr tidningen kom till er!

Varsågoda: Era tåivlingssv€rvill Kalle Roos ha omgående men senast den l juli.Adress:
Tullingsås 6137 A,833 00 Strömsund.

Pristagarna kommer att delges vinsterna i samband med årets Jamtlirally zzjuli.

+

1. Kilowatt

2, Bilmodell av Plymouth

3. Kan Man Ha I Däck

4. Såiljs Råolja På

5. Fruktad Chrysler Motor

6. Lastbilmiirke

7. Viixelväljare

tt. Arncrikanskt Iliistkrafts Mått

9. Fram På Bil
10. Betalas För Importerad Bil
1 1. Finns i batteri

12. 340 six . . .

13. Underdel På Bil
14, Modell I CompalxklasseR

15. Anviinder Vi På Bilen F'ör Att Kunna Se

16. Angrips Gammal Bil Av
11. Rocksångare Under 50, 60 Och 70-Talet

18. Motortidning

19. Vi Hoppas Att Du Kommer På Våra . . . . .

11



Hiir syns femton numrerade fordon. På slutet frnns tjugo alternativ. Det
gäller nu att hitta rätt namn till rätt bild. Fem alternäti-v är alltså felaktiga.
Skriv ncr ditt svar och skicka till:

Kallc Roos, Tullingsås Gl37 A, 833 00 Strömsund.

scnaste inlämningsdag I juli (poststärnpel).

12



BSA
Studebaker
Sarolea
Plymouth
DK\ry
Ariel
Kaiser
Facel Vega
Peugeot
Skoda
Harley-Da vidson
Ren au lt
TWN
Frazcr
[{usqva rna
Fiat
FN
Indian
Volvo
Na.sh

13



'Iidserl[ign kfo{er
I föma numret av Backspegeln skrev jag ett litet anrop för att få igång ett gäng,

som intresserar sig lite mera för gamla kläder.
Jag vill nu passa på att berätta om hur det gått.
Sex tjejer hörde av sig och nu har vi bildat en studiecirkel i ABF, där vi får

900:- i bidrag till studiematerial.
Vi har per annons skaffat gamla veckotidningar samt varit till biblioteket och

lånat böcker. AIla böcker om mode iir på engelska så det har blivit nyttig extra
training.

I veckotidningarna har vi funnit gott om bilder på kläder. Det blir lite av ett
pusselarbete eftersom vi sal«rar mönstren och måste tåinka på hur kläderna syd-
des förr.

En sak iir synd: att det finns så lite bilar frän 4O-talet. Kläderna var nämligen
mycket roligare då iin på 30-talet. Äkta 40-talskläder gär också att hitta. Under
kriget syddes gamla kläder offi, herrkostymerna blev damdråikter o s v. Hattarna
stukades om till andra modeller.

Några detaljer vi liirt iir: niir blixtlåset började anviindas och under vilka perio-
der axelvaddarna varit moderna.

Men nrir knapparna i herrbyxornas gylfar byttes ut mot blixtlås åir fortfarande
ctt frågctecken. Kanske någon vet?

Till sist hoppas jag att JG läser detta och att du iir i full gfutg med att planera
sommarcns rally. Då vill vi niimligen visa upp oss och våra passagerare, alla
klädda i "nygamla" tidsenliga kläder! !

Vi hoppas också att detta inte rir en engångsföreteelse. Det är kul att liira känna
varandra och slippa "torrprata" om väder ndr vi strålar sitmman på utflykterna.

Till hösten hoppas vi flera hör av sig.
Hälsningar

Else-Britt Tegstedt, Thyra Nilsson, Irene Fregelin, Gerd Löfgren, Eva Ragnars-
son, Lena Ragnarsson och Kerstin Isaksson.

Else-Britt Tegstedt
Åkerbarsvägår 11

831 62 Ostersund
Tel 063 - rZ 50 85

l4



Mittnden

Allt inom veteranbil och MC hobbyn

bömoa@ B@ wt
i anslutning till bilmuseet och motormässan

OBS! Endast 50 kr per plats.

Ingen f«irhands anm älarl.

Besök, fynda och njut av
veteranmarknaden

i direkt anslutning till
norrlands största motormässa!

UPPLYSNINGAR

Sven Jernberg 063 r 305 17
Åre Jämtsätei 063 r 10 sg zB
J G Jonsson 063 r 216 83
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lamtti-gulttyt
{cn 22 ocfi 23 juti 1g8g i Ostersurcf

Jenrtlands Veterarrbilklubb tillsanlmans nred Janrtli Historieland,
arrangerar detta i fortsäl.l,ningen årligen återkomnrande rally, nred
start och nrål i friluftsnruseet Jarntli.

Janrtli Historieland är erl urycket aktiv clel av Järntlands läns
Museum och innefattar Jamtli sonl under turistsäsongen iir bebodd
och nred full verksamhet av märuriskor och djur. E,n exklusiv nyhet
for året ä' al.t även Ivars Bilmuseunr ingår.

Inorn friluftsmuseet ligger även Restaurarlg l{ov i vars vackra fest-
sal, i fonurordisk stil, rallybalen kommer att hållas.

Tillresande deltagare med i forsta hand öppna äldre fordon erbju-
des gratis forläggning i Jarntlis vandrarhem och parkering inom in-
hägnade omrädet for klenoderna under lördag- och söndagnatt. Dis-
ponibelt antal bäddar är c:a 30 st i 12 rum.

En speciell inbjudan riktas till rallydeltagare rned fordon sonl är
minst 50 år gamla. Dessa deltager i eu Concours de Charme tävling
nred besättningar i tidsenlig klädsel under söndagen den 23 juli dlr
fordonen visas for allmänheten inom Janrtliområdet.

Långväga deltagare i denna klass erbjurdes gratis, i nrån av plats,
en extra liten Jämtlandssemester dagarna före rallyt, exernpelvis
frlrn oclt ttred rtrårtdag cletr ll juli. Förlåiggningcn skcr i ltl'clnäs, nA-
turskönt beläget vid Storsjöns västra strand. Anläggnirtgen soul ägs
av Ostersunds Kornrnun innehåller 10 sovrunr med c:a 20 bäctclar
nred ntadrass, täcke och kudde. Matsal for 15 20 persolter, kök
rned kylskåp, elspis, porslin etc för c:a 50 personer. Två allrum nred
öppen spis.

Dessutom finns bastu, lägerplats, tältkåta, två vindskydd nere vid
sjön samt båthus med roddbåt och två kanoter.

Våird på Iffelnäs under dessa dagar är Folke Löfgren, Vilt-
stråket23,832 00 Frösön, tel 063 - 435 43. Under dagarna blir det
gemerlsamma utflykter, bl a till Gräftåvallen, Bydalen - Höglekar-
dalen rned nrojlighet till någon liten [iAlvandring i Oviksfjällen eller
fiske i riksbekanta Dammån eller Kvitsleströmrnarna.

Anrnälningstrlanketter oöh upplysningar kan erhållas från Jenrt-
larrds Veteranbilklubb, Box 2045, 831 OZ Östersund. Telefon till
klubblokalen nråndagar 19,00 - 21,00, 063 - l0 05 60.

t6

vars vackra fest-
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22-23 juti

AlIa deltagare i fordon äldre än 7939 deltar i Concours de
Charm tävling på söndag. Prisutdelning sondag efter-
middag,

Långväga deltagare erbjudes gratis övernattning på
Jamtli!

Ja tack! f mrdag tr söndagnatt.

Ovriga ordna.r själv inkvartering.
Turistbyrån tfn 063 - L4 40 01, 14 40 02.
Ostersunds Carnping tfn 063 - 11 37 06.
Frösö Carnping tfn 063 - 432 54.

Sista anmrilningsdag 10 iuli!
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J e mtlands V e teranbilklubb

B ox 2045

831 02 ÖSrnnSUND

Anmälan till liten Jämtlands-semester på lffelnäs.

L7 -21 juli.

Jaglvi vill deltaga fr o fir ...................... t o fil ....................

Välkommen!

18



FILMKVALL 13 MARS

Trots annons i både ÖP och LT kom det endast ca 35 st till vår filmafton. Vi be-
såg ett antal gamla filmer, men på videokassett och kopplad till klubbens egen
TV-apparat. Naturligtvis gjorde vi en fikapaus och blev bjudna på kaffe, 1äsk,

smörgåsar m m.

Varför är det så dålig uppslutning?

Ser ni inte annonserna eller iir filmer om gamla bilar ointressant?

Planera även för:

Sun dsvallsrallyt 7 9 - 20 Augusti 1989

K o n t a kt p e r s o n e r : o;::,: 
ff:;:z';r i:":":: [;;"i":;1 

":r:r'-'å11:rt

Sun dsvalls Motorveteraners marknad på
Midlanda flygplats a nordnas i år

Lördag 3:e Juni

Boka in detta datum för ett besök på

No rrlands stö rsta Vete ranfordonsmarknad

GOD FORTSATTNIruG PA 1989 !

t9



I mars 1989 hade jag förmånen att besöka Daimler-Benz museet i Stuttgart.
Dåir fanns allt från första motorn som Dairnler byggde till prototyper av Merce-
des. Hiir följer några bilder.

20
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M otorv ag nar krin g selcelskrftet.

En av de första Mercedes med stjörna på kylaren.



1909 Benz typ 20135 PS.

F laggskeppet, M ercedes 5 N K.

De äldsta bilarna var mycket fint renoverade och återställda till originalskick.
Om du inte vet vad du ska göra på semestern gör en tur till Stuttgart och ta två
dagar på museet. Det åir det värt.

Sören N.

2l



uöRDAG %@ NffiAJ'

Alla klubbmedlemmar uppmanas hänned att deltaga
marknad i anslutning till motormässan och bilmuseet.

Ni minns seikert hur det var forra året:

- Dom flesta säljarna kom ftån andra veteranbilklubbar.
Många av oss gick omkring och tyckte att det var en

marknad (trots att det var över 50 säljare). Samtidigt
hade hur mycket delar som helst hemma!

Sådana fasoner tolereras inte i år. Alltså, skall vi prova att få
detta till en stor årlig marknad typ Sundsvall, Falun m fl måste
vi själva bjuda till, och bjuda ut varor, anrlars ar det bara att
glörnma detta med marknad för vår del.

Vi kan inte få bättre läge och bättre publiktillströmmning 2in
genom gratis draghjälp av museet och motormässan.

Fattar vi inte det, vi "surjämtar" så får vi faktiskt skylla oss
själva.

Nog om detta.
Våra kvinnliga medlemmar kanske kan fundera på Else-

Britts upprop i klubbtidningen om gamla kläder. Leta fram allt
gammalt och bli marknadssäljare.

Evenemangskommittdn
gm JG Jonsson.

på vår

mager
som vi

22
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Monter på Bilmässan
Vi skall ha en monter på Bilmässan, Iiksom andra motorklubbar och söker håir-

med några frivilliga som kan tiinkas stå diir några timmar och svara på frågor om
vår verksamhet samt sälja dekaler, tröjor, tidningar etc. Anmälan till klubben
måndagkvälIar telefon 063 - 10 05 60.

Storsj örally 22-23 i uli
Se separat sida om Rallyt, men vi söker några frivilliga som funktiondrer,

Ring klubben!

Ev! Vinterrally värvintern 1990
Vi diskuterade om att prova ett vinterrally någon g4g under vårvintern -90,

och då i södra Jämtlancl i trakten av Rätan - Klövsjö - Asarna. Vad har ni för
åsikter? Kom med synpunker på ett tidigt stadium.

Skriv eller ring till klubben!

23



Renovering av Rugby six -ZG

I september -86 köptes bilen av Kalle Kingsta. Den var dll i stort sett chassiklar och
det mesta av plåten var blästrat och rengjort. Trävirket var &iremot helt uppruturat.

_ 
Så_satte då renoveringen igång. Bandsåg och diverse snickeriverktyg infdrskaffa-

clcs för att klara av snickeriarbetet. Trävirket i karossen blev björk.-Som tur var
fanns ds gamla träbitama kvar och var rätt så intakta. De anviindes som mallar för
tillvcrkning av ny'tt trä.

Karossplåtcn var det lite si och så med. Motorhuven var ihopvikt, toligcn övcr-
körcl av cn traktor. Rost i skiirmar och dönar. De blev lite plåtknackning och svcts-
ning innan karossen var klar och vissa karossdelar fick nyti[verkas.



Lackeringen skedde hos Chev-Tommy i Ope urder januari -88. Karossen fick
en klarblå färg, fotsteg och skiirmar blev svarta. Bilen transporterades så åter till
klubbg araget och slutmonteringen kunde börj a.

Under vintern 88/89 kom kädsel och suflett på plats och i skrivande stund iir
bilen klar för besikning. Vi viintar just nu på veteranförsåikringen och sen iir det
bara att hoppas att sommaren blir lika fin som förra året.

rl:::: r:ir . 
:

't"'
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E,rJast
i 1,..'1,, r ;irl,l..',, l',...';, ir.r'l'.t

fI ,', I l'

l'-,r,1;rst ltv f'r1 r'tt l,il,ttii t'k't'tt ir';i.r'ltlt'rr L;tt'tlr'(

tttilli,tttt'n, )1; . I)r,l'.\ttI Ir;tr l,,lrtstt'rt('t';tt t''.'t'

/,',i ;\\' 1'l q'.\s;t [,iIrrrii1l.,'tt. Nlr' I)trr"'Lr]t lr;rl'

n)- s(.s-('r. till c{., nr;rngir {'ijrcgiit'ntlt' qcllolll ;ttt

r- rJ n V It tr s-ll r'- tr i l i ln ,r |li ll ;t (l t''-t '

)1,., I)rrr';rrrts ril,,.l (.r'l';rr'.',,11('t('l'11,r l,;l;,r,l,t:'tt'i,ts ()tll-

r.irrlt. lirrr);rs t;ll:irrr1',;r,1,' I,,'i r',,t';,' ltt'$lr,r'-;rlll,11,t'l'il ()( I'

,Jgsiyr)1rir,s oL.r'lriirrl;t I)()lltrt;u'it,'t t)('t'()t' 1l.i l,,"lstl'trlttir'

ijr-c.l;iB's(.pIct, slitst]'r'lirt, l:ittsliijtthct, iiirlrn o.'i', 01't.'tndc

g.rng sar11t cl e lti,t1 tr /)t,i,tr'!'trtt; ['i.jrlrlill;tntit'till ,lcn /rii,tl ,t

Å',',tltl,'rr.

^,\1r-. I)ur.,rrrls iivt,r'lliSl.,('rrlrt't s()ttt l,.,ttstrtrlt(iir'.ir l'.iirrtl

,,r.h ul)[rsk;ttt;rrl ijvr.r' lrcl;r viil'1r.1.'lt. ()r't't' ir.r. r)()() :\t'Ilt'-

tirr.(.s.\'.ss,.l.s.it[;rs ,l;,glig..'rr i r)ttt';tttt-l'l.l»l''i lr('l'll;t-

l)ty'ttttl-.f',tl,t'ik'r't'tt,t lillr't't'/r'tt ttt,rf tt lrilli.,1 lt''1"/'rl'tt'

t,ttt),t,, 1('fr,(','l;i.,1,ttttt t)tttlttt'f'rtt'r)trtt lill lli11,t l'|t't'ttt"

,,\ll;r [,il*1,,.1,r,1:,rrlr.r',,'1,i,,,1.,,. .rll i I)ttt';ttrl l'.,1',,1.''r'lr'r''

rit.st.illl,i,,S*l.lt;tl,'l'i [,r,ltt:itl'i1,,,1,,t:;t'1, \',rr'"t!';tl'trr :t'i :ti' '

Sr,,..1, l.,,,lrrr,l,,,s,, .,.'lr l;rg';r rl. i ;t\' ,1<.' ('iil'tl,'1..t' :i()lll tlt'ss't

l,il,,,','t'1,it,.1,, .

I ),'llt,lt:',1 t',t t t,'tt, ()(

l',t l,trtt'l r't'tl I t',',|t'l'
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RUGBY SIXi
:

./Wr'. W. C. D,rr.arrfs sc,,,rstc slral.rrlrr, i:
R,,gby_si* 

rl,*;;,j::,ä:"i,T;;;il1i,J,;HH,;: i
bar. Den lrar tillräcklig lt,.alt I.ör alla :
vägfrirhållanden, är lättskött och be_ i
I<väm atf åka i. i

R,, g b y_S i* : rl :; ; ;,i,i, il)0,,1,,,i,! l',,, ;,^,,!,!,; !: ;,, ! i
. . .som även under de svåras(e vägför_ i. .,: hållanden artretar med ett ör""Jlutt :
",.," .. . I ' arl Lr"Iit )r;*i 1ct oaktat ,ir atir,ela.t ='i

:. :". ekononiak Den iir lätt åtkomlig om :
. .,' '' .,. ' i".;".d.' #io"^ föreragas. Des§ 

=,.',.'. 1",.,, ,' ' , f;i*s""..,11p:",.- styrning: och väx- i
;. ,..:...:: ,: .,ling _ äro fulländade, o"1l d" hah. i. tta . . . -
;. " :i :.,,'''. ' i elliptiska under.slungriäclr.ru.na gör.a ; l' 

" ,, i : ' ' .' gången o'anligt mjuk och beh";lig. 
=)koppling tIt, ae cnttl!åart0r, ttc/t {tät._'i

akti.qt pär\e. nen består a' en enda :

Iätt ut tagbar. I I itriger
aa a , 

-arl{e n orn 
=.nöiliggöres'mo]llggore§_..erl , rn]uk och angenäm iig4rssättning, vilket har clen störsto §

iuk och angenäm i

I
a

I

återverl{an på vrixellåda och pardan i
och tr'öljaktligcn givcr. Iltr;1lt.tl_,.t/:Å, ttt illanligtlånglit,,tlring0, :r i

!.'. 

=i=,rtttrttlt,,tttttilrttr,rr,rrrrt,rirrrrr,r,rilniltlttrrlrrnilIn*,rrrilnrumnilrrrrrrrrrr,ä



iltllr ll ulllllllllllllt tll llltllllltl llll:

RrrgL y-Si" iir. på gr-uncl av sin l.onstrrrktör's långa

crlarcnhet inom bilindustrien och d en

tc:knil. som under åren ernirtt en canad

höjd , (n kpalitatdbit av rang' Karos-

se.ns ftrlländade och smakflulla linier
s^i va Rrr gtry- S ix ett uppseendeväckan-

dc och e[a,11ant ilt,t(€'tfla. Dess säten

ii ro m)'cke t kom fortabla , Pit gru nd

av att Avstånden från bottnen och i Z

. r),ggstöclens Iutning utarbetats med 
=

=
I !) öE!§tvsvrre 

=
största noggrannhet. E:

R "stv-s 
i* 

Wft[i,i[j:r{;;ii:;;,' l:,, i.'-; :
lingar ctt ,,å lti,qt pri,t ,tom Rugl'y-Sfo: 

E'=
7t=

.v

-
?
I----
I

'.. i

-a-*-'-t-)..J 
, .. ., 

=)tO'IOR : sexc;'linclrig »Qonlinental rött sigill",-40-hLr';'av-' i"",.J'u-, ;;iilj;;i;;?, L;äi** eter 70 "'ä', 'loglä"gd 
12f !

*å., "yllndcrvolynr 
2.77 lit. . 

=

: r.!

CYLINDRAR: Gjutna i ett block med övre hälften *.y !

VEN'IILBR: Instrgning 34.7 rnm', utblåsning '31'7 mm' dia- :
nrctcr, - 8....{rtn:., 5]tyning. .' . , '.' "'jr: . ." : E

SltÖn;NtNG: Oljepu,r,p driven ilirekt av kan:axel'r,rT'J"k, . E

till 'alla h,rrudlåg". och vevstakar. I{anometer å instru- . !
mentbrädan 

=Chessis-srnörjning: fullständigt alemite-system' 
=KYLN.ING:, Florrcl'-comb, {1 cm. f3r'blatlig fläLt, 'aitt"- :z

PunrP. :
:
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i

f ORGASARE ; Tillotson, enk. rör 25 rnrr)., nlsrrgnings- &
utblåsnirrgsrör' pdrallella.

BENSINTII,LF'ORSEL ; Steu'arts vacuurntanJr fr'å rr c :;r ri0
Iit. behållare baktill försed.l r,:ecl sk.1'drlsplåt.

STYRNING : justertrar srräcltt*r'p, 406 tlr n). r'rlI t,
rattens centruttt.

a'

KOPPLING : Enkel skivkoppling, tclt'r, i,rncslrrten i sr';ing-
hjulet, lätt åtkomlig.

S'fART & RELYSNING : Atr(o-litc, Bcrlcrittot', startrlotor'
och indulttion .

ITRAIIAXBL 3 I-ssktion rned. Elliots styrni,.,lir,rtisnr,

I

II

justerbart monteradc med rullagel:.

BA I(AXEL : Semi-floa ting, spiralskurna d rc \' .

VÄXELLÅDA : Standard nre«l rkjutbara kuggl''j rrl, Ir'c lr;tstig-
heter framåt och back,

FIÄDRaR : I{alvelliptisk.r tåaerslLrng, l-rftrrrfj;i,l rar 9 I cnl ,,
baltfjädrar 136 cm. Iånga.

BROI}ISAI{: verkande å 50 cn1 . trummc)r il balt}rjt,lcn.

RINGÅR: rF';sk, b:rllong ccrd 29x1.qo" rl Iotrri,lg, liicktrr
modeller 30 X 4.9örf .

a-

LACKERIN G : »prrc:o, blå, .,f..'arta hriinrrlacl,ct'rrclc llJ'gla,',
' förniclrlad l,;'larenrantel , '-

TOTALLANGD: med ncdslagen strffie tt 421) ('r)) .

TOTALBREDD: 175 crn.

SPÅnvlDI): lqs cnr. .

'['O'l'Alff OJI): nlr:(l rrl)p]rlng,.,', srr['llcl(: IHfr ('rn.
"lfIIULBAS: 277 cm.

SUF.FLB'IT & SIDOGARDII\ERl, svart fcg'anroid
I brun lilral,i-srrlflett mot c.xtra Irost,nacl.

Irjt,lcn

elle,'



LACI(ltRIN G : »Dtrco )) bl:1, för'niclrl;r«.l kJ'larcrnantcl, st'ilt'tA

briin n lacl*erade fl;'glar.
-l'O'I'ALLÄxGD : rned nedslage, sufflett 400 cnr.

'l'O'.[AL B If I1DD : 17 5 clrt '

SPÅRVIDD: 145 cnr.

TO'I'A[-IlO)D: med u,pslagcn strfflett 185 cm.

r|ur.RAS; 264 cm. :
su lf Ft,li'l '1. & slDoG^lrDINI.lR : sr.art p.ganrt,i.l ell"r :

brun khaki-sufllett llrot e.\tra ltostnad ' 
=VII(T: 850 kg. :

Dut.,tttl-J"tbrik,tlatt hava i Arnerilta satt r'ärld"r"Lord ' !.3

i !rina1)i,tttitr,,fiir'lart - på lt'.,i lintntar, ' 
o tttinular, 53 

=sek. tillryggalacles en sträck ^ dt' 1o2,J Arrt' motsva- :
rande , i;.1 ktrt. i littttttett. i

Älr"r, p,ä ,rur,r.rkn lrirlitt.tltbnLror här'da1' ' Rugbl'" denna i
rangpl.ts och har under senaste vinlern 1925-tgz6 i

".ör]r"t 
ett flertal första-pris a' vilka följande må om- !

...4:' inämnas: ;-

Flastighetstävling å rak och rund isbana vid Kristine- :
hamn c st. förstn-p.i.. i

Ilastiglrc[stii'ling å ralt ocfi runtl isbana ,;,1 ud,l"- i.:
,,;rlll r .st. l'iirsta-pris s,lrrrt hctlcr'5;lris l'ör snabbaste :
stand;rrd-vag,r i sin klass. :

Ilastighctstävling :1 rak och rund isbana vid Väster- :
vik z stl första-pris.. 

=I I;rs(ighetstiivling ii r.illt och rtrrrtl istrrnn vid [,inliö' !
ping r sL I'ör*t^-p,'i*. i

LanrJsvägstävling med start och mål i södertälje r :!
sl. I'iirs(it-pris' i

I sirrrr(ligrr tiivlingrrr tlt.lttrg t'ntlitst .'/, vitgt't ;tv f)tr' I
=rant-l'.'rbrikatct, alla,tlan2ar?ltilar' :: ,.rlrr-r(\ , rr"r'ii

i .rrrrr..r rr.r r rrr rrr rrrr rrr r rrr rrrrrr m tllultlltlltll lllllll lllltll,,r,,t,,,,,,t,,tlit,l,t,,,tttt,,t,ttttilt utltilr ttnilt lt ltilil ttt llltttl ttt rl lttttlltll tlltllll lll llll llll lll lllllll I ll llll lllllllltll lllllll I
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=inuGBY-BrLE,N:

i nRYTER VÄRLDSRE,KORD
=

! f;tt den redan l:lnga listan av världsreLord som vtrn-

I nits av den ettriga Rugb-r'bilen ltan Iiiggas iinnu ct(, tnå-

i hända det mest beaktansr'ärda, Detta senaste soln
=i poä"gter:ar Rugb-vbilens iirolulla roll är' r'ärldens se-

i naste löpnrng varvid intet uppchåll giordcs trncler l'rela

i ' striickan.

= n.ttn li'anrgångsrika Iopp l'iir ittI l'ör'bii([r';r tlct g;rtttlr
i r"kordet startadcs klockan r2.o5 f. m. clcn zJ Fc,br.r''

i ""i framför Scntinel Building i Atlanta tned sergeant

i Col", .,n f. d. ol'ficer i Nordviistra' [(trr',g1. Rirlantlc

! I'olir.n, b:rkorn ratlt'rt uth vitt' sltrt('iirt ltl. t,r,'-r5 l'. rtt,

i d"n 2g I''ebt'trari, pt'ct:is r {{ tirnrn;rr ot'lt ::o ttrirrutct'

! ="nn"", sålr.rndl siittantlc ctt rrp't( r'iirltlsrcli,rr<1.

! f'ör att var:t siiker 1rå att ,t'.r'.I sltrrllct 'rrr',r ['t,llt
i autentisltt och i varje hänseendc ändanrålsenligt [ast-

! t,.dinaes c.olr. rllcdclst hnn<llirrdj«rr. r,irl r.ir{[r.n ;rv r.htlli'rr

! fUr poliskåren lJ. M. Ila;'nes li'ån Atlanta och låste

i pe andrii sätt l"ast hans iät(clil(a ItroJ,pshv<lrl;r pii crr

! r,iltt nv ijvt.r. :lpo l)orr11(ls rrrcrlclst ttrpgir stjilkt.rlj,rr' ['rrst-

I satt vld bilens stag. Polischef Ilayncs I'ör'segladc där-
! .ft"r Rugbybilens motor medclst ett sådant sigill st,rn

! nrrviirrtli:s ttt.Suttllret'tr lllilrr',r.t'rrlltri,'i lrrr,lJit'tr,lr itv t'tt
i tjock liidcrrcrn, r'illtcn gick runI orr] trt,tt.r'lttrr'«'tr på

! Coles bil.
I l(ii,.lrrrlc lrorl Ir';1rr Sr.rrtin,'l l]rrilrli"11 'rr,'llrrrr t'trltrri-

I nstiskrrviilgiirrgsiinsL.ningrrr'l'r'irrr ltutttllir(irlriiislrtirlirt't'stitr''

! toa" Col* s,lli,ncla sin "."n. I)ag el'tcr clrtg, n;rtt cr('tcr

l
fr,,,,,t,,,,,,,,,,,,,,,1i[rlIii|ttrllil||tll|illitli||lllltlltlrrirl|rrllllrll,rlllllrlillrllrlllrllrrrrlillrlllrrllilllllrrrillltl
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nntt undcr sex dngar och scx nättcr manör'rer&de Cole sin

Iltrgt:;'bil p;1 dc nrcst sr,år.('ralikcracle r'ägar. I)et regnadc
och snöa de och dc,n skarpa vin d en skar genorn hans
kliidcr s;rrnt bct ihans hiinder och ansilttc, men Cole
som beslutat sig för att sätt;r ett nytt rekord för RtrgbJ'
höll f;rst vid sitt beslut churtr hans pressades av läIlare
och likstiillcl;t att sluIa upp I;1ngt innan den bestänrda
sträckan til lr)'gg;rlagts.

O,n dngarna kördc han i clen starkaste trafik inför
ögoncn prl- cn skcptisk rncn förr'äntansfull publil(. På
nii([crnt för'lr,lc. Ir;rn si,r vitgf' t;ll mcra avlägsna v;ig;rr
o['tit rir[)[)or'((.r'irrrrlc t;ll lloliscr viti clct';ts huvtrdlivartcr
för l< o n troll ,

Icke en enda gång under dcssa sex dagar och nätter
missade hans nrotor ctt slng cller för'orsakade ett ögon-

Illi,'1...r Ilt,s\';ir'. I)crr l'ortsrrttt: rrtt snuI'r'a sir l,eltl'lttnl (rl's-

Iös om viclriga (r';r[ikl'ör'lrirll;rn.lcn «:ch glömsk nv Knox-
villcs urrrsl;r viigi\r'. Icl,c cn c,ncln gångtrndtJrd'essa ,41
tirnnlar' <lclr 2o t:rirruter' [)aLrscrlrrl c Cole I'ör att intaga
löda, eller I'ör' sönrn ellcr vila, ej heller för skötsel av
lril,,n ir'kr. (,ns ('n g,1 rrg ft;r'niirJ'*'iincligt intagande;tv
rnedicin. I"ör{a gavs h.rnonl unclcr ltörningcn under det
ntt olj;r, hc:nsin oe h r';r((r,n p,i (illdes under det han
I'.iir'.1., r'rur[ [rt'rrsi,rst ;r( i,rl(,r'u;r vi,l vil lr;r fiiratrstnlttringar'
giorts {'ör hans rnottag ndc. Niir Cole samt;'ckte att
bli ll;s( fr'ån rlc tr,.,i,rr sorrl Irrrntlo honoln vid ratten
l, 1,,..'l*,,,, r r, tl, l', nr. l'r'(,tlir1r.r'n ,l*'rt !l) l''t'l)l'tlttl'i lr,trle

h;,n rT'rirrriivrcritt sirr lilIu ltug[r3'bil på cn striiclta n\'
g.5oo mil. Virl uI)[)r])iitanr'.l ('irv clcn räg som Cole ttnde,'
rt irr r'(,nr,'u'l*;,l,ln l'iil'rl \',u'i,. {irrunr lillt'.\'f.{Frrl;rgt }.otr§{;r-
tLrr';tclcs ;rtt Ir;rn tillr'.\'gg.rlirgl ,7 rrril l)§t' tirunrc [)å ti t'tr
f'ullborcl ade striickarr av gSoo rnil. Andra rckord visade

§
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att hans bensinferbruknirg var z5 mil
ungefär Boo mil tog en 'lo g. olja.

per gallon och

en liten insiktDetta beaktansvärda lopp giver Eder
om den nytta och tillfredsställelse som hii kan förvänta
av den Rugbybil Ni Löper.

f)en fenorncnala styr-

kan iDurantfabrika-

tens su t'fletter kan iiven

komrna väl till pass

vid en even tu e I I kul -

Ierb;'tt a.

Vid nyligen hållen ,bil-tävling» hlr'

.d "r i h ela S r'-egiffi:äLb e! ä 1r1e-,Jä)' -

I

L4gtr"t.r"^"n o"h ft^*.t

rnr:rl dcn undcrl)(rrrr

mot'orll.
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Än stt,- tf
JrtrnLlands Vr:teranl.:ilsk lubb lgBB-II-It{

r,rdf,öranden rjven Jernberq förklarade mötet öppnat oclrfrågarje orrl rje n.jrvarandp mecJfenrmarna kunrle godkänna mötet
som årsnruLe trots att det inte vBr utlyst i lar]a tid enr.
s t adg 3rna.

lJel t agerna qndk,nrle årsmötet

§l

sZ

§3

SE

:5

s'6

);tG0RDl'iItiG

UAL Av LTRDFuRAt\jDE sÄt'1r SEKRETtRARE rtrn MLTEr

iven Jernberg r ordf,örande
rlse-Britt Tegstedt r sEkreterarE

VAL AV JUSTERINGSMÄN, TVÄ ST

Sture frersson
Bo Henriksson

STYRILSIT',JS ARSBER;IIELSF

l- äs t es upp ut an komme nt arer

;iTUISILNSETR;TTtLJE

iäsres uflir av revisor yngve Bosson

Ffii.G.i LJI'{ A[iSVrr,?SFiIIHET rIN STYRELSE

fiötet beviljade ansvarsfrihet för styrersen
V AL AV S TY:]iI,JJ ELEDAI"l;TER

V ice, ordf tir ande

varberBdn:FJE11 föresrog omvar av den vidtalade Folke
lurötet valde Folke Boogh

St yre Isesuppleanter

Valberedningen föresJ.oq omval av
Iråne Fregelin
Hans Appelvist
Hans Eertil RoseIl

It1ötet godk ände om vaI av dessa

34
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protokoll årsmöte Jenrtlands
tgUtl-II-1{i

UAL AU SEKI{ETT-;IARE

V.,11:erednirrgen för.es1og omval av Äke

i"'iutet rlodkände onrval

U/iL AV FIEVISUR .:iI"ITi SUIIi,LIi\tiT

t''lLrtet qodkände omval av reuisorerna

§T: STYiliLStiilS F,-R5LAG

Inga iSrslag inkomna

S 1q u,VRIGÅ Fili.,.[irR

L timbucj jFmte Fuppleant t ill t'1HliF

ir gr av ni ss f rån ordf sak nade k Irrr:be n
l'iiJriF-mxtet. f"rötet bi-:slutade oärf.lr att
klubi-:ens re[]rBserrtaint t iI1 Ig,-,0
och *iven Jernberq blir sup;,leant
2 iie ciakt ionskomnritt å
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Ue te ranb i I sk lubb

I
-l

I
I

Yngve Boason och
iloland Hämpenberg

Jämt B ät Br

reFresent ani
Folke [lcoqh

t'1utet godkände omval av rev isorssupl.rleanterna rlolfl I'rlilsson och
i{ent Lid6n

:J LJi VAL AV IRi LEDAMTJITN I VALBIRiDIJII'J3

l"iötet valde
Anders hristofflersson
Håkan Car16n
[1se-Britt Tegstedt

!TO UAL AV I{LUBBriÄSIARE LVEI.JTI'IAiiGSi,,LJi'iliIITi

14ötet valde
i',iikael ErikssEn
Hans Appelqvlst
rlse-Britt Tegstedt
lient LidEn
Ssren tuilsscn

§f f Vi+L ii'J i'',;lf LiIALF,-iiV,rLT,qRf ( Åilr.tiV.rRIt )

iiötet qDdkände omval av FoIke Löfgren

§fZ l- gr av kiubbens qoda ekonomi-föreslogs att vi sänkercrsavgiften t iLl 50: -
i"iötet beslutade dcck ait vi i:ehå1lerdrsavgiflten liiil:_ till lgg0

pa
blir



lirotokoll årsmö[e Jenrtl.lnrjs 'rJtr LElantJi ] sl.:l trDtt
19{,i8-i}-Iq

iorts:) 1l{ Jvriqa frliqcr
I iqlke Löflgrtrn piipukaiJe att tre stVrcrlseleclamuter skirll
v..iJ.jasgchattI..iikiieJt-rikssonLrtku]]r:t.

f"lötet bt.:slutarle alI Irenö l-reqe]!n giir 1n surn styrelselr:r-l;,riint.
f ör I9-i9- I9'Jtl

oclr att i'iikael Il'iksson L] ir styrel,serr:damot
q lrnl :tre n ..-s t I rs rr nd

irrdf :iven Jernberg f öresrcg a:t I kluuben ska]l ]ämna biciraii-,di11 ånqaren,,stersund
-,rjan ?*"f,-ivist berättarJe om förr:ni.n-1r:n i\ncaren ListErsunrJs
rrt unomi
l';:ltesdeltaEarna diskuterade virket bidrag krubt-ren skaJI
Jämna och neslutade att civerlärnna r0:- pär nrsflJsrn
Lvenemanqskolnrrtittån får i uppclraq at,t, komma med f'...rrslaq orl
':jeiirensarii irktivitet sommaren IgBg

i urdet fritt

ilaes rludbeck frågaCe cm klucoEns lastbil. Lrn aet f,inns
n;_:!i-iFt ensvarig f ör vad som ska]l .1lras.
Heiile isaksson flöreslaqeo Eorn ansVariq

]3.I y" saknas i <Iubt-rgaragut

CrdfUranerBn lovade ta upir saken nred tUNp

jtyrelsen bör s<riva nar-nnIisE som underlättar för valbsrErJrri;.-
Lrdlrranden lovade

f4ötei avslutades cch ett 5il-ta1 närvarande bjöds på fi-,rtärinq;
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.l Elll'l'Il Nrrs v E'.rl:RÅNL l I',Kl,l! ll ll

VI_RKSAMIIt I SI]LRAI I I-LSI- rUR JEMILANDS VI II.RANt]] LKLUI]IJ AII 1(,)[}I]

St- y re Isens sammansät tntig-jzu

0rdFörande Sven Jernberq
Vice ordförande Folke Boogh
SekreLerare Ake Jämtsäter
Kassör lhyra Ni lsson
Evenemangsansvarig Jsn Gunnar Jonsson
Evenemangskomorit td t'likael Eriksson
Styrelsesuppleant lräne Freqelin

Hans Appelqvist
rr Hgns Bertil RoseII

Under det Förkortade verksarn,hetsåret 1988 har l styrelsernöten
håIlits varav 2 st i klubblokalen och 1 på Vent-Teknik.

Iidningcn Backspegeln har hittills under året utkommit med

3 nufirmer.

Dr: t vii återståerrcle l'lesserschmitt-arna har såits t i I I klubbmed-

I errttn.l t' .

TiII klubbgaraget har inköpts en mindre vikmaskin tör tunnplåt
oct-r 0r jan g".qqvist har levererat ett stort bIästerskåp.

Klubblokalen har som vanligt varit öppen varje måndag.

Iör f-örsäljninq har inköpts 100 st collegetröjor med klubbens
I r yck på ena ä lnterl .

Kiubben har under året varit mer eIler mindre delaktiga i följande
aktiviteter:

Februari ÄrsFest i AsPås

l"la rs F r lmaf ton i Kontorsvaruhusets lokaler '

Maj Veteranmarknad vid Ivars Bilmuseum.

Juni Visst dettagande i Jämthjulingen'
MC-t rä fF i Lungre.
GriIlfest på Andersön.

Besök från Rootes-klubben
Vemda lendaga rna .

Juli

BOX 2045 831 02 OSTERSUND FrG 88 52 11 3 37



Augus t i

Sep t enrt'le r

llt.ors3ör'al ly i 0st järrrt Iand.

VW-t-räf'f, i Äre.
L.lppvaktande av Ivar E.riksson med HiIIman.

Dessutonr trar l'4orris 14inor'ägarna träffats vid flera tillfäIIen.

t4åndaqen den 24/1O besöktes klubblokalen av ett reportageteam
från Länst idni ngen.

t'ledlenrFörmåner är mo,1 Irql-ret ti-Il
f,ör ä]dre fordon, ratratt hos ett
prenumeration på Classic ["1o]-or.

Förutom kiubbtidningen har under
tnb judningar t i I I ral J-y', t'1C-t rä f f
möte samL medlemskort för 19BB'

förmånIiga fordonsf,örsäkringar
nnl-al företag oetr billlgare

året till medlemmarna skicka[s
oeh årsf,est, kaIIelse tiII års-

38
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BALANSRAKN I f-IG JEMTLANDS VTTERANB ILKLUBB 19BB .

TILLGODOHAVANDE VID ÄRETS BURJAN

KONTANT I

BANK

POSTG I RO

UTG I FTER

KASSA 1Bl : 84

59.908 r B0

1 1. 127 254

15.704:-

19.403: B5

4.859: -

12.587 :15

8.053 : -

8. 800: -

30.000: -

43.950: -
7.610:-

5. 100: -

7 .?63:50

3.??6t-
19.7 50: -

430:84

53. 542 r 30

4 .7 37 r54

+ 7L.218: 1B

99.40I: -

+ 86.899: 50

+ 58. 7 10: 68

I NKOMSTER

AKTIVITETER

BACKSP'EGELN

. PORTON

ADMINISTRATION

FORDON & INl/ENTARIE

TRUJOR

HYRA

MTDLEMSAVG I FTER

AKT I V I TITER

BACKSPEGELN

ADMINISTRATION

FORDON & INVENIARIE

I-IYROR

TILLGODOHAVANDT VID ARETS SLUT

KONTANT I KASSA

BANK

POSTG I RO

39
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rwlprol\sBERÄlTELSE

underLecknade revisorer i Jemtrar-rds Vetera.bilkrubb
har granskat r'äkenskaperna under räkenskapsäret
S8oror 880930.

vl har granskat klubbens årsredovlsnlng och andna

handlh[ar som Iämnar upplysn]ng -orn 
klubbens

ekonornl, samt i övpigt vldtagit de gpansknings-

åtgärder vi ansett erf'orderliga '

vi lrar inget att eninra, oclt föreslår därf'ör att
styrelsen bevil,jas ansvarsfrihet f-ör den tid
årsredovisningen qmfattar'

Östersund den 7 novernber 19BB



välkommen alla ägare av motordrivna z-
hjulingar att deltaga i etr rally runt Hudiksvall
som anordnas av Dellenbygdens Motor vete-
raner. Rallyt åir öppet för alra med fordonen
mopeder, påhängff€, lättviktare, vespor och
motorcyklar tillverkade -64 och tidigare.
_ Lördagen den 27 maj kl 09.00 startar vi
första fordonet frfui Möljen i centrala Hudiks-
vall och tiiy_lingsbanan forläggs på liimptiga
vägar runr Hudiksvall med en lzingd a, ia s
mil. Ett antal frågor av 1 x z -typ sa'nt manö-
yerprover finns runt banan. En välbehövtig
fikapaus gör vi på låimpligt ställe.

.Yålga"g, - 
slutprov samt prisutdelning sker

vid startområdet.
sät1 giima redan nu igfurg med att damma av

|ry_.? hjuling och få- den åkbar til raltyt,
2 Hjulsdagen.

Har du frågo.r or något så hör gåirna av dig
till nedanstående telefonnurtmer.
0650 - 1g 3 39,600 36,214 22,242 53.

Din anmälan vill vi ha in senast den zo maj
per telefon eller till adress:
Dellenbygdens Motor Veteraner
cfo C. Sjögren
Box 20ll
824 02 HIJDIKSVALL

GENTLEMEN, starta era motorer ....

I tocrPiDtliltB0il0tT Uil08Ll0
llrtcr Jrrlr!ttra 6

sT0ct(H0Ltt

ELI PETTERSON
ttrlcr Jrrtletra I

Stoclholo

dcn lärrto rnopcdcn mcd
.tl hclt årr GARANIT

I rrr -r 1.. .,,4r I!-1F.. - ,i. -F...- il]artrtf :.t
l r-.,p.--e-.r,.r 1 6 *r-.1,i-, 1 |

I r--.\.., *H . -..-a ra lft trt rd.a I ar-- _J

A m erflranr ka Gum m i eE.i
l(oa jrletea tt _2t 

i

Anmälan til! 2 Hiursrallyt !ördag en zt mai 1ggg.

Adress

Telefon

Fordon ........,....................,....,..........,r....................... Årsmodgll

4l



Hobbyns haksida
Foto Jan Andersson

Dennis de Silva och Sven Jernberg med höfltiktsbelrymnnr.

42

S tur e Kindb e r g unde r fr a mv a gnsj us te r ing i n{o r J amt lir ally (T - F o r d) .



Backspegeltricket, (Slö en HOCKUS)
Yngve Boson, Anders Eklund (g Åtce Jcimtsriter (sekr).

Sven ler

Kanin, kanin kan ingen troila ihop den hcir igen?

43



8o*a redan nuoo.

Söndogen den l8 iuni 1989 på
Gustsvsviks gröno fäli i örebro.

Vl hölssr ollo bil och mc-klubbor völkomno otl arrongerq
träffsr på Gurtovrvlk. Sklcko ln en lntreereonmälon llll os
om ungeför beröknqt ontsl fordon rå vl kon plonero er
plEcering.
OBS: Det går öven för klubben stl lröffos redon p& lördqgen
den 17 och redon rtsnno över tlll röndog.

Det blir som sogl klubbtreffor, iöttemorknod qv delsr och lilterotur
tn.nit., stor uppvisning ov öldre bilor, sportbilor, mc, lroktorer och
ondrs veteroner. Mualk och donsunderhållning. Pick-nick i gröngröset,
pristövlingqr m.m.
Plokett till ollo som kommer i gommelfordon.
Somlorfordon i orglnolskick inkl. I person kgr ln grotis. övrigo betolor.
Morknodsplots 100:-, Entrå 30:- born grotis.
OBS! Klubbonslutno fordon ov rnodernt eller ombyggd koroktör
porkeros på "Svensson porkering"
Sklcks ln nedenrlÅende kupong eller ovrkrlfi rå forl Er klubb hgr bc$ömt
rlg ott kornrno tlll Gsrtqvrvlk.

Upplyrnlngorz Tel. 016/211 00 dogtld, 019/22 8l ll kvöllor.

s;; i-rruätrlä'trffinr;.til"t.;i. zzs s, 6ss Ie E"ttil^;

Vi ör iniresserode.oft {örlöggo
v6r klubbträff till Orebro 18.6-89
och öntkor bekröftelce.
Vi önrkor kommo
redon på lördogen den 17

D JoE Nei (krysso för)

Klubb
Adress..... .,...
Postodrets........ ..... .....
Ansvorig v.g. lexto
Tel o. odress
Anlol fordon co. .
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Mimnoden

6-volts bilbatteri i skapligt skick (som
går att ladda upp).
Sven-Bertil Sahlin
Byvägen 35.
832 00 FROSON
Tfn 063 - 11 03 89

Delar till Plymouth Custom de Lux -35.
Säten, ratt, hastighetsmätare m m.
Gunnar 0687 - 303 38

Motorcykel BMW R67 -55, med steib
s idv agn. Renoverin gsobjekt.
063 - 351 84 Sören.

MG 1100 -63, bra skick, registrerad,
mörkgrön, 4-dörrars, reservmotor
4 000 mil ingår.
Bengt Göran Rudin tfn 0693 - 3I2 89.

Volvo PV -57, utan krom, svart, bes,
reg,B18 motor + 4 vxl original finns.
Sommar + vinter.
Anders Hansson, Stabsgränd 2,
Östersund, tfn 063 - 10 43 58

Chevrolet -37 lastbil, 6 cylindrig, hö-
gerstyrd. Högstbjudande.
Ove Pettersson, tfn 068 4 - 102 13

Cars Stora Billexikon, 60 böcker. Pris
2 000:-. Dennis, tfn 063 - 13 37 75.

Militärmotorcykel -51, 250 CC NV
DKW, nerplockad, blåistrad och grund-
målad. Pris 1 200:-.

Rex Fleemaster 1952153. Bra renove-
ringsobjekt. Pris I 800:-.

Citroen -72, DS 2l , 5 vxl, läder, bra.
Pris 32 000:-.

Citroen -73, DS 20, halvirLrt, rep ny-
lackad. Pris 25 000:-.

Renault 4 CV sport -54, utställnings-
skick. Pris 30 000:-.

300 kg nya Renault-delar.

Massor av Citroen (padda-delar) ex
framskärmar, huvar, koffertluckor,
massor av lister, lyktglas, värmepaket
mm.

Renault -35, demonterad, plåtlagad,
ren i motor, gen startmotor. Pris
18 000:-.

Assar Byström
All6gatan29
831 45 ÖSrp,nSUND
Tfn bost 063 - 1135 51
Tfn kont 063 - 13 40 30

Skydda avgassystemet!

Specialf?irg, som tål 6000 vänne och
som ger ett effektivt och långvarigt
skydd. Kulör: blyertsgrå. Pris: O,5 liter
70:-, 1 liter I25:- + frakt.
Palle Björkman
Värbovägen 14
151 51 SÖNERTÄLJE
Tfn 0755 - 110 87

Marknadsbil, VW Pick Up -78,
inspr m, bes u a. 9 500:-.
Gunnar tfn 0687 - 303 38,
Tommy 300 63.



Mittnden

Cabr gummilist till MB, Horsch, Opel, Adler, Wanderer m fl europeiska 30, 40-
talare.

Navkapslar till: Hudson -38, Pontiac 1946-48, Buick -64.

Nytillverkade navkapslar till: Volvo PV 444 samt Amazon.

D:o navkapselskinn till: Plymouth -34 samt 1935-36.

Gummitätning för strålkastare Bosch 30, 40-alet.

Baklyktor till: Buick L920-39 (7 modeller), C1pvrolet 1923-25, 1937-40, 50.
Chrysler 1924-n (2 modeller), 1929-32 (med vårtan), 1936 mod C7, C8. De Soto
1937, 4648 (bromsljus). Dodge L929-32 (2 modeller), 34-36,37-38. Essex 1922-
31 c:a (3 modeller). Ford mod T karbidlyktor (ej med rött glas), mod A 1928-32,
35-36, 49-50. Graham 1935. Hudson 1935-36, 38, «), 46-52 (3 modeller), 1920-
talet (2 modeller).Nash L93l-32,46-48 (bak, broms parklyktor). Oldsmobile 1936,
37 (8-cyl),38 (6-cyl), 4648. Plymouth 1929-38. Pontiac 194148 (4 modeller). Reo
1929. Studebaker L9?,0-24,27,32 (3 modeller), 35.

Kylarefigurer till Buick L930-32,37 39, 41. Chevrolet 1930-33, mstr,34-38, 47,
49-50. Dodge (7 olika bockar 30, 40+alet). P1ymouth1930-32 (Aying lady), 36, 37,
40. Oldsmobile 1941. Hudson 1949-53 (5 modeller).

Strålkastarsargar till: Horsch, MB 3O+alet. Pontiac L94648,Plymouth 1946-48.

Skivspottare ny-fabrikat: Norelco = amerikansk Philips.

Skivspottare beg option för Moparbilar SO-talet.

Har ytterligare massor av baklyktor, glas packningar m m, m m.

Håkan Jonsson
Trädgärdsvägen 76
Lgl46 Sollentuna
Tfn08 -966462.

{



D$ästa mumrrner av

B ackspegelul

Beräknas till midsommar
och kommer att bli ett
stort annonsnurnmer. Era
anonnsmanus och bidrag
måste vi ha senast 25 m aj:

B I anketter för köp e s/s älj e s
kan hämtas och lämnas i
klubbens monter på
Motormässan I9-2I *uj
eller på Mittnordenmark-
naden 20 maj.



B-Föreningsbrev

ÅKE J ÄI-iT 5 AT ER

F AiTuRDACKEf'l Ö

B3I 4b OSTEI{SUND

Så ''dödasr' en förening
Det finns många sätt att köra en förening i botten,

t o m att döda den. En amerikansk publikatiotr:
"Widening Horizons", har ofta citerats i svenska tid-
ningar. Så här menar man kan det gå titt:

Gå aldrig på några möten. Om du går r kom för sent.
Kom över huvud taget inte vid dåligt väder. Hitta gär-
na fel på föreningen och dess medlemmar. Acceptera
aldrig ett uppdrag eller en utnämning. Det är lättare att
kritisera andra än att själv åstadkomma något.
Bli arg om du inte blir nominerad till något uppdrag.

Om du tillfrågas om din åsikt ! säg att du inte har nå-
gon. Senare kan du berätta hur du tycker att saker oclr
ting borde ha giorts.

Betata inte medlemsavgiften. Tala aldrig om vad som
Iyckats i förening€tr, bara om missarna. Var aldrig med
när viktiga evenemang äger rum. Läs aldrig informA-
tion som du får. Men hli arg om du inte får någon. Etc.


