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JEMTIANDS VETERANBIL-
KLUBB bildades l97O och är en
sitmmanslutning av nästan 500
medlemmar med ca 900 fordon.
Klubben vill verka for att historiskt
intressanta fordon bevaras, renove-
ras till originalskick och behållas
inom länet. Vi träffas och har trev-

ligt tillsammans med våra gamla fordon.
I klubblokalen på Odensalagatan 40 är det öppet hus vade
mändag kl 19.00-21.30 Där kan Du ta en kopp kaffe,
medan Du studerar böcker ur klubbens bibliotek eller tar
en titt i klubbtidningarna. Klubben har också en dam- och
ungdomssektion. I garagelokalen på Bangårdsgatan 55, fär
Du hyra mekarplats. Du kan också låna klubbens dollie-
vagn, motorlyft, blästerskåp, plåtkantvik mm.
Som medlem får Du bl a Motorhistoriska Riksförbundets
evenemangskalender med årets aIla evenemang och stora

annonsblad med annonser från hela Norden. Som medlem
får Du efter minst ett års medlemsskap teckna den för-
månliga specialförsiikring, som finns i Folksam och Skan-
dia. Genom klubbens gruppabbonnemang, får Du rabatte-
rat pris på Classic Motor.
Rabatt får Du hos Jäm & Maskin, Zäta Glas, Autotjänsr,
IMA Kembar, Kilremslagret, Morten Lars Maskin, Laitis,
Reservdelen, Elektrodiesel, Fresks, Heggenäs Industri-
bläster, Jerci Produkter, Överås Veteranbilåelar och Norr-
lands Custom Ömsköldvik mot uppvisande av medlems-
kort. Auto ljiinst och HP Färg ger ut rabattkort.
Jemtlans Veteranbil Klubb är ansluten till MHRF, Motor-
historiska Riksförbundet. I klubbens tidning, som utkom-
mer kontinuerligt, är annonsering kostnadsfri för alla med-
lemmar i klubbar, som är ansluten tiIl MHRF. Medlems-
avgift fu 140 krlär. Registreringsavgift för ny medlem
eller återinträde 50 kr. En tidning/utskick per familj.
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STYRELSE
Sture Kindberg ordf,
Bronshängevägenl7,83161 Ösrerund, 063 - 1l 03 44
Else-Britt Tegstedt v ordf,
Åkerbåirsvägen 11, 83 I 62Östersund 063 - lz50 85
Sven Schylberg sekreterare
Grytan 2450,834 00 Brunflo 063 - 207 0l
Sven-OIof Norin kassör
Sågvägen 13 A, 830 40 Krokom 0&0 - 11t 74
Irdne Fre gelin styrelseledamot
Mälltorpgatan 3 B ,832 00 Frösön 063 - 10 35 32
Jan- Gunnar Jonsson styrelseledamot
Ängevägen 6,834 00 Brunflo 063 - ZL6 83
B en gt Nordqvist styrelseledamot
Hara 2184, 840 43 Hackås 063 - 4t2 20

GARAGEFOGDE
Anders Eklund
Taptogråind 13, 831 38 Ostersund 063 - tZ8Z3L
Bitr Jan-Gunnar Jonsson
Ängevägen 6,834 00 Brunflo 063 - 2t6 83

MARKNADSANSVARIG
Jan-Gunnar Jonsson
Ängevägen 6,834 00 Brunflo 063 - 2L6 83
Magnus Roos
Viltstråket 1 ,832 00 Frösön 063 - 436 38

MEDLEMSREGISTRATOR
Märta Backlund
Ringvägen 29,830 40 Krokom 0640 - tLZ53

REDAKTIONSKOMMITTE
Else-Britt Tegstedt sammankallande
Åkerbiirsvägen 1 1, 83 L 62östersund 063 - rz 50 85
Jan-Gunnar Jonsson
Ängevägen 6,,834 00 Brunflo 063 - 2t6 83
Gunnar Isaksson
Hökbäck 1435, 930 30 Lir 0642 - 10146
Magnus Roos
Viltstråket 1 A, 832 00 Frösön 063 - 436 38
Sven Asp
Nyhamn3425,833 00 Stromsund 0670 -20079

FÖRsÅT TNGSKoMMITTE
Folke Boogh
Aspås 2847,830 40 Krokom 0&0 - IZI 4L
Gösta Lindström
Box 2007,840 31 Åsarna 0687 - 300 24

RALLYKOMMITTE
Ir6ne Fregelin sammankallande
Mälltorpgatan 3 B ,832 00 Frösön 063 - 10 35 32
Jean Jenssen
Grönsväg76,830 40 Krokom 0640 - 622 tz
Jan-Gunnar Jonsson
Ängevägen 6,834 00 Brunflo 063 - ZL6 83
Sture Kindberg
Bronshåingevägen 17,831 61 östersund 063 - 11 03 44
Carl-Olof Kingstad
Eriksbergsvägen 5, 83 | 42 osrersund 063 - 10 zl 4r

DAMSEKTIONEN
Else-Britt Tegstedt
Åkerblirsvägen 11, 83 r 62 ösrersund 063 - 12 50 85
Eva Ragnarsson
Billstir 1155, 840 43 Hackås 063 - 702 55
Gerd Löfgren
Viltstråket 23,832 00 Frösön 063 - 435 43
Kerstin Isaksson
Hökbäck 1435, 930 30 Lit 0642 - 10 I46
Irdne Fregelin
Mällto{pgatan 3 B ,832 00 Frösön 063 - 10 35 32

EVENEMANGSKOMMITTE
B en gt Nordqvist sammankallande
Hara 2184, 840 43 Hackås 063 - 4LZ Z0
Vincent Eriksson
Karlslundsväg en 7 ,83 1 42 östersund 063 

'- 
Lz 08 13

Märta Backlund
Ringvägen 29,830 40 Krokom 0&0 - tl} 53
Janne Wärdell
Torsväg 6, 830 a3 Ås 063 - 303 t0

ART{TVARIE
Folke Löfgren
ViltsträketZ3,&3z 00 Frösön 063 - 435 43

Postadress
Box 2045
831 02 ÖSrBnsuND

Besöksadress
Odensalagatan 40
Bangårdsgatan 55

Telefon
063 - 11 50 34
063 - 10 05 60

Postgiro

88 52 11 - 3



ORDtr ORA^'/D ELI HAR ORDET.

Hej, JVBK:are!
Jag tror jag vågar påstå att tiden iir den mest

demokratiskt fördelade resursen som finns. Vi
har alla och envar tillgång till 24 timmar per
dygn. Men många gånger har vi sd-kert ställt
oss frågan, hur använder jag min tid egentligen
eftersom den aldrig tycks räcka till. Styr jag
min egen tid eller dr jag som det så ofia heter,
" offer för omständighsterna".

Vi främst då inom styrelsen, skulle bli jätte-
nojda om vi kunde vaska fram ett kfungäng på
cirka 50 personer, d v s ungefrir l)Vo av med-
lemsantalet, som kunde offra lite tid och hjälpa
till på något sätt i klubbarbetet. Jag har även
lekt meC tanken att lista fram vilka arbetsmo-
ment som vi skulle behöva hjälp med i vår nu-
varande verksamhet och skicka ut tilI alla med-
lemmar så fick var och en fylla i det man iir in-
tresserad att hjälpa till med. Det kan i många
fall inskränka sig till en enstaka insats per år.
Hur ser din tidkalender ut, finns där någon
lucka? Positiva klubbinsatser ger också en
större samhörighetskänsla och jämnare arbets-
belastning.

Den L7 november har vi årsmöte. Det iir ett
bra tillfälle att få en insikt i hur klubbarbetet
bedrivs. Många tvekar kanske att gå på fusmö-
ten av rädsla att bli invald till nägot uppdrag.
Men ja1 lovar, den risken åir minimal. Valbe-
redningen lägger fram sitt förslag på styrelsek-
andidater efter att ha rådfrågat respektive per-
son innan. Styrelsen i sin tur utformar och be-
mannar de olika kommittderna vid nästkom-
mande styrelsemöte. Är du intresserad att hjäl-
pa till i någon kommittd hör av dig tilI någon i
den kommittdn. Vi planerar även att ha en in-
formations- och frågeträff för unga och gamla
medlernmar i början av 1994, i likhet med ja-
nuariträffen 1993.

I styrelsen och rally kommittdn diskuterar vi
just nu ett deltagande i det planerade gemen-
samma rallyt den 15-17 juli L994 med start
från olika platser i mellannorrland och gemen-
sam målgång i Sollefteå. I den diskussionen
ingår naturligtvis det traditionella Storsjörallyt.
Det formella beslutet måste fattas under sep-
tember.

Årets veteranfordonsutställning i samarbete
med Expo-Norr och A4 blev en succ6. Vi tack-
ar Expo-Norr och A4 for gott samarbete och
håller dörrarna öppna för liknande samarbete
framgent. Ett stort tack även till alla utställare,
klubbfunktiondrer och besökare som starkt bi-
drog till framgången.

Det traditionella Storsjörallyt har ett stabilt
deltagarantal, mellan 40-50 deltagare, så även i
år. Men visst borde det gä att dubblera detta
antal. Skiirpning alla medlemmar! Den efter-
följande rallysupdn blev en trevlig tillställning
inramade av tidsenlig musik som vår sekretera-
re Sven fortjänstfullt ordnat fram. Sven hade
även lagt ner ett gediget arbete ndr han vid
starten presenterade varje fordorl.

Vi har nu nått så långt att vi kan erbjuda en
översiktlig kombinationskurs inom bilel och
svetsning. En förutsättning är förstås att ett till-
räckligt antal medlemmar anmäler sig.

I klubblokalfrågan finns töljande att berätta.
I början av juli månad lämnade klubben ett an-
bud på den av Östersunds kommun utannonse-
rade "Konstndrsgården" i Odensala. Vår an-
budssumma är 1 023 kronor. Summan är natur-
ligtvis symbolisk. Vfu förhoppning iir att kom-
munen mera ska se tiIl vår verksamhet och vår
strävan att hitta en bra lösning på lokalfrågan.
Det finns mycket mer att berätta om fastighe-
ten men vi återkommer om vi i slutändan får
mojlighet att förviirva fastigheten. I skrivande
stund har första budet gått till fvå privarperso-
ner om erforderliga lån kan ordnas.

Så till sist en uppmaning till de medlemma-r
som, trots påminnelse, ännu inte betalt med-
lemsavgiften för L993. Gör det snarast, dels
strirker du klubbkassans ekonomi och dels får
du behålla den låga premie på en evennrell för-
säkring som du redan har. Enligt stadgarna ska
med.lemsavgiften vara inbetald före april må-
nads utgång. Konservera fordonen väI, 1åg-

trycken står på kö ute på atlanten. "Keep them
on the road". Vi hörs.

Sture.

Omslagsbild: Klubbens lastbil Volvo 1934.



VAR
PICKNIICK

Av Magnus Roos.

en 26 maj i år var det
dags att upprepa vår
picknick i Härke på

Frösön. Ett tiotal ekipage
mötte upp vid Hofvallen för
gemensam avfärd.
Det ruggiga vädret med

kraftiga vindstyrkor gjorde
dock att vi fick uppsöka ert
mål med mera vindskyddar lä-
ge, så vi åkte till Spikbodarna
i stället.

Vädret tiIl trots så var det
faktiskt 4 tappra ekipa ge, där
förare och passagerare fiirda-
des öppet. Det var Sture
Kindberg i T-Ford, Else-Britt
Tegstedt i Chevrolet Cabriolet
-36 samt Rolf Lindgren och
Bengt Nordkvist med sina
motorcyklar AJS och Norton.
Vi andra åkte i heltäckta plåt-
karosser i form av T-Ford,
Volvo PV, Renault 12, Opel
Admiral och Citro0n eller var
det en Ford till?

Niir alla anlänt till Spikbo-
darna kunde vi grilla vfua
medhavda korvar och köttbi-
ta-r. Efter terrnoskaffe och vdr-
mande historier så for vi hem-
åt. Tack för en trevlig rriiff!
Vi som trotsade vädret.

ä löd rubriken i vårt
program inför den 14

augusti. Det myckna reg-
nandet denna sommar
tvingade evenemangskom-
mitt6n att tänka offi, varfor
minirally med Hara som
mål kom att ersättas liksom
även den aromatiska sur-
strömmingen. Årets sur-
strömming smakade för-
träffligt kan författaren rill
dessa rader intyga, men än-
nu bättre smakade den an-

MIMRALLYOCH
EN ITARLIGT DOFTANDE SURSTRÖMMING

Av Sven Schylberg.

rättning som fick ersättabä-
de rallyt och surströmming.
Det blev istället en heirlig
fest på Östersunds nya Kår--
hus i hamnen med mexi-
cansk chili med ris, sallad,
bröd, öl och äppelkaka med
vanilj sås.

Naturligtvis blev der
många historier om vete-
ranbilar och Irenes blivande
måg Henrik Didriksson och
Anders Eliasson underhöll
med skön gitarrmusik och

sång. För de, som önskade
kunde en videofilm om
sommarens utställning av-
njutas efter festen. Regnet
uteblev och temperaturen
steg till vad vi M van vid,
nd.r det ar sommar i Jämt-
land, varfcir en skön prome-
nad i båthamnen fick avslu-
ta kvällen för de 3 8 delta-
garna, som kom. Några
passade också på att in-
spektera JG:s marknads-
buss, som hade förtojts i
hamnen.



tramtlr i brkus ttUgålUrr
Av f lse-Britt Tegstedt

I I f1 hevan" deltog i histo-
f./ riespel på Jamtli.

Enligt uppgift från Jamtli
va.r Elise Ottesen Jensen aga-
re tiIl en Chevrolet 1936. Den
köpte hon för lO-öringar som
kvinnor samlat ihop för att få
höra henne berätta om bl a
barnbegränsning.

Vi, "Chevan" och jag körde
runt med fru Ottesen på Jamt-
li. Ivrigt tutande för att locka
publik till tältet. Tyvärr reg-
nad.e det men tältet blev i alla
fall fullt med åhörare.

1936 fick man inte säga vad
som helst nzir det gällde sexu-
alupplysning. En barsk polis
fanns på plats och sa genast
till när fru Ottesen bröt mot
lagen. Till slut brast polisens
tålamod och det var bara att
skyndsamt placera fru Otte-
sen i passagerarsätet och se-
dan fara från platsen. Till
kvinnor som lyssnade hann
fru Ottesen säga att dom skul-
le skriva till henne.

Nästa år kommer Jamtli in
på 30-talet då bl a Per Albin-
torpet invigs, kanske blir nå-
gon bil igen engagerad. Jag
tyckte att det var roligt att
medverka både med att låna
ut kIäder och bil.

Gruppbild av skådesp elarna.

Foto:.Mus6ets fotograf Christer, som gert oss tilrstånd till publicering
i tidningen.

Polisen rir noga med att fåfru Ottesen att hålla sig till lagen.

HISTORIELAND



STORSJORALLYT 1993
Av Sven Schylberg

s ;:I'L"#å*'å.T;: HiJi-
gen den LZ juni med drygr
4}-talet deltagare. Bilar^ från
såväl BorlänEe som Ånge
och Sveg deltog... Start och
mål skedde vid Ostersunds
travb ana, drir bilarna sak-
kunnigt presenterades av
klubbens sekreterare Sven
Schylberg. Trots att regn-
tunga skyar hängde över
Storsjöbygden, blev det etr
lyckat rally oqh inte en enda
regndroppe. Arets rally ha-
de tre praktiska kontroller,
däremellan gällde det art
besvara ett antal klurig a frä-
gor inom vitt skilda områ-
den. När deltagarna kom till
Mjälaviken på Rödön blev
det ett efterlängrar picknick-
uppehåll för medhavd fran-
ska och kyckling eller annat
som medfördes. Efter uppe-
håll i Vaplan, där det gällde
att kasta en stövel och vinna
poäng, genomfordes det sis-
ta provet vid rastplats Kro-
kom, dZir återstående pick-
nick intogs. I det kalla vä-
dret töredrog många istället
fcir glass en varm korv med
bröd.

Rallyt var liksom tidigare
indelat i fyra klasser bero-
ende på bilarnas ålder. Den
fjiirde klassen avsåg motor-
cyklar och andra tvältrehju-
liga fordon.

Bilveteranen J A Sand-
bergs Vandringspris återin-
stiftades förra året med ett
nytt pris av Käll Sandberg.
Prisets Cadillac hade nu er-
satts av en epatraktor insku-
ren i en furuplanka rned
Calle Berglund som konst-

gamla bilar till traktorer.

H?irigenom upp-
kom begreppet
epatraktor. Priset
erövrades forra
året av familjen
Booghs F'ord A
Roadster från
1930. I år tillfölI
priset Hans Erik
Sundin, som får en
inteckning ingra-
verad i det prakt-
fulla priset och en
kopia i plast. Pri-
set kommer att
förvaras inom nå-
gon av Brunflos
banker, som Hans
Erik utväljer.

Sandbergs van-
dringspris tilldelas
bästa veteranfor-
don av fusmodell

behållas. Det förra priset,
som uppsattes Lgl 6,..togs
för två år sedan av Orjan
Bergqvist i Arvesund.

Ett veteranrally dr inte nå-
gon snabbhetstävling uten
mera en tävling då man um-
gås tillsammAns med sina
glänsande fordon och dis-
kuterar nostalgiskt fordo-

Gunnar Isaksson åkte Studebaker Charnpion 1950.

Käll Sandberg gspris,
som han överlci hiArte-
varmt tack Kdll van!

nens hästkrafter. Årets rally
dominerades av F'ordbilar
och MG-vagnar. Liksom i
fjol hade Svenska MG klub-
bens jämtlandsavdelning
MGCC förlagt sitt rally
samma dag och deltog som
medarrangör.

Klubben fick under rally-
dagen mottaga en veteranbil



,p;,
:, i,,2'

Sture Kindberg i posö ute i Vatpan.

av muirket, singgr, som loltades ut. Lyck-
ltg ägare blev- familjen Åte Hoflin från
Hara, varifrån också biten kom.

Totalsegrare och på samma poäng blev
Hans Erik Sundin, Ford A 

- 
Lg3ö från

Brunflo. Hans Erik delade platsen medcarl olov Kings tad, Ford u Lg3z och
hemmahörande i östersund.

Resultatlista från rallyt på nästa sida.
';rT 7-;r) . j:'j.+?.:

- liiar

-a:;

lngvar Evertssort, offerdar, rattade d.enna ereganta Ford. AA från 1932.



RESULTATLISTA

KLASS 1

STORSJORALLYT 1 993

POANG

I
2
?
J

4

5

KLASS 2

7

B

9
10
11
T2

KLASS 3

6
7
B

9
10

11
L2
13
L4
15

L6
L7
1B
L9
20

KLASS 4

Ilans- Er ik Sund i n
Sven iledberq
I"o lke Boogh
Sture Kindberq
Lei f Fre qel in

Brun f Io
Bo r Iä nge
Krokom
Ostersund
Frösön

B7
B5
f7
-1 3

57

B7
74
73
67
67
67
63

59
5B
55
51

BO
75
7L
6B
5B

67
65
57
57
55
52

51
49
4B
46
44

43
40
34
32

73
72
65
51

I
2

3

4

CarI-O Kingstad
OIa Ramstedt
EIse-B Tegstedt
Christer EIgendaI
Gunnar Isaksson
Kent Liden
Artur Asp

Sven-O Larsson
Stig Noren
Åke Hoflin
Jan-G Jonsson
fngvar Evertsson

Ostersund
Frösön
östersund
Ostersund
Lir
Ostersund
HaIIen

Lir
östersund
Hackås
Brunf Io
O f ferda I

1
2

3

4

Sven Jernberg
Birgitta Grauers
Kalle Bj örling
Karl-F LindbeYg
Jan-E Lindgren

Hans-B RoselI
Sven-O Norin
CIas Rudbeck
Folke Löfgren
uåkan Sj ödin
Arne Edström

Arvid olsson
Arne Jenssen
Tore LindbeYg
Sven Schylberg
Jean Jenssen

Berit Meiselbach
UI Ia-B Jä Imbrant
Åxe Jämtsäter
Janne WärdeII
Anders Eriksson

Ås
östersund
Krokom
Sveg
Brunf Io

Ostersund
Krokom
Fröson
Fröson
Ånge
Strömsund

Lir
östersund
Östersund
Brunf Io
Krokom

Ostersund
Frosön
Ostersund
Ås
Ås

1
2
3

4

Bengt Nordqvist
Anders Eklund
RoIf Lindgren
Tommy Olofsson

Hackås
Ostersund
Brunf Io
Ostersund
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Helg*ogosinet

o I dag ulsar Å.ke Jam
ska hållas. Del ör cn r

östeRsuND (LT)
Lugnt och skönt sitter Åke Jamtsäter och
lutar sig mot sin ögonsten, en Jaguar Mark
II från 1962. Han har precis Siort den sista
vaxningen efter en omfattande renoverirg
och kan nu njuta frukterna av sitt arbete.

sddan des he Äkejobbat med bilen 6h det är Så vi$t llar.A.kc Järrtsåtcr dct han gor ett
irlc fdrrän nu, fem år sn@. sh han åtsriSen kan ankl är till. Nu när Lan fatt i ordning dcn här
s:rth si8 i de mjuka rädereatäna uaum årionah 

" 
t!"-t !t,"x* ,ia^,mmn;,o ii,1åTi'dä'tr ilditlilll*""** 

t";u"-' ,'
höra detr spimede motorn kurE undprhöra detr spimede motorn kur, sder huwnrdr ;;;äf;;;;;;,;i;;1::"[,";1#'f;r;":;#;ii::f:"';i"mitst(ird runt tönet :liilli,?3,fl:'åJlrift[t*.ua" u, 

"u 
*a( sde glida ut i detr prukande srrru[ -'-' -,I'*'q'to"vantasQr o'fi app sttu ottar t en dttom.lsr-. - . --. .u,.... 

Åkes .laguar @h y(terligare ett sctal vcteoALLKRoMo*'91N,*^.--,--.^- originail.§itc*ibilenäravsvartskinnmhinrntirramsärena birsrary**".^',tilit*l*#rf,il-*Li*Ux,,Um";JaSuren har en l.2llteB motor trh uN611il2t5 hk sAg Den rurii e.äingsura. paDelen lir natuligtvis av trä @h dörrlis- Jämdild_har ekerfälge av aluminium trh all krom sm fitrN på bilen ar ter^i a, iiornrol

9

Nu ör det ff viso upp
de blonk riteterno

ochvisstårdetenbetagildesynmeden ''*i ! o MÅNGA VILL TI'I"TA
skimrmdc, signalrtid.laguu i absolut per- ,!l-§ ,*r' _ vi Eiiffar Äke Jämsäte. mh harc Jaguar i
fekt skick, yppst,i.lld i den JiimtUindska "Y im, HITlT.Ill Yå-]gdfl",månniskor-ärin.gröuskan och-med det guttraide vattnet t ;i, , lffiN" §n-$.t w b-esemd av bilen @h Åke sr hte lite stolr ut
§torsjon och rioiö;i;;;;fiä i;.-1- 

-mr.' 

Y=§}r f' , , " 
därlan sittcr bakom ratten mh ler i n{uss

grunden- o.;Stltt*'['':' IrlEF - För några är sdan stod er sädan h:iila.
guar i över 40.(m pund i EDSland, säger .Äke.

Idag kiinns det riktigl bra, sägerÅke @h tånkea M"negentligen spel&det ingen roll v;d bilenruas 
^d'ls uEr r (lF ora. $ger re @n ruer :

tillbaka pä alla dagil, näncr. iecloi m ar mm fra 

- 

ff jf är värd, eftersom jag aldriE skulle konura pä
slitit i saraset ldåtr ta tagrrenlJei hä. stici*. ,+.ti ! lzBken at1 säUa biler
Jag har raiit t""L.^ .aiiigårä* om uiten na- * : m.tlI l.soma ska.dmk Åke Jämtsäter mcd fa
gonsinskabliklil N --afl miljvisuppbilcnrcirilt t)cskiläkaidcn

AkeharhaJtJaSutrensdanbörjanavlgfrItaleL \ Jf mcd.en Eanrmal husvagn av antik nk)ddl
Ilan fick den fo. ä" rpotrtlJrur, oii* 

-*irnrare be kopplad b:rkom Dct blir nog ctl ckipage som
slimt strd ovcr 4 (m'Xronår. Oen va aa i gamka r ella kommcr att lägga miirke lill-
dåligt skick nred nry'cker skador av rGSL o F'LERA

o "sÄc DEN LycKA JAGUARER
SOM VARAR* Dctr här Ja8uaren iir dock intc ensam i.{kc

Etr par äJ *nile hade te rcnovcrat den ch kun- JäorMicrs kollektion av bilar. Han har hlud
de Slida fram i Fmmarjämtland. Ilten såg den llrka anMl nAgraJaguarer till i skifande tillsund.
s,)m vaw ldr evigl. uirc. nagå a. i ppä"ite Åt u \1-!6 HaD har en J:{quar 

^'lirk 
I från 11}58, cn t\,trk

att aet slog upp fula bubUlor ilrct en-ilh tevaren 2 frän 1960 med forl.il!4 chassi sonr fungcral
blcv I stora aft han tvingadB stiilla udan JaSu- $m d-lrcklionsvagn, har hlr (rksi etr s I JJ-
rcn l!{18, ;-§lf 8Ur s{}'pc frär ls6
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n fin kväll bland många regniga fick vi
den 29 juni. En mängd veteranfordon,
kanske 40-50 stycken samlades vid Beij-

ers. Vi skulle köra i kcrtege över den nyinvig-
da Rödöbron. Dagen till iira var det gratis.

Vad vi kanske inte tänkt på var att "alla män-
niskor" också ville pröva bron följaktligen
blev det en enorm trafik, kanske tyckte någon
att gambilarna var ivägerl... Annars var det

En skön b{ill vid
Storsjöns strand.

n-rycket festligt och en annorlunda tur.
Till slut lyckades vi enas om en picknick-

plats. Grillar och matsdckskorgar plockades
fram och det blev prat, skratt o^ch surrande
mygg. Utsikten över Storsjön och Ås i den sril-
la sommarkvällen var underbar. Den som ville
kunde ta en promenad och se Guckusko i
praktfull blomning.

J\tsK:S UTSTIILLNING LOCKADE MANGA TILL EXPO NORR
Av Sven Schylberg.

tt 70-tal fordon utställdes på EXPO
NORR 3-11 juli. {Jtställningen lockade
såväl ung som gammal. I den intressan-

ta motorhallen fanns såväl lådbilar som lek-
saksbilar, kvinnlig fägring från seklets bör-
jan och fram till 8O-talet.

Klubbens damsektion hade lagt ner em jäme-
fint jobb med att visa upp moder under olika
årtionden. Klubbens aIla motorcykelfantaster

lrld. mycket att beskåda, men så fanns där cy-
klar från L9l3 och fram till !970. Även ert par
intressanta Rolls Roycemotorer, som hade sut-
tit i Mustanger från andra vdrldskriget visades
ypp av den alerta lokalavdelningen, som syss-
lar med tyg och har sin hemvist ure på Op-
tands flygfält. Diir dr ett intressant flygmuseum
under uppbyggnad.

Bland bilarna fanns mänga intressanta mrir-
ken från l9r4 års T-Ford i original och fram
till 1970-talets moror och teknikintressanra Ja-
guarer.

-Y*je-dag kunde den stora EXPO NORR pu-
bliken bese dagens" fordoo, som presenteraäes
Av radioreportern Ät<e Jonsson viA den stora

lce_nen på EXPO NORR. Der var effi uppskattat
inslag, som lockade många besökare titt klub-
bens utställning. På taket till den srora hallen
hade klubben också lyft upp rvå bilar från
1930-talet, så att ingen skulle undgå atr ta misre
på var de intressanta bilarna fanns.

Videofilm och litteratur om olika märken,
härlig skön musik från 1950-talet och en fono-
graf från Lgl0-talet förgyllde den srora hallen
med toner och läckra miljöer gav en doft från
en annan tid.

Mycket fanns således att beskåda i årets stora
utställning, som gav ett bra netto till klubbkas-
san. Det mest intressanta i JVBK:s stora utställ-
ning fanns dock att se i den intressanta miniut-
stäIlning, som "Hektor" Carldn, Anders Eriks-
son och Magnus Roos hade byggt upp i form
av en monter om raggarriksdagen i Gällö 1960.
Här presterades ett mästerverk bäde i form av
modellbygge av dätidens bilar och fantasi om
vad som fi-ande vid raggarriksdag.nt Ni var
fantastiska grabbar, som åstadkom detta doku-
ment över ett tidsskede, som nu dr historia.

l2



I onn llnings-

I hallen med de
manga

I
§

Det cir inte varje dag man
får se en Volvo PV 6l
1949. Ove Nilsson kunde
på utst(illningen visa upp
en sådan med ny karos\

I

vl

Foto: Sven Schylberg
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\TETERANFOR,D ONSUT STALLNING 1993
Text: JG Jonsson. F'oto: Ragnar Björling.

T-r örst och främst ett

.^U'stort tack till A4 sonl
sä r,älvilligt ställde en

fordonshall till vårt förfo-
gande under Expo Norr-
veckan. Det glädjer fak-
tiskt oss gamla artilleris-
ter att det blåser nya vin-
dar inom försvaret. Det
går faktiskt med lite god
vilja att nyttja kronans
resurser till civila ända-
mål om syftet är gott nog.
Som i vårt fall.

Dessutom ett stort tack till
Expo Norr for ett mycket
gott samarbete. Efter Expo
Norr-veckan hade vi tre
(JVBK, A4, Expo Norr) ef-
ter utvärdering av gemen-
samma ansträngnin gar
samma förhoppning, nämli-
gen en vilja till fortsatr
samarbete. Det låter väl
bra!

Utan utställare och funk-
tiondrer blir det ju som be-
kant är, ingen utställning
och det såg mörkt ur när
anmälningstiden gätt ut.
Bara ca 207o av det slutliga
antalet utställare anmälde
sig frivilligt. Samma sak
med funktiond.rer. Då satte
den stora övertalningen in.
Vi ringde och bad och bö-
nade (krusade ar väl rätt
ord) och se det hjälpte.
Vi som jobbade under ut-

ställningsveckan fick dagli-
gen positiva omdömmen av
dom som tog sig tid att gä
en runda i vår hall.

Det fanns fordon fcir alla
smakinriktningar, klädu-
ställning, foton, kuriosa,
bilder etc.

Deltagarförteckning finns
publicerad i denna tidning
plus även några av dorn ca
7 5 fiirgbilder som Ragnar
Björling tog för vår rdk-
ning. Kom gdrna till klub-

L4



blokalen måndagkvällar
19-22 och se på resten.

Trots ganska dåligt väder
kom ca 3 500 besökare vil-
ket bör ge ca 40 000 kronor
i netto som går rakt in i
klubbkassan. Det zir mer rin
välbehövligt då ekonomin
ej gtu ihop på bara med-
lemsavgifterna. Mer om det
på fusmötet i november.

Jag hoppas att ni lade
märke till klubbens lastbil
som stod och glänste i ny-
renoverat skick. Den välbe-
hövliga renoveringen från
"kronvrak" till civilt utfö-
rande har genomförts av
miloverkstaden och främst
av Tommy Andersson un-
der ledning av P O Svens-
son. Vi beslutade för några
år sedan att återställa vår
Volvo -34 tiIl ursprung-
skicket vilket var civilutfö-
rande, innan den blev inkal-
lad och mera milit?irlik.
Personligen tycker jag att
resultatet blev över förvän-
tan.
Ett stort tack till milo-

verkstaden, hoppas vi har
råd med fakturan på kala-
set.

Senast sågs lastbilen .på
mässan Lastbil i Norr i Os-
tersund i slutet av augusti.
Ni som var utställare eller

funktionärer blev ju bjudna
på middag på kårhuset i
hamnen, det var ej så
många som kunde ta tillva-
ra tillfiillet men vi ca 40-50
stycken som var d?ir hade
det i alla fall gemytligt.

Just nu vet ingen om vi
orkar med en utställning
nästa år, men 1995 fyller ju
JVBK 25 är och då plane-
ras en superutställning.
Kom giirna in med syn-
punkter och förslag på for-
don, tidpunkt, tema, ut-
formning etc på ett tidigt
stadium så blir resultatet
det bästa.
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rÖnTTcKNING Öven FoRDoN VID JEMTLANDS VETERANBILKLUBBS
ursrÄLLNTNG pÅ expo NoRR/A4 3 - 11 JULI 1993

1. Ford A Roadster
2. Jaguar Mk2
3. Studebaker Stancl Six Touring
tt Frtrd T Totrrrnr;
5. Volvo PV 61

6. lvl G TB
f Porsche 35 6 Suoer 90
8. Ford B Fordor Secian
9. Studellaker Cha,npion

1O. \/\,^/ Karmann Ghia
.1 1. Simca Vedette Beulieu
1 2. Ford T Tudor
13. DKW F7 Reichsklasse
14. Mercedes Benz 25O SE

15. De Soto Diplornat Custom
16. Volvo TR 673
1-7 . Volvo PV 444
1 B. Ford Fairlane 5OO

1 9. Jaguar E-Type Se r ll
20-21 . Volvo LV 71 E

22. Ford T Touring
23. Austin Atlantic A9O
24. Dodge
25 Simca Montlherv
26. Opel Rekord
27. Brockway Buss
28. Scania-Vabis B2OB Buss
29. Scania-Vabis Last
30. Scania-Vabis Last
31. Opel Kapitän
32. Ford A Tudor
33. Lanchester LJ 2O1 Leda
34. SAAB 96 Sport
3 5. Morris Oxf ord Sa loon
36. Volvo PV 544
37. Opel Rekord
38. Vanguard Standard
39. Jaguar Mark lX
4C. Morris Minor 1O0O De Luxe
41 . VW 1200 L imousine
42. Austin A40 Sommerset
43. DKW 3-6 Coupe Special
44. Opel Olympia
45. Lloyd LT 40O
46. Chrysler Royal DL Touring
47. FordTSnöscooter

48. Ford T Runabout
49. Chevrolet Coupe Capritol
50. Vespa Touring
51 . Lambrelto Milano
52. Royal Enfield J 2
53. Svalan Consul ll
54. Centrum Blue Arrow
55. Husqvarna Rödqvarna
5 6. H usqvarna 98
57 . DKW Diamant
58. Norton Comander 750 S

59. Monark Monarped
60. I nd ian/Ace
61 . Rex med sidovag n

62, Dino Gokart
63 Gokart
64. Gokart
65. Lådbil
66. lvlini Jeep
6-7. Polaris Snöscooter
68. Chrysler Snowrunner

69.
70.
71.
-12.

13.
-l4.

75.

/o.
77.

Messerschmitt KR 2OO
Heinkel Kabin
Fram King Fuldamobil
Nimbus med sidovagn
Husqvarna Moto-Reve
Husqvarna med sidovagn
Harley Davidson l OOO HT

Modekavalkad
Klubbmonter

Folke Boogh
Åte Järntsäter
Sven Schylberg
Jämtlands läns museum
Ove Nilsson
Etse-Britt Tegstedt
Willy Jor-rsson
Carl-Olof Kingstad
Gunnar lsaksson
Hasse Nord qvist
Bernt Ernilsson
Leif Fregelin
Anders Kristoffersson
Hans Nilsson
Sven Schylberg
Bilbo la g et
Bilbolaget
Birgitta Grauers
lngvar Eriksson
Jemtlands Veteranbilklubb
Mårten Märtensson
lngemar lsaksson
Käll Sandberg
Willy Jonsson
Kjell Brynjestål
Jämtlandsbuss AB
Jämtlandsbuss AB
Berners
Alf Nordlander
Sven-Olof Johansson
Bengt Gidlöf
Bengt-OIof Lybäck
Karl Björling
Ake Hoflin
O rjan Fo rs lund
Kerstin Jämtsäter
Anneli Jönsson
Sture Persson
Maarit Jämtsäter
Anders Eriksson
Sven-O lof Larsson
Sven-Olof Norin
Rolf Nilsson
Vallström
Alf Nordlander
Bröderna Boogh och
Jocke Sundström
Gunnar Bengtsson
Artur Pe rsson
Nils-Erik Kingstad
Rolf Själander
Anders Eklund
Anneli Jönsson
Gunnar Ekberg
Arne Jenssen
Henric Hemmingsson
Rolf Fregelin
Bengt Lyrdn
Carl-Olof Kingstad
Per-Olof Svensson
Per-Olof Svensson

1 930
196f
1 925
1914
1 949
1939
1963
1932
1 950
1 966
1958
1 924
1938
1966
1953
1 932
1947
1965
1970
1 934
1924
1 950
1 929
1 958
1956
1929
1 936
1 926
1 927
1956
1 930
1953
1 963
1 949
1 966
1957
1 954
1 961
1959
1 951
1 954
1959
1951
1954
1937
1923

1914
1 927
1 963
1959
1954
1 952
1954
1951
1 938
1937
1 970
1953
1928
1929

1985 Erik Kindberg
60-tal Sture Kindberg
6o-tal Sven-Olof Larsson
1981 Erik Kindberg
1 991 Björn Paulus
1 I61 Häkan Stölan

Lars Jönsson

195 6 Mona Eriksson
1 95I Håkan Stölan
1957 Jan-Gunnar Jonsson
1949 Sture Bergner
1 91 3 Beng-Olof Lybäck
1928 Gösta Lindsrröm
1q17 Kurl Berglund

Da msektio nen
Jemtlands Veteranbitklubb
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Jemtlands Veteranbilklubb vill framföra ett varmt tack till följande företag som
skänkt priser till Storsjörallyt 1993.

BP Ccntcr Lugnvik, Huvudsponsor. Förcningsbankcn, Krokom
OK Körtältct Statoil, Krokom
Expo Norr Scrvus, Dvlirslitl"
ICA Tallcn Solhöman
Bcijcrs DvärsäLt.s Bcnsin & Kiosk
Tcxaco, Bangårdsgatan ICA Hallen Krokom
Auto-Tjä.nst i Ostersund AB Postcn, Krokom
Frcsks i Ostcrsund AB K-Marknad
Morten, Lars Nilsson AB Östersund Sparbankcn, Krokom
NNP, Ostersund Sjödins, Frdsön
SIMO, Siljcströms Motorrcnoveringar AB El-Shoppen, Krokom
Volvo Sporiaffär, Krokom
Kålcns Radio Krokoms El
Q8 Stuguvägen-Rådhusgatan Q8 Krokom
Z-Resor Gärdin & Persson, Östersund
Handelsbanken Gamla Teatem, Ostersund
Europamöbler, Dvärsätt Meri Textil & Reklam, Ostersund
Amaryllis Iraitis, Östersund
Pressbyråns Kiosk, Dvärsätt Ostersunc s Bokbinderi
Dvärsätts El
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Vi uttyser en tävling om ett
klubbmärke.

Under årens lopp har JVBK haft flera loggon. Den
senaste tillkom vid klubbens 20-års jubileum. Efter-

som klubben snart skall fira 25-års jubileum har
styrelsen beslutat att utlysa en tävling om ny loggo-
type, som kan användas på klubbens brevpapper,
till klubbnål och dekal för bilen och kanske titl och

med som klubbmärke på finkostymen.

Förslagen visas vid årsmötet den 17 november.
Styrelsen utser det vinnande förslaget.
Vinnande bidrag kommer att belönas.

Siind in tiivlingbidragen senast 7 november till
Jemtlands Veteranbilklubb

Box 2045
831 02 OSTBRSUNT)
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H
ågon gång i början av
maj hörde jag en inter-

rju med brobolagets VD Bo
Sjöstedt på Radio Jämtland.
Jag ringde upp honom och
föreslog att vi inom veteran-
bilklubben skulle kunna
stätla upp på något sätt och
förgylla själva invigningen
den 29 juni. Bo lovade att
fundera på saken och åter-
komma.

E,fter en del diskussioner
blev det bestämt att vi från
klubben skulle ställa upp med
fyra fordon. Trots att invig-
ningen skulle ske mitt på blan-
ka förmiddagen lyckades jag
övertala tre alerta veteranyng-
lingar att delta med sina for-
don, nämligen Christer Elgen-
dahl, Calle Kingstad och l.,eif
Fregelin. SjäIv utgjorde jag
den resterande {iirdedelen.

För den oinvigde kan näm-
nas att Rödösundsbron dr Sve-
riges första och diirtill längsta
tullbro i modern tid. Bron är
671 m lång, åtta meter bred
och har kostat cirka
55 miljoner kronor. Bakom
bygget står ett brobolag bestå-
ende av Väginvest, Krokoffis,
Åres och öitersunds kornmu-
ner samt sex företag från nä-
ringslivet nämligen Camfore
AB, Persson-Invest AB, Jämt-
lands Försäkringsbolag, In-
vestment AB Agro, Jämtfrakt
ekonomiska torening och Åre-
liftarna AB.
I dagsläget kostar en enkel-

resa över bron 16 kronor. Ett
omladdningsbart 5O-kort redu-
cerAr kostnaden till 10 kronor
per enkel resa. För tunga for-
don typ bussar gäller andra av-

gifter. Bron beräknas vara be-
tald på 20 år genom de avgif-
ter som ska tas ut. Kalkylen
bygger på att 600 personbilar
och ca 30 tunga fordon ska
passera varje dygn.

Hur gick då sjäIva invig-
ningen till? Jo, det hela börja-
de med att Jämtlandsbuss
Brockway L929 åkte runt och
hämtade upp dagens promi-
nenser i form av generaldirek-
tör Per-Anders Ortendahl,
landshövding Sven Heurgren,
kommunalrådet Sture Herne-
rud och kommunikationsmi-
nister Mats Odell. Ekipaget
transporterades med 9-fiirjan
från Frösösidan till Rödön.
För att orka med den långa
vandringen upp till brotoppen
laddade herrarna troligen med
kaffe och bullar.

[Jnder tiden hade Christer
och Calle intagit pool position
vid brotullen på Frösösidan.
Jag och Leif hade förvissat oss
om motsvarande tätposition
från brofästet vid Rödösidan.
Massor av intresserade åskå-
dare traskade upp mot brotop-
pen från båda sidor för att på
nära håll kunna bevittna band-
klippning och höra vackra tal.

Mitt under invigningscermo-
nin, som egentligen skulle in-
ledas med en fallskåirmshop-
pande saxbdrare men som på
grund av hård västa fått start-
förbud, dök ångaren Oster-
sund upp i rätt ögonblick glatt
tutande, iförd flaggspel och
Iots och stal for ett ögonblick
hela showen. Ett mycket upp-
skattat inslag vågar jag påstå.
E,n hel armada av "brokrama-
re" i alla mojliga flytetyg hade

samlats under bron for att till-
sammans med Motors ung-
domavdelning demonsffera
sitt missnoje över betalbron.

Invigningen avslutades så

småningom med lunch för oli-
ka inblandade i broprojektet.
Vi fyra fick en vacker medalj
att placera i bokhyllan, till fru-
ars och sambos stora fonjus-
ning, det tackar vi för.

Ar det då möjligt att göra en
någorlunda klok sammanfatt-
ning av den befintliga betal-
bron? Nja, det skulle i så fall
vara 1) Utan en modell base-
rad på avgiftsfinansiering
skulle ingen bro stått frirdig
idag. 2) Ar det rimligt att till
övervägande del ortsbefolk-
ningen ska finansiera bron,
j.ämför med turistbroar sorn
Olandsbron etc, som iir gratis.
3) Hur ska man tolka.de signa-
ler som Per-And.ers Ortendahl
och Mats Odell gav vid invig-
ningen, att man i princip är
emot avgifter. Betyder det att
staten iir beredd att lösa in
bron?

Hoppas att brobolagets VD
och styrelse i slutändan kan
hitta en lösning som iir accep-
tabel, främst för de dagligen
resande. Bron är en fantastisk
skapelse och ger vid vackert
väder en vidunderlig utsikt
över Storsjöflaket mot Oviks-
fiällen.

E,n oundviklig fråga pockar
då på ett entydigt svar; Vilket
fordon vAr egentligen först
över bron? Vi låter frågan stå
öppen för intresserade läsare,
att utforskA.

Adios amigos!
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Av JG

fter årets olika aktivi-
teter slås man av att så

få av våra över 500 med-
lemmar är med och deltar
på rallyn, utställning, gril-
lutflykter, crusing etc,
samt att jobba lite ideellt
för att trjälpa upp klubbens
ekonomi. Kanske någon
tror att det räcker med att
betala medlemsavgift så
ordnar sig allting. Inget
kan vara mer fel!

F'örst och främst så räck-
er inte dessa pengar till att
ro ekonomin runt ett ka-
lenderår. Tillskott krävs
och då i form av exempel-
vis lotteri eller utställning,
vilket ger ett visst över-
skott.
Att skicka ut ett nummer

av tidningen kostar ca
10 000 kronor plus att tid-
ningen kommer inte från
tryckeriet med namneti-
kett, frimärke, kuvert etc.
Som exempel tog det vid
sista tidningsutskicket, oss

Jonsson

sj u personer sorn fixade
det hela drygt 3 tim-
mar/person. Alltså 25 tim-
mAr bara att fä ut tidningen
när den dr tryckt och klar.

Då blir man brydd då det
kom klubbmedlemmar till
vår utställning under Expo
Norr veckan och inte ville
betala 20 kronor i inträde,
utan frankt talade om att
klubbmedlemmar borde fä
gå in gratis.

Kom då till lokalen nån
måndagkväll och hjälp till
med att exempelvis slicka
på 500 frimzirken. Sen
kanske ni tycker 20 kronor
N billigt. Om jag kunde
skulle jag gärna betala 20
kronor for att få slippa sånt
och många med mig reso-
nerar nog lika. Men då
skulle ju klubbens verk-
samhet upphöra och det zir
ju det sämsta alternativet.

Ni får gdrna tycka jae
ar gnällig men tyvärr bryr
jag mig inte om det. Alla

VARFOR

To, av den errkla anled-
e, ningen att i skrivan,Ce
stund har bara drygt hälf-
ten av alla skickat in den
blankett som är utskickad
ett antal gånger och nu
kommer den igen, nu for
sista gången.
Fyll i den och posta den

idag, även du som inte har
något frodon eller om du
inte kommer ihåg om du
sänt in den eller ej. Vi sor-
terar bort dubbelblanket-
ter. Det är ju 5 år sedan
förra medlemsmatrikeln så
nu eir det hög tid att frycka
en ny.

JG och Sven.

som har rimligt åkavstånd
borde ju kunna komma
med i arbetsgemenskapen
nån gång. Det skulle hjäl-
pa oss 5 10 stycken som
nu drar hela lasset ytterst
väsentligt. trund era på det.
Med hopp om forståelse.

ao

KOMMtrR
FT]I\DERINGAR II\TGtrN

MATRIKEL?

FATOLJ.

Jemtlands Veteranbilklubb inbjuder till en kort-
kurs i bilelektronik och svetsning under några
kvällar i oktober och november. Anmälan till
JYBK senast den 20 september 1993. Kursen
kommer förslagsvis att pågå under tisdagskvällar
med start första veckan i oktober.
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Bertil I{ilsson
ugglev4gen 6
831 62 Ostersund

Karl-Erik Mosten
Allegatan 2
831 36 Ostersund

Jämtlands Läns Museum
Box 709
831 28 Östersund

Mona Ericsson
Lund 2943
831 92 Östersund

Ö.jan Dill
Krondikesvägen 42 A
831 47 Österiund

Anders Petersdn
Skallböle 2770
830 01 Hallen

Ola Ingemarsson
Postlåda 1718
832 00 Frösön

Arne Landsom
Östmundstigen 8
832 00 Frösön

Roland Torgersson
Rågångg.n 19
831 43 Ostersund

Stefan Dahl
Stortorg.gtlA, 1tr
831 30 Ostersund

Gunnar Teveldal
Frejavägen 62
830 05 Järpen
Lennart Engberg
Ugglevägen L4
831 62 Ostersund

Leif Jonsson
Solberg 15 13
830 70 Hammerdal
Tfn: 0644 - 300 37

Per-Olof Jonsson
Solberg 1513
830 70 Hammerdal

C u nnar Karlsson
Optan d 2865
834 00 Brunflo

Cuft Nilsson
Angeviigen 30 C
834 00 Brunflo

Gunnar Karlberg
Näset 4045
830 30 Lit

Tomas Hauser
Asp äs 27 49
830 40 Krokom

Johnny Andersson
Lagmansvägen L6l
834 00 Brunflo

Lars Nilsson
Borrvagen2
831 6L Ostersund

Maud Jibor
Norra Strandvägen 7 B
832 00 Frösön
Tfn: 063 - LZ 11 12
Fordon: Austin Healy Sprite 64

Lars Frisk
Korpralvägen 8
834 00 Brunflo
Fordon: Willys Jeep -46
Volvo PV -54

Ulf Isaksson
Skolg ata.n 4
831 36 Ostersund
Tfn: 063 - 11 64 11
010 -251 51 31
Fordon: Volvo P- 1800 -68

Stefan Hemingsson
Björkvägen 5 A
830 40 Krokom

Torbjörn Söderström
Brogränd 22 A
831 00 Ostersund
Tfn: 063 - 12 30 93

Kent Grundahl
ope 2s+5
831 92 Ostersund

Bengt-Grirurn Aronsson
Trädgår$svägerr l4
830 43 As

Lars Jönsson
Vagled
832 00 Frösön

Bernt Emilsson
Visthusvägen 3
830 2T Tandsbyn

Carl-Erik Backeryd
Rådhusg.atan l2l
831 46 Ostersund

Johnny Fredriksen
Hovslagprgränd 3
83 t 38 Ostersund
Tfn: 063 10 53 62
Fordon: Ford Tudor -47

Lars Karlsson
Rådhusgatan 41 D
831 35 Ostersund
Tfn: 063 13 70 57
Fordon: Chevrolet Special de
Lux -40

Stig Karlsson
Aspåsböle 2129
830 40 Krokom
Tfn: 0640 - 108 46
Fordon: MC, FN 350 M60
årsmodell : 1923 -24-25 -26

Martin Andersson
Övre Katrinelundsvägen 16
831 45 Östersund
Lars Fregelin
Hövdingevägen 3 A
181 62 Lidingö

Gunnar Ekberg
Fri tzhemsgatan 30
832 00 Frösön

Harry Mårtensson
All6gat4.n 11

831 37 Ostersund
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VIKTIGT!
ADRESSANDRING
Har du nyligen, eller står i begrepp att t-lytta, med-
dela oss din nya adress. Då får du virr post och vi
sl ip per retu rer.

CLASSTC MOTOR
Alla klubbmedlemmar sonr önskar rabutt på prenu-
nreration på tidningen måste anmäla derra till klub-
ben: Sven Schylberg, telefon 063 - 207 01. Annars
får ni betala fullt pris.

MEDLEMSAVGIFTENI
Du, medlem som fått påminnelse. Har du betalt
medlemsavgiften? Gör det snarast, tack!

,{rt
Ny ad rcss
Jelut Jensserl
Grönsvli g 7 6
830 40 Krokonr
Tfh: 0640 - 622 12

RABATT HOS BP CENTER
I LTJGNVIK

Alla medlemmar får köpa oljedunkar 4 liter
20/50 till rabatterat pris. Giiller hos Bp
Center i Lugnvik som var vår huvudspon-
sor på rallyt. Uppge atr ni är klubbmedlem-
mar.

ÅnsMoTE 17 NovEMBER
P1ats meddelas senAre.

VE,CKOANSVARTG KLUB BLOKALEN
HOSTE,I.{ L993

Septem ber 6 JG Jonsson

13 Sven Schylberg

20 Else-Brirt Tegstedt
27 Sven Olof Norin

Oktober 4 Märta Backlund
11 Magnus Roos

18 Sven Olof Norin
25 Jean Jenssen

November 1 Jan Gunnar Jonsson

8 Sture Kindberg
15 Sven Schylberg
22 Miirta Backlund
29 Iren6,Fregelin

December 6 Bengt Nordqvist

Ghrysler-tantaster
trättas i Hoting

P G Sjoberg visar sin bambugula Chrysler lmperial bland
många andra dyrgripar när Syenska Pwc-klubben har
årsträff i Hoting i helgen.

Hoting (OP) Chrys-
lerägare från hela lan-
det yisar nu upp sina
dyrgripar i Hoting och
Dorotea.

Det zir första gången med-
lemmarna i den celebra mär-
kesklubben har sin årsträff så
Iångt nomrt.

Aran av att arrangemanget.
för en gångs skull, hamnat på
den här breddgraden får Eli-
sabet Söderström, Dorotea.
som med sin Chrysler varit
flitig gäst på traffarna söderur.

- Kan hon så kan vi, menar
medlemmarna från nedre hal-
van. Och det kommer även
några från länet.

Arrangör är Svenska WPC-
klubben. WPC star för Walter

P Chrysler som på 1920-talet
fön,erkligade sin idd hur en
stor, bekväm bil skulle se ut.

- Och det zir något alldeles
speciellt med Chryslerbilar.
Chn'sler har ofta varit före sin
tid och så zir komforten och fi-
nesserna lite utöver det vanli-
ga markena, tycker Chrysler-
ägaren P G Sjöberg. Han job-
bar på järnvägsstationen i Ho-
ting när han inte utövar sitt bi-
Iinuesse. (Till vardags åker
han i en skruttig Volvo 114).

P G har en Chrysler [mperi-
al -51 importerad från Los
Angeles 1986. SMF i Dorotea
star som värd under träffen.

I dag kulminerar träffen
med bedömning och prisut-
delnin_q på Björnvallen i Do-
rote r.

TTABATT HOS AIJTO.TJÄNST
Efter diskussion med Auto- jänst i Oster-
sund AB har följande överenskommelse
träffats:
- I denna hösttidning bifogas ett rabattkort
till alla medlemmar.

- Konet är personligt och skall uppvisas vid
köp-

- Rabatten kan variera, beroende på typ av
vara..

- På vissa varor utgär ingen rabatt.
- På redan prisnedsatta varor utgår ingen

rabatt.
- Medlemsavgift skall vara betald.
- Rabattkortet gäller under 1993-94
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Annonser skickas till: JVBK,
Box 2045, 83 | OZ OSTERSUND

Fuldamobil -59. Bengt Persson, tfn 0620 -
L42 40.

BMC 1100 MG -66. Bör ses. Tfn 603 85

Ford Consul Classic 315 -62. En bil körd i
Jämtland sedan den var ny. Bilen dr kom-
plett till 90Vo. Ny motor samt mycket nya
delar. Endast lite rosr. Säljes till fyndpris ev
byte mot veteranbåt m m.
Thord Hemmingsson, Snorres väg 6'l ,
832 00 Frösön.
Tfn 063 - 436 77 ,010 - 246 90 05.

Op*l olympia Caravan -54. Renoverings-
objekt. Tommy Ekberg, tfn 063 - IZ l0 12.

Delar säljes: Motorhuv Saab, Z-takt.
TilI Fiat 1100: Grill med lyse, baklysen,
framlysen, kofångare m m.
Magnus Roos, tfn 063 - 436 38.

MB 170 VA. Renoveringsobjekt. Tfn 0640
183 92 eLLer 183 48.

Opelgrejor Rekord A -64. Gunnar Etias-
son. Tfn LZ 36 13.

Anglia -58. Yolvo PV -57.
2 st hjul. Overland med däck.
Tfn 063 - 530 87.

Opet Olympia skåp 5L-52.
Tfn dagtid 14 L5 29.

Opel Admiral -66. Nybesihtad, ct20 000
mil, 3 ägare, såld som ny i Ostersund.
Prisidd ca 15 000:- eller högstbjudande.
Tfn Kent 0690 - I29 59, Kennerh 0690 -
106 32

Till ford -38 Tudor. Alla delar av inffesse,
även skogswak m m. Stefan, 063 11 & 48.

Pig Up International KZ -47. Original-
skick, skatt- och besiktningsfri, by[es mot
Citroön B LIE15 eller köpes sådant objekt.
Gunnar Teveldal, tfn 0647 - LIZ 53.

HEJ, ALLA BRODER OCH SYSTRARI
Här kommer några rader frän en fjärran bo-

ende medlem. Hur många år jag varit med-
lem vet jag inte. Tyviirr har jag utarig kunnat
utnyttjl yad ntlrboende kan. Men det iir ju in-
te Ert fel. Tidigare bodde jag i värmland och
nu i Västerbotren. Så det har varit ftir långt
tilI klubblokalen och träffarrra. Men nil v{tt
jag ha Er hjälp!

Först ett par saker.
- Nytt postnummer, vilket bör noteras av Er

9L6 92.
Matrikeln. Jag har utökat veteranbilsbe-

ständet. Chevroler lastbil L934 rned tipp. Hel-
renoverad, GLT 703.

och nu kommar jag till den hjälp jag vill ha
av Er.

saken T -nämfigen den art bensinpumpen
lagt av på lastbilen chewoleren. Alltså fus-
modell 1934,60 hkr motor. Bensinpumpen zir

ny Ten har tydligen legat och vänrar på an-
vändning länge. Antagligen iir det membranet
som. gå!t. Der rasslade till - hördes in i hytten

och så stannade motorn. Enligt uppgift an-
våindes denna bensinpumpryp i -ett flänal års-
modeller och motortyper av chevrolet. Nå-
gon stjiirna sa att GM använde den i sina
rnärken. Ni har säkert i Er ledning folk som
kan det här.

Vad jag vill tir:
köpa_ en hel komplem pump ny eller

begagnad.
- köpa ett membran
- köpa en pumparm.
var vänlig hjälp mig om Ni kan och villl

Jag tackar i törskott! Må bra och lev väl!
Ivan Hamberg
Stennäs 3
916 9zBITJRHOLM
Telefon 0943 - 310 30
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KOMIHAG!
Skicka in bidrag till tävlingen

oopä vär nya logga.
o

Arsmöte den L7 november. Tid
och plats meddelas senare.

I nästa nummer kommer en
intervju med klubbens 500:e
medlem, Anders Stenmark.

.:: dakt ,,,,,,'. .. , ,,,:,,
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