
vrc



JEMTIÄNDS VETERANBTL-
KLUBB bildades l97O och åir en
sirmmanslunring av nästan 500
medlemmar med ca 9m fordon.
Klubben vill verka för att historiskt
intrcssanta fordon bevaras, renove-
ras till originalskick och behällas
inom liinet. Vi tråiffas och har trev-

ligt tillsammans med våra gamla fordon.
I klubblokalen på Odensalagatan 40 är det öppet hus varje
måndag kl 19.m-21.30 Där kan Du ta en kopp kaffe,
medan Du studerar kicker ur klubbens bibliotek eller tar
en titt i klubbtidningama. Klubben har ocksä en dam- och
ungdomssektion. I garagelokalen på Bangårdsgatan 55, får
Du hyra mekarplats. Du kan också läna klubbens dollie-
va§,n, motorlyft, blästerskåp, plåtkantvik mm.
Som medlem får Du bl a Motorhistoriska Riksförbundets
evenemangskalender med årets alla evenemang och stora

annonsblad med annonser frän hela Norden. Som medlem
får Du efter minst ett ärs medlemsskap teckna den för-
månliga specialförsåikring, som finns i Folksam och Skan-
dia. Genom klubbens gruppabbonnemang, får Du rabatte-
rat pris pä Classic Motor.
Rabatt får Du hos Jåirn & Maskin, Zäta Glas, Autotjänst,
IMA Kembar, Kilremslagret, Morten Lars Maskin, Laitis,
Reservdelen, Elektrodiesel, Fresks, Heggenäs Industri-
bliister, Jeni Produkter, Överås Veteranbildelar och Norr-
lands Custom Ornsköldvik mot uppvisande av medlems-
kort. Auto Tjiinst och IIP Färg ger ut rabattkort.
Jemtlans Veteranbil Klubb är ansluten ti]l MHRF, Ir{otor-
historiska Riksfööundet. I klubbens tidning, som utkom-
mer kontinuerligt, är annonsering kostnadsfri för alla med-
lemmar i klubbar, som är ansluten tilt MFIRF. Medlems-
avgift fu 140 kr/är. Registreringsavgift för ny medlem
eller äterinträde 50 kr. En tidning/utskick per familj.
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STYRELSE
Sture Kindberg ordf,
Bronshlingevägenl7,831 61 österund, 063 - l1 03 44
Else-Britt Tegstedt v ordf,
Åkerblirsvägen I 1, 83 | 62osrersund 063 - lz50 85
Sven Schylberg sekreterare
Grytan 2450,834 00 Brunflo 063 - 207 0t
Sven-Olof Norin kasscir

Sågvägen 13 A, 830 40 Krokom 0640 - l l | 74
Irdne Fregelin styrelseledamot
Mälltorpgatan 3 B,832 00 Frösön 063 - 10 35 32
Ja n- Gunnar Jonsson styrelseledamot
Ängevägen 6,834 00 Brunflo 063 - 216 83
B en gt Nordqvist styrelseledamot
Hara 21U,833 43 Hackås 063 - 41220

GARAGEFOGDE
Anders Eklund
Taptogr2ind 13, 831 38 Östersund 063 - tZBZ3l
Bitr Jan-Gunnar Jonsson
Ängevägen 6,8Y 00 Brunflo 063 - Zt6 83

MARKNADSANSVARIG
Jan-Gunnar Jonsson
Ängevägen 6,8Y 00 Bnrnflo 063 - 216 g3

Magnus Roos
Vilmråket I ,832 00 Frösön 063 - 436 3g

MEDLEMSREGISTRATOR
Märta Backlund
Ringvägen29,830 40 Krokom 0640 - I l2 53

REDAKTXONSKOMMITTE
EIse-B ritt Tegstedt sammankallande
Åkerbzirsvägen 11, 83 | 62osrersund 063 - lz50 85
Jan-Gunnar Jonsson
Ängevägen 6,834 00 Brunflo 063 - Zt6 83
Gunnar fsaksson
Hökbäck 1435, 830 30 Lir 0&Z - t}t 46
Magnus Roos
Viltsträket I A, 832 00 Fröson 063 - 436 38
Sven Asp
Nyhamn3425,833 00 Stromsund 0670 -2W79

FÖRSÄxnTNGSKoMMITTE
Folke Boogh
Aspås 2847,830 40 Krokom 0&0 - tZI 4l
Gtista Lindström
Box 2007,840 31 Åsarna 0687 - 3OO 24

RALLYKOMMITTE
Ir6ne Fregelin sammankallande
Mailtorpgatan 3 B ,832 00 Frösön 063 - l0 35 32
Jean Jensen
Jaktstigen2} A, 83 143 osrersund 063 - r1 69 12
Jan-Gunnar Jonsson
Ängevägen 6, &34 00 Brunflo 063 - 216 83
Sture Kindberg
Bronshängevägen 17, 831 6l östersund 063 - ll 03 44
Carl-Olof Kingstad
Eriksbergsvägen 5, 831 42 östersund 063 - l0 27 4l

DAMSEKTIONEN
Else-Britt Tegstedt
Åkerbzirsvägen I l, 83 I 62östersund 063 - lz50 85
Eva Ragnarsson
Billsta 1155, 840 Hackås 063 - 7OZ 55
Gerd Löfgren
Viltstråket23,13z 00 Frösön 063 - 435 43
Kerstin Isaksson
Hökbäck 1435, 830 30 Lit 0@2 - l0l 46
Irdne Fregelin
Mälltorpgatan 3 B ,832 00 Frösön 063 - l0 3s 32

EVENEMANGSKOMMITTE
Ben gt Nordqvist sammankallande
Hara 2184,833 43 Hackås 063 - 412 ZA
Vincent Eriksson
Karlslundsväg en 7 ,831 42 ösrcrsund 063 - 12 08 13
Märta Backlund
Ringvägen 29,830 40 Krokom 0640 - I I 2 53
Janne Wärdell
Torsväg6,830 43 Ås 063 - 303 t0

ARKTVARTE
Folke Löfgren
Vilmräket23,832 00 Frclsön 063 - 435 43

Postadress
Box 20/;5
831 02 ÖSrrnsuND

Besöksadress
Odensal agatan 4O
Bangärdsgatan 55

Telefon
063 - 11 5034
063 - 10 05 60

Postgiro

88 52 11 - 3



ORDT ORANDEIV HAR ORDET.

Någon lär ha yttrat följande; "Konsten är
inte att tala om vad det blir för väder. Kon-
sten ar att ha ett paraply nii"r det regnar".
Det för tankarna osökt in på att vi även in-
om veteranfordonshobbyn måste vara fcirut-
seende. Jag tänker då närmast på den yngre
generationen mekare.
i\{ånga yngre och nya medlemmar i klub-

ben har fordon från t ex 1950 och framåt.
Dessa fordon betingar för sina ägare ett
minst lika stort värde som de äldre fordonen
gör för sina ofta äldre d,gare, och rir vdrda
all den respekt och stötming vi äldre med-
lemrnar kan ge. Men det betyder också att
vi äldre medlemmar måste bli mera "synli-
ga" än hittills. E,n del har kanske bildat fa-
milj och kommit ifrån hobbyn. Åt in rill
klubblokalen en måndagkväll och återupp-
lev gamla minnetr, forhoppningsvis vaknar
inffesset till liv igen !

Styrkan ligger i nä.r den yngre och äldre
generationen sama.rbetar. Det tir ofta den
som "gfu vilse" som finner de nya vägarna.
Det handlar om att fånga upp nya ideer och
varva dessa med gamla sanningar.
vi går i dagarna ut och annonserar efter en

ny klubblokal i lokalpressen. Om Du kän-
ner till någon lämplig lokal, med goda par-
keringsmojligheter, i ostersundsområdet,
hör av Dej till någon i styrelsen, eller skicka
ett brev till vfu boxadress.
Vår satsning, främst på ungdomssidan,

med en snöskoterkurs ar nu slutförd. Ett
stort tack till Folke Boogh som fungerat
som föreläsare och handledare. Nu har
kursdeltagarna fått ett meirke att sätta på sin
snöskoter som förpliktAr.
I hösttidningen kommer vi att berätta om

höstens kurs(er) som troligen kommer att
innefatta något eller några av omrzldena el,

mekanik och svetsning.
Från redaktionskommitten finns en ståen-

de önskan att få bidrag i form av artiklar,
bilder osv från enskilda medlemmar.
Skicka material direkt till E,lse-Britt Teg-
stedt, som lovar att eventuella fotogrerfier
snarast returnerAs. Tanken på en "lokalre-
porter" i varje länsända rir fortfarande hög-
aktuell. Det räcker med någon eller några
artiklar per är, kontakta redaktionskommit-
ten!
Första halvårets aktiviteter finns redovisa-

de längre fram i tidningen. Beträffande
årets utställning och marknad finns i skri-
vande stund ännu ingen uppgörelse. En idd
med en finlandsresa med åtföljande museie-
besök under vfuen dr tyvärr ej fiirdigbearbe-
tad. Det innebdr att klargörande besked ffu
presenteras i ett separat utskick till alla
medlemmar inom kort.
Arbetet med att fiirdigsrälla en ny uppdate-

rad medlemsmatrikel fortskrider. Det iir ett
riktigt gnetgöra som kräver många arbets-
timmar. Vfu målsättning nu dr att få ut ma-
frikeln den l juni tillsammans med sommal-
tidningen.
Den tidning Ni nu har i Er hand innehåller

mycket text, och relativt få bilder, som det
ju kan bli under lågsäsong. Hoppas att det
ändå kan bli en givande läsning.
Avslutningsvis, vill jag passa på att å sty-

relsens vägnar tacka vår tidigare styrelse-
medlem Vincent Eriksson for värdefulla in-
satser i styrelsearbetet, jag tänker då speci-
ellt på arbetet med våra nya stadgar, och
önskar honom fortsatt intresse för insatser i
klubbarbetet.
Hoppas kassan tillåter en hel del gammel-

fordonsåkande för alla och envar i sommar.
S ture.



STYRELSEN
PRESENTERAR SIG
Jemtlands Veteranbilklubb har ca 500 medlem-

mAr och väldigt många är okända för varandra. På
senare år har det tillkommit en hel del nya med-
lemmarr och eftersom vi också har en ny styrelse i

et hZir med att presen-
tera sig har legat över

år vill vi presentera oss. Hoppas det leder till atr
du hejar igenkännande när vi ses nägonsrans!

I forra numret av Backspegeln vAr det styrelse-
ledamot, Jan-Gunnar Jonsson., som berättade onl
sig och sin kiirlek till gammelbilen. I denna tid-
ning har turen kommit till vår kemsör Sven-Olof
Norin.

:$
)!ri

mig hela hösten. Tidnings-
kommitten har ringt och
pratat med mig flera gånger,
men jag har ju alltid en
massa att göra urskuldar jag
mig med.
Men nåväl , jag har alltid

haft ett stort intresse för bi-
lar. Har köpt, kört ett tag se-
dan blev det alltid någor fel
som jag hittade på fcir att tä
anledning och rent samvete
för att skaffa något annat,
kanske roli gare att åka i.

Började det hela med arr
köpa en Renault Dauphine
-62 för 17 5 kronor av en
kompis, som senare byttes
ut mot en Renuault R8 -65.
Den bilen försvann praktiskt
taget på en vinter (rost).

På den tiden var det en kil-
le, som numera ?ir medlem i
klubben, som ägde en DKW
3=6 -58 eller -59. Där kan
jag väl säga att mitt intresse

fcir dessa puttrande, rykande
små underverk väcktes. Niir
jag senare hrir i livet drabba-
des av ohälsa med många
långa sjukskrivningar, vär
jag tvungen skaffa mig nå-
got att göra. Fick då tips om
att det fanns två "Dekor" ute
på Rödön. Jag for ut för att
titta, det blev kiirlek vid för-
sta ögonkastet.
Hösten och vintern som

kom var både rolig och job-
big, men jag fick utdelning
sommaren drirpå, då det var
dax för forsta provturen.
Den gick direkt till Svensk
Bilprovning. Bilen en -59:a
gick rakt igenom utan den
minsta anmdrkning.
Väl hemkommen skulle

familjen få provåka, vi kom
ca 2 km, då var det stopp,
.lt bakhjulslager sade upp
s1g.
Lager fanns att köpa hos

Gärdin 8L Persson så redan
nästa kväll kunde vi fortsät-

ta provturen. Bilen har efter
detta missöde gått som en
klocka.

Tog nu i höst itu med den
andra "Dekan" som M en
4t:a, men hann knappt
börja fcirrän jag genom en
annons blev agare till en
DKW [Jniversal -60. Den
bilen har nu fått fortur, för
att kunna köras till somma-
ren med lite tur.

Har fått dille på arr samla
delar till dessa bilar, så der
ar tur att vi har ett stort
gammalt hus med fina ut-
rymmell.

Jag kan väl summera det
hela med att det inte ar nå-
gon nackdel att varA lite to-
kig, plus att ha en väldigt
förstående familj, när mAn
har denna hobby.

Kör forsiktigt på vägarna
hälsar Sven-Olof Norin.



f,/tirLrLerl ftårL
föff...
Av Sven-Arne Larsson
Fyrisgränd 24, LZI 61 Johanncshov
T'th: 08 - 659 20 33

id ett besök nyligen
på Automobithislo-

riska Klubbens bibliotek i
Stockholm läste jag i tid-
ningen Backspegeln,
Z 1989, en artikel på sidan
16 om linjetrafike.B på
sträckan Ramsele-Oster-
sund. Här berättar arti-
kelftirfattaren Alf Nord-
Iander något om de bilar
som frirr trafikerade
sträckan, bland annat
nämns en Studebaker. Ar-
tikeln väckte minnen till
liv. Kanske kan något va-
ra av intresse för läsekret-
sen.

Nämnda Studebaker sål-
des vid lg3}-ralers början
av min fosterfar till taxirö-
relseidkaren Gustav Selan-
der i Ramsele. Modellnam-
net var President, en sjusit-
sig sedan med rak äitacy-
lindrig motor, den störst a ay
Studebakers olika modeller.
Jag har ett minne av att bi-
len kostade 16 000 kronor -
i dag torde väl belopper
motsvara 4-500 000 kronor.
Långt in på 30-taler kunde
jag ibland se bilen i öster-
sund, då ofta forsedd med
släpvagn.
Min fosterfar, som nu ar

över nittio är, började inom
bilbranschen vid slutet av
Z}-talet som försäljare av
Whippet och Willys Knight
ät ett foretag som hade iitt
hontor på Storgaran 50 i
Ostersund. Han var därefter
återförsäljare fcir en känd
Sundsvallsfirma, Mossberg
8. Blomqvist, som forde
j nst Studebaker.

Bland hans många andra
gPpArag som bilförsäljare
kan nämnas att han åren

nzirmast fore andra vdrlds-
kriget sålde DKW åt Philip-
sons i Stockholrn, eil bil
som blev mä,kta popul?ir
även i Jämtland och land-
skapen omkring. Trots ett
minst sagt glesbefolkar dis-
trikt placerade han sig som
nummer två bland landets
DKw-försäljare i en rävlan
om bästa försäljningsresul-
tatet. Kanske finns alltjämt
någon "spånkorg" kvar i
trakterna?

Tidvis var han "sin egen"
och sålde väl då mesr be-
gagnade bilar. Emellanåt
hade han också lastbilar och
åtog sig körslor av allehan-
da slag. Ved, grus, bygg-
nadsmaterial etc fraktadäs
med lastbilar som jämfort
med dagens skulle te sig yr-
terst spinklga och påvra.
Att Yara bilförsäljare på

den tiden var inte att sitta i
en ombonad bilhall och in-
vänta kunderna. Man åkte
runt i bygderna för att " göra
affärer". Vägarna var usla
och gjorde i jämförelse med
dagens knappasr skäl for
namnet. Vintertid snö och
l.ylu, oftast var det öppna
bilar, och värme i bilarna
var det ännu inte frågan om.

Några bilar behöll han
själv under längre rid. Sär-
skilt minns jag en öppen
E,ssex från z}-talets bdrjan

och en likaså öppen Chrys-
ler av tidig årgång, en Oak-
land och min egen favorit

en Fiat 501 som för övrigr
hade nummer 2200.

Bland de bilar jae eljesr
minns från min jämtländska
barndom och som fanns i
min omgivning kan nämnas
en Mercer (en av få i lan-
det), bruksingenjörens Lan-
cra Lambda, flygflortiljens
S teyr, S tenförädlin g sverkets
kedjedrivna Tidaholm,
Packarden Zl, Scania-Va-
b_is-bussen som gick mellan
Östersund och näUinge och
naturligtvis de nu omskriv-
na Brookway-bussarna. En
Newton Bennet med ett
meirkligt utskjutande akter-
parli sågs i bland på vägen.

Själv "hittade" jag som
sjuåring på den srora bilfir-
mans gård, nedanför Stor-
torget, en bil som redan dä
måste ha varit en raritet - en
Diatto. Vem hade haft den,
hur hade den kommit dit
och vart tog den vägen?
Kanske slutade denna itali-
enska ädling som så många
andra av den tidens bilär:
motorn i en båt eller dra-
gandes något redskap, och
hj ul och axlar bildande
stommen till ett hästfordon
eller i bästa fall en släp-
vagn.
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Maj 15

Maj 26 Onsdag kl 18.30
Fyll bilen med vänner, tag med matsäckskorg och hiing
med på en liten kvällstur. Vi samlas vid parkerings-
platsen Hofvallen och kör till Härke vid Vallsundet
F'rösön.

Juni Lz ARETS STORSJORALLY

Mars 15

Aug L1

Det blir flera utflykter hcilsar
ev eneman g s kommitt ön o ch
berrittar mera i nrista nummer
av Backspegeln.

Måndag kl L9.00
Ope Flygfålt.
Svensk Flyghistorisk förening visar oss sitt nya
flygmuseum vid flygtriltet. Fika i flygklubbens lokaler.

Lördagkväll
Det är motormässa och i samarbete med SHRA kör vi en
runda och träffar andra motorintresserade. Närradioutsåindning
med Hektor planeras.

Mera information senare.

Vårt forsta MINIRALLY. Mål i Hara, surströmming.

P.S. Beträffande utställning och ev marknad ber vi att få åter-
komma.



e flesta människor
har nog en slags öm-

hetskänslor för gamla bi-
Iar liksom fcir segelfartyg
och ånglok. Frågar man
en svensk över fyrtio vil-
ken bil som är mest ty -
piskt svensk genom tider-
na tror jag rnånga skulle
s\/ara: Volvo PV.

Denna långlivade produkt
med Amerikainspererad de-
sign började säljas på allvar
samma Lr jag föddes 1947.
Modellen presenterades re-
dan 1944 men av olika skäI
drojde det innan tillverk-
ningen kom igång efter kri-
get. Priset var 4 800 kr vil-
ket ansågs ganska lågt. 44
hästkrafter fanns under hu-
ven.
Min bilintresserade fader

inforskaffade fyra är senare
ett svart och kromfattigt ex-
emplar med den berömda
takgöken. Mina egna min-
nen av denna bil är tupplu-
rer i baksätet under semes-
terresor vid 5O-talets mitt.
Vid omkörning tutades en
gång, den omkörde förvän-
tades svara med två tut.

1965 giordes den sista PV-
modellen med i stort sett
ofcirändrad utanskrift. Ama-
zonen hade då funnits paral-
lellt i nästa tio fu. Samman-
lagt hade dä 440 000 PV-bi-
lar tillverkats. Sarruna är
tog jag körkort och inköpte
ivrigt en vinröd, smårostig
Volvo PV 54:a för 700 kro-
nor på annons. Visserligen
skar motorn ganska snart
men en ny insattes fcir den
då svindlande summan
1 200 kronor vilket botten-
skrapade rnina besparingar.
Men stoltare bilägare fick
mAn leta efter. Jag behöll
bilen i två år. Den var
mycket pålitlig, lättkörd och
billig i drift. Trivdes kring
90 på landsväg, kring 100
började den morra en smu-

DtrN S\IE I{SI{A F'OLKB ILtr I{
eller

MII{ATRtr PV
Av Hans Beijer,

la.
E,n annan bilfrestelse blev

emcllertid för stor, en
Citroen Bll 1948, som se-
dan mest krånglade och
kördes ganska lite. Efter yt-
terligare några Cittror Av
l0- och 8O-tals model[ vak-
nade PV-intresset på nytt.
Därrned vederlägger jag en
vanlig uppfattning att en
Volvo-ägare aldrig byter till
Citro0n och vice versa. Jag
behövde en pålitlig som-
marbil som skulle hålla
länge. En avställd 64:a i
Näldentrakten utannonsera-
des i ÖP. Min tvekan blev

nybliven rnedlern.

kortvarig. Efter en del plåt-
reparationer och omlacke-
ring äger jag nu en gnistran-
de, skifferblå skönhet, f n
inställd i en lagård över vin-
tern .24 000 mil ar ju ingen-
ting for en B 18-motor sägs
det, den kan gå lika mycket
till . Jag har spårat ur-
sprungsägarens änka, som
ska bjudas på skjuts till
sommaren. Kanske vill hon
provköra...
Nog ar det något särskilt

med en gammal Volvo PV,
något rejält, enkelt, tidlöst
och tvättd.kta svenskt.

PV 195 l, min barndoms bil.

PV 1964, min nuvarande bil.



Mo{ettbikreportoge
hos Rolf I{ilsson i Aspås

Av Sven-Olof Norirr och Magntts Roos-

olf har en stor samling modellbilar, de flesta i skal I:43-
vi valde ut några bilar och fotograferade dessa. Bilarna

är i skala 1:43 samt av följande fabrikat: Tekno, Dinky Toys,
Lion och Distler.

En Bedford biltransport lastar av en Austin medan det står en Triumph främst och en Riley bakerst
på övre våningen.

på bilderna
Corgi Toys,

En Ford Transit
ca 1960 med
reklam for Kalas-
puffar samt en
Transitbuss.

{+
DKW -56 samt
Opel Rekord -56.



Bedford i sopbilsutförande.

{+

Morris Mini 9oopff en Rally-hundkoja
med ori gin altörp acknin g.

Mercedes 220 med
glänsande lack och
krom. +|



)l>

I{udson 48-49 års modell
garanterat skatte och
besiktningsbefriad.

{+
Plymouth -47
"Woody" Herr-
gårdsvagn.

{+
Opel Kadett 63-65
med öppningsbar
baklucka.

i!i:i,!i:rrlr r: :::

=:i:.:::l: 
::l::i ii ii{
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Peugeot 203.
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Opel Rekord 58-60.

i ii it:i:i:i: ii:;: I :;:

Porsche i större skala ca 1:16 tillverkad i plåt med bl a fungerande styrning.

En stor del av modellbilarna är av märket opel men Rolf har
också fina opelbilar i full skala. Bland un,ui en olympia -51
och en Kadett Rallye 1900 av 1970 års modell.

vi tackar Rolf Nilsson för visningen av hans fina samling.
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En sur!ämtes
reflektioner

Att så här några veckor efter Svenska
Jaguarklubbens sornmarmöte i Marga-
retetorp, fatta pennan och försöka skri-
va ner något som blir infört i klubbens
eget språkrör, Bulletinen, känns som
man säger på järntska "lite agasarnt"-

Ja, sorn ni då förstår, så kommer jag
från Repubtiken Järntland och dess hu-
vudstad Östersund, således en ril<tig
"surjärnte"- Och här är min berättelse:

4:e rnötet
Ärets sommarmöte när klubben firade srtt
2o-årsjubileum, lockade mej på ett tidigt
stadiurn, att delta.

Som relativt ny medlem' sedan 1985'
har jag yarit med vid sommarmötena 1987
(Lökeberg), 1989 (Sunne) samt l99O i Salt-
sjöbaden-

Att 2O-årsjubileet btev mycket lyckat
kan både jag och atta andra deltagare in-
ty ga-

Skånesektionen hade verkligen god
kontakt med vädergudarna' strålande vä-
der hela hel.gen. Dessutom valet av platse'n
för mötet i vilken "kattorna" smälte väl in i

I ohan Pålsson tar sig en titt på dcicken
på Ct'-L:s Mk IV.

C,a2
/.t,'/a,kzu.,t 

,E*+__

mitjön- [nte undra på att dom spann så

skönt-
Redan under fredagen samlades ett 30-

tal Jaguarer, ganska utspridda på den då

rymliga parkeringsptatsen. Ett 7O-tal det-
tagare fanns också på ptats På kvällen-

Mer än 13O

På lördagen fylldes den stora parkeringen
av mer än l3O skönheter, ia, jag menar för-
stås Jaggor- Naturtigtvis fanns det många
andra skönheter också- Försätjning av till-
behör, reservdelar, litteratur m m pågick
under hela eftermiddagen-

Vid middagstid påbörjades Concour
d'elegance- En bedömning som varade
många timmar och utfördes av noggranna
och duktiga Jaguar-kännare- Spännande
och intressant för deltagarna-

Kaffe och tårta seryerades vid bilparke-
ringen- Tårtorna var dagen till ära dekore-
rade med bruna Jaguarer. Kanske dom var
solbrända-

Det hela smakade gott och avnjöts sit-
tande i gräset- Många andra aktiviteter
som videofilm för barnen, guidad busstur
rrnt den vackra Bjärehalvön, hade atran-
gerats-

Charnpagne och
prisrrtdelnirr§t

På kvätten sarnlades vi äter på P-platsen
för att välkomnas med champagne av både
skånesektionen och klubbens ordf- L-eif H-

Andersson-
Därefter prisutdelning' tipspromenad

samt utdelning av Jubileums-klockor till
medlemmar som varit med sedan klubben
bildades 1972-

Utdelningen fortsatte med Concour
d'elegance- För egen del var detta hÖjd-
punkten då jag tilldelades årets tångftirds-
pris samt tredje pris i klassen Äldre Saloo-
ner Mk tX 1961 års modell-

När alta utmärkelser utdelats bjöds till
Jubileums-sup€-

I en srnakfullt dukad matsal avnjÖts me-
oyn, förgasare, huvudcylinder, och ändrör
serverades med därtill hörande bränsle.

Under tiden den festliga sup6n pågicks
såtdes lotter, hölts tal och underhölls v i

med sång och musik- Mätta och nöjda [äm-
nades borden och dansen tog vid. Många
trevliga kontakter knöts både i dansens
virvlar och rr.nt den välfyllda baren. Efter
kvältens sista dans var det dags att tänka På
morgondagens aktiviteter.

\/id pennalr
Sttrre Persson
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KURS FOR SI{OSKOTERTORARE

nder några torsclagskvällar i januari och
februari har en kurs för snöskoterförare hål-

lits som ett ted i ungdomssektionens verksamhet.
Kursledare har Folke Boogh varit. E,fter den avslu-

tetnde skrivningen ska[[ de nio eleverna få förarbevis
för snöskoter. Fotke visade också bilder från utflykter
och utfärder i fjällen.

F litiga skoterelever .

FILIUI{VALL
en l8 januari ge-
nomfördes en film-

kväll i TIA Kinna!'ps lo-
kaler i TorvAIIa.
Ett 40-tal besökare kom

både nya och gamla med-
lemmar.

Sven Schylberg gjorde en
presentation av klubben
och dess verksamhet. En
videofilm med inslag från
olika veteranbilrallyn visa-
des.
Folke Boogh gav infor-

mation om forsäkringsfrå-
gor rörande veteranfordon.

Den trevliga kvällen av-
slutades med fika och vi-
deofilm från gångna som-
marens crusingkvällar.

Den 15 maj planeras den
traditionella crusingkvä1-
len i Ostersund ägu rum
med närradioutsändnirr.g
med 50- och 60 tals musik.

VECKOANSVARIG VAREN L993

1 Sture Kindberg

8 Magnus Roos

15 Klubbträff Ope Flygfält,
se info på annan sida.

22 Sven Schylberg

29 Folke Löfgren

5 Hector Carldn

L9 Märta Backlund

26 Sture Kindberg

I KRISTIDEN§ SVERIGE
KOMMER UÄNNÅGRA
SPARTIPS T'ÖN BILEN!
Reparation av trasig konden-
sator.

1. Trasig kondensator kan er-
sättas av en rå potatis: tag en
rå potatis, stick i wä trådar an-
slut en till kondensatoranslut-
ningen på fordelaren, den an-
dra i jord.

eller

2. Tag en WC-rulle, linda den
kring rattstången. Linda sedan
l5-20 järntrådar ikring allt-
ihopa anslut till kondensaror-
anslutningen.

Repuration av trasrg kylare.

Köp kanel i påsar och röm i
kylaren. Tura och kör!
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M()TORT{TSTO RISKA RIKSFÖRA U ND E,T
to(GtL tlLxANrLUrr.a.'c aY r''LU"lt fÖ' AtDrf vl<;roro{,.{

r()x lrllr- l€tl tfocr"otr'

flt{tt[]: rl verk(,-omlretr:treräLtelse 199 L- 07. Ol l9tJ2- OCr. 30

Under verksamhetaereL har fem etyrelsem6ten hdll1.tE. Den ).öpaode
kontakten med medlem6klubbar, mynd1gheter. l.n6tltutloner 6amt
tiwrlga'klubbar har uppråtthållJ.ta i eamma ofrfattnlng aom under
tldLgare verksBmhetsAr.

Under Aret har MHRF fAtt mycket god kontakt med landets nye
kommun1.katl.ongmlnl-ster, atatertldet llatt OdeI-l. V1d en uppvaktnJ.ng
hoe honon av tre repreEentanter för r1ksförbundet Iovade
han ongäende att t1ll6ätta en utredning om vär hobbye framtj.da
vlllkor med tonv1kten på lAttnader. Kommunl-katl.oneml.nl-ster OdeII
erbJEd.alg ockeä att ta kontakt med.skattem1.nJ.ster Bo Lundgren fiir
att Bamordna.utredningen med f1nansdepartementet-

Innan eommaren träffade vi de tvä, Eom uteetts t11I utredare, på
wärt kanel,.- Den dj-Bkussl.on som fördes skedde 1 mycket posit1v
anda och vad vl. nu vet 6ä arbetar man j.ntenel.vt och avaer qtt 6ä
amenl.ngom läona en delrapport.

Iniormatlon har gått ut tJ.II medlemskJ.ubbarna om bJ.and annat våra
nynd.l'ghetakontaktEr, om de ttiaiföns.äkr1ngapren1erna, samt eom
epecJ.eJ.J. eerv1ce en art1kel ned tl.llh6rande bilder efter
förbundete och Fo1ksame stora föraåkr1ngakonferens.

VerksamtretsArets 6tora händelse var den f6..täEkrLngekonferene; eom
höJ.IE ombord pA en av Sl.lja Ll.nes färJor meJ.lan StockhoIm och
HeJ.aJ.ngfora. Semtliga klubbar inom t'tHRF hade eånt varsina tvä
delegater hämtade ur de försäkrJ'ngsansvar1gas I.ed. De6sa fJ.ck
under tvä dagar vara med om ett verkl1gt Epåckat proqram där
J.ntreseanta förelåsningar avlöste varandra.

Konferensen har reEul-terat 1 6törre för6täeI6e för v,.kten av att
håIJ.a h.6§!f,etendärdi pä de fordon, 6om ska försäkraa 1 framtiden.

Ett annat reaul.tat av konferensen blev att Bo Kallhagens utmårkta
bi'ändkompendl-irult trycktes upp och tlllssmmane med Arets
evenenangakalender distribuerades tll.l eamtL1ga med1emmar j- aIIa
fUrbundets k].ubbar.

Antalet nytecknade försåkrlngar har stannat vJ.d IEOO,exklusJ-ve
kortldefUrsåkr1ngarfra vars antal- IJ.gger pA cJ.rka pSO..
Skädeutfa.Llet har under verksamheteAret warit tl.llfredestäIlande.

Kontakterne med FfVA har skett 1 sedvanl1g omfattnlng, det vJ.11
eåga IIHRF har tl.II de tvA möten som häIlita sånt tre deleqater.
Vl.kten av att ha ett atarkt vårldeomepännande förbund har 6kat
ytter.I.l.gare Ju närmare Sver1ge kommer den qemeneahma marknaden.

Hed tJ.ll-fredeet6llelee konetqterae att krsvet pä 6t6rre ref1exer

pA tunga fordon begrånsata tl-l]. att l.nte omfatto våra äId6ta
fordon.

Som vanlJ.gt uteändee det NordJ.ska Annona-bladet tlll de olika
medlemsklubbarna elamt tllI Danmark, Norge och FJ.nIand under
noverRber.

Stockholm L992- 11. O:1

yreleesekreter are

Gunnar Elmqren
ordförande

ka ge6 r

'AIf Lavär
kansl j.sekre

2-
,/'l'A/4

//,t' Per - Er 1k h.ennet h Knut
Iedarnot

edn i.gsse

ledamot
ybeck
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i,Y,,ilttiiilLlJ.ilR 
Ar't'RI: vA(;r ('r{r'('N

MHRF-försäkringen får nyrtt premiesystem
- och lägre premier - från I mai 1993

Önskemål från ktubbarna uppfyllda
När vi förra vårcn hadc dcn stora liirsäkringskonl-crcnsctt tucd övcr 150 dcltagzLrc liån MHRF-
klubtrarna hör«lc vi oss 1ör ttttt vilka förbättringar man önskadc sig-

Ett ofta årcrkomnrandc önskcnrål var att vi skullc justcra ncr grundnraxvärdct liån l0 basbclopp

till cn lägre nivå, så att bilar sonr Volvo PV och Anrazon, Volkswagcn, Mini, Saab och T- och A-

Fordar skullc kunna få lägrc prcnric. Dcras ntaxvdrden kont intc cns i n?irhetcn av l0 basbelopp,

och om vi skapade en ny klass nrc<l lägrc tak borde prcmierna kurma sänkas, ansåg klubbarna.

Ett annat önskcmäl var att dc skattcbcfriadc fordoncn (dvs tillverkade före l95l) skulle få en

egen åldersgrupp. De hade lägre skadcfrckvens än scnarc fordon, och flera klubbar tycl(e att

ägarna borde premicras för det goda skadeutfallct.
Några klubbar cfterlyste försäkring fdr mer udda fordon, som tunga lastbilar och bussar. Dess-

utom var de( flera klubbar som ansåg att vi snart skulle få se nrånga fint rcnoverade husvagnar,

och som undradc hur vi tänkt lösa försäkingsfrågan för donr
Vi har nu, tyckcr vi, ordnat allt detta på ett bra sätt. Nästan alla försäkringstagare får lägrc

- ibland avsevdrt lägre - prcmicr. Undantag kan vara en del dyra bilar, mcn det är helt rättvist.

Vfu nu tioåriga och mycket onrfattandc statistik visar tydligt att bilar i hög prisklass också har

dyra reservdelar och att reparationcrna blir betydligt kostsammare niir olyckan dr framme.

Bilpriserna nu åter på 1986 års nivå
När vi höjdc dct Iägsta grundvdrdet till l0 basbelopp hade "Thulin-effeklen" just börjat verka.

Alltför många (speciellt pcrsoner som egentligen inte var ett dugg intresscrade av bilar och motor-

cyklar) trodde då att priserna skulle stiga i all evighet. Som vi alla vet ledde det till en oanad Eush

på marknaden, med priser som för dc mer insatta på området verkade närmast löjeväckande.

Idag iir priserna i stort sett tillbaka på 1986 års nivå. En Fcrrari som 1989 kostade över 10 mil-
joner kan man idag få för 3 miljoner, en Jaguar E-typc som då såldes för 500.000:- är idag v?ird

cirka 200.000:-, en M.G. TC som gick för 180.000:- iir idag svårsåld för 130.000:-.

Opåverkade är egentligen bara bilar undcr ca 40.000:-, och in(e ens ganska billiga bilar som

M.G. MGA och MGB, Austin-Healey och Triumph har sluppit undan, även om fallct inte varit

lika kraftigt som för dc dyrare bilarna..

Ny grupp för skattebefriade fordon, ny gräns 1964/65
Tidigare hadc vi två grupper (till och nred 1959 och 1960-72). Nu inft)r vi tre grupper, där den

äldsta onrfattar de skattebefriadc for<Ionen. I nästa grupp llyttar vi frant gränsen från 1959/60 till
1964t65, vilket bctydcr kaftig sänkt premic för ägarc av bilar tillverkade under dcssa fcm år. I den

nyastc gruppcn flyttar vi som tidigiyc fram slutårct ctl å,r, till och nted 1973.

Bra resultat, och många försäkringar, ger lägre premier!
MHRF-försäkringen har undcr dc scnastc årcn lämnat ctt bra övcrskott, och mcd dct i ryggcn kan

vi nu genonrföra cn premicsiinkning sonr nrcst 8,ynn'ar alla sont har bilar värda upp till 137-600:-

cllcr nrotorcyklar upp till 68.Ofi):--
Dc[ beror naturligtvis också på a(t vi är så nrånga - undcr 1992 passcradc vi l5.U)0 törsäkring-

ar. Ju flcr vi blir, dcsto säkrarc trlir<Jct atl vi kan trålla låga prcnticroclt god scrvicc.
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Avcn bilar och nxrtorcyklar srxu liggcr övcr dcnna gräns lfu i dc flcsta lall lägrc prcrnic, tack va-
rc all rlran i frr(sätlningcn kan k(ipa lill ba.sbclopp i bl«rck onr två lör ctt lägrc pris än tidigarc.

Mcningcn är al( dc allra l'lc.sla l(rrsiikrarlc lirnlorrcn skall ligga i dct inlcrvall sorrr grurdprcnricrr
liickcr. Vi har nu sall grun<lviirrlct tjll 4 baslrclopp l-(ir llilar <rch 2 hasbclopp liir nrotorcyklir, dvs
urttlcr 1993 137-6(X):- liir bilarrx-lr 6tt.tl(X):- liir rrxrtorcyklar. På (lclta säil niknar vi rrrcd alt rlär lil
in rttin.st cirka 8()ol, av trilarna rrclr 9O'% av rrr«{rlrcyklarna.

Dcl nya systcnlc( korrrnrcr all rrrc<Jliira cn lrcl dcl onrllyttningar när dc{ gällcr bastrclt4tpcn lör dc
hilar sortt liggcr övcr 4 hir^sbclopp. MIlltF k(lnnrcr inliir varjc lilrdons prcrnicf(irnyclsc att lägga
bilar rx;h rttotorcyklar på lärnplig nivå (rncd hänsyn lagcn till li»dcxrcts värdc rrch tlcss ti<ligarc
ntaxvdrdc). Onr li)rslikring.stagarcn vill ändra värdcl nrir dct är dags a(t bctala kontnrcr han givctvis
lätt a(t kunna g(ira dct. Alla liirsäkringslagarc konrurcr att [å cll spccicllt brcv orrr dctta i samband
ntcd att dcn nya prcnricavin siinG ut.

Självriskcma är olörändradc.så ndr sont på atl vagnskadcsjälvriskcn för bilar t o nr 1950 hcijts till
1.0O0:- ({iån 7i)Cl:-)- Vi har inlc rö( självriskcn l0r räddning, sorn liggcr kvar på 300:-, vilkct är
dcn övcrlägsct lägsta på nrarknadcn.

Motorcyklarna också billigare
Aven mc-premierna sänks liir dc allra äldsta nrotclrcyklarna, mcdan ddremot prenricrna för dc båda
andra gruppcrna blir i sto( sctt oft)rändradc (nrcd undantag ör dc fcnr årgängarna 1960-64 som
får sänkt prenrie).

Anledningen till att vi intc sänker prcnfcn [ör motorcyklarna lika kraftigt som för bilarna är det
oroande antalct singelolyckor under det senäte året. En bctydande del av skadckostnaden när det
gäller motorcyklar gäller personskador (den delen iir nrycket liten ndr det gäller bilar).

Vi vill g?irna se vad sont händcr pä motorcykelfronten innan vi gör ytterligarc ändringar.

Lagerf örsäkri ng förändras
Lagerfdrs?ikringarna har varit ett problem för oss. Många förvarar fordon och delar i byggnadcr
som dr eldfarliga och alltför lätta att ta sig in i. Både bränder och stölder har kostat för mycket.

Vi kommer diirftr att göra ont [örsäkingsfornren, sonr enbart är Lill tör orenovcrade fordon.
Bilar och ntotorcyklar skall vara avsedda för ägarcns pcrsonliga bchov, och skall vara undan-
stiillda i väntan på en komnrandc rbnovering.

Vi kommer intc att försäka stora rcservdclslagcr cller sanrlingar av fordon sonr uppcnbarligen är
till för att sena.rc säljas.

På varje försiikring får finnas högst tre bilar eller sex motorcyklar (ellcr cn kombination), inklu-
sive exlra dclar till dessa fordon.

Premien höjs med 30:- till 195:- och varje bi»bclopp som köps till kostar 50:-. I grundpremicn
ingår ett viirdc upp till 2 basbclopp (68.800:-) crch högsta antal basbelopp:ir 5 (172.000:-).

Alla nu gällandc försäkingar kontmer att sägas upp för omteckning, och alla försäkringstag'are
komnter att fä fylla i en ny lista övcr vad försäkingen skall gälla. Brev om detta går direkt till alla
försäkringstagarc.

Ny typ av korttidsförsäkring
Korttidsförsäkringarna har varit litct svårhantcrliga, mcn vi (ror nu au vi har kontmit pä en bra
mctod.

Försäkringstypcn är avscdd [ör dcn som vill ha en 30 dagar lång försäkring lör att t ex åka till
Bilprovningcn eller till klubbcns bcsiktningsman. Man får dcn gcnom att sända cn ansökan qn
helförsäkring till klubbcn och samtidigt bc onr korttidstörsäkring. Klubbcn sändcr scdan ansökan
vidarc till MHRF.

Premien är 3fi):- för 30 dagar, txh l(irsäkringcn börjar gälla så snart törsäkingstagzrcn satt in
pcngarna på ctt spccicllt fx)s(girokurto.

Niir fordonct iir klart f(ir hclförsäkring drar Folksanr av 2(X):- på prcnricn (ör dcnna - cn korttids-
försäkring s<lm lcdcr till hcllörsäkring kostzr alltså bara 100:-.

Korttidsförsäkringcn kan hara i undantagsfall förlängas, nrcn i så fall blir dct ingcn "återbfing"
på dcn f(irsta pi'cnricn.
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Försäkring för tung lastbil, buss, traktor och husvagn
Vi lrar licligarc ha[t några lunga lastbilar (nrc<l tjrirrstcvikt ()vcr 3.-5 trln) trclt bussar lf)rsäkratlc, trlt
«rcksil ctt l:ltal trirktorcr trch ltusvagttar.

I(iskcrnir tir upJrcntlarligcn st(irrc nlir tlcl r3lillcr stora trlr turrga lilrdrlrt, trclt vi har diirl(ir skallal
nya klasscr liir rlcru. Vi lrar rrk.så inl(rrl rul11ra rcstrikliorrcr lrctnil'larrrlc la-sl (r--h passagcrarc: cn
Itrrrg lrrslhil l'år intc vara laslad nrc(l rtrcr 1in 50"/o av lilkltcn lasl, tx;h cn buss I'år inlc ha llcr ärt sju
pa.ssagcrarc (rlctta gällcr ckrck intc urxlcr cvcnclnanll sonr arrangcra.s av Ml{RF-klubbar, och dct
gllr att lå tillstånil rivcn liir anclra tilll?illcn)- Soru ni .siikcrt inscr.skullc dcl kunna trli cn kataslr<lf
liir liirsäkringcn on) cn Iullsall buss sktrll viiltu ncr ictl rlikc nul onrlällandc pcrsrlnskarklr sour
ri)rjd.

En nyhcl är a(t ävcn traktorcr txh husvagnar kan lil lirrsäkring till cn låg prcnric cx;h urcd g<xla

vilIkor.

Nya försäkringsvill kor
För några år sedan llck alla liirsäkringstagarc c(t litct häljc nrcd dc sanrladc villkoren tör MHRF-
lörsäkringen.

I vzlr kornn]cr cn ny revidcrad upplaga sonl rrc:kså kontrncr att

t(irsäkringcn.
Alla flörsäkringstagarc kclrnnrcr att lå ctt cxcn'lplar dirckt lrcrrt i

innehålla villkorcn lör Hobbybils-

I ådan.

Okad ersättning till klubbarna för hanteringen
Å,rtigen får klubbarna cn sumnra pcr gällandc lörsäkring, utbctald från Folksanr genom MHRF.
Den är till för att ersätta klubbarna för dcras arbetc rncd försäkringarna, t ex besiktning och om-
besiktning av fordon, den årliga konlrollcn av att försäkringstagarna är medlemmar i klubben,
medverkan vid skadereglering (t cx hjälp nrcd att genom klubbkontakter hitta svåra reservdelar)
och som ett bidrag till portokoslnadcn för dcn årliga trycksakcn, den 4-sidiga lrrldcr som konrmcr
varje vår och sont innehåller bl a dctaljcr onr lörcgåendc års rcsultat och om inncvarandc års pre-

mier och självrisker.
Ersättningen blir under 1993 20:- pcr gäll'andc bilförsäkring och l5:- pcr gällandc motorcykcl-

försäkring. Skillnadcn nrotivcras av dcn Iägre premien för mc.
Pengarna betalas ut undcr sonlnrarcn, så snart klubben sänt in dc årliga uppgilierna om med-

lemsantal, styrelsc nr nr till MHRF, och bckrältat att dcn 4-sidiga tbldern är utsänd till mcdlcnr-
marna.

Observera att Folkam inte har tillgång till klubbcns matrikel och inte på egen lund kan sända

trycksakcr till klubbcns nrcdlcmnrar. En princip är att klubbcns styrclse skall ha kontroll övcr vil-
ken reklam medlenrnrarna får i brcvlådan. Till försäkringstagarna kan Folksam sända material
direkt, t ex nya villkor cller crbjudandcn om förmånliga försäkringar för annat än samlarfordon.

Del i vinsten till MHRF
Enligt en ny överenskommclsc nrellan Folkanr och MHRF får förbundet i fortsättningen fuligen
25Vo av den vinst som försäkringcn gcr (nrcn vi slipper bctala pcngar till Folksant undcr eventuella
förlustår - och sådana h'ar vi fak(iskt haft).

Dessa pengar skall oavkortat gå till vcrksanrhct som gagnar sanrtliga klubbar, och får inte an-
viindas för förbundets drift-

De pcngar som vi får undcr 1993 komnrcr foligcn att användas för kurscr i löreningstcknik Dc
kan handla om lagstiftning för idcclla löreningar, skattcrcglcr, mexllcnuvård och annat som styrcl-
scn behövcr kinna till. Alla klubbar konrrncr att bli intrjudna och utbildningen komnrcr (om vinstcn
blir tillräckligt stor) att vara kostnaclslii.

Vad är klubbens åtagande?
Några klubbrcprcscn(antcr undradc på lörsäkringslnötct varl-ör dct intc fanns skrivna avtal nrcllan
MHRF/Folksanr och klubbarna. Förklaringcn är hclt cnkclt att vi ända scdan 1974 haft ctt
"gentlcmcn's agrccnlcnt" onr an MIlltF-f(irsäkringcn är MHRF-klubbarnas gclncnsanlnra försäk-
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ring, och a(( vi anscil. av skrivna av(al vuri( on(kliga. Därcutol ltar ntånga klutrbar avtal rrtcrl Rtlk-
sarn när dcl gä I lcr l{obbyllil.s f(rrsäkri ngctt.
Kluhburnirs åtaganrlc iir is(ort liiljantlc:
. kluhltcn skall lra cn liirsiikring.skorrrrrri{td tnctl lrcrsottcr sottt cttttarl sysslar rlrcxl Mllli.l;-lilr-

srikringcn/llobbybilsf(irsiikrirtgcn, itttc artclra lxrlags liirsiikringar
. klubtrcn skall 'årligcn till rrrccllcrrrrrrarna dislribucra dcn aktuclla prcrtticlirlclcrn
. klubtrcn skall årligcn kontrollcra all liir.säkrinS,.slagarna iir ntcdlcntnrar i klubtrcn
. klubbcrr .skall bcsiktiga dc fordon sorn rrrcdlcrnllrJrna (insktr liirslikra
. klutlbcn skzrll vid bchov nrcdvcrka i .skatlcrcglcnngcn
. klubbcn b(ir sända rcprcscnlantcr till dc (ktlstnad.sliia) l(irsäkringskonl-crctucr sottl alrangcras.

Vi har naturligtvis förutsatt att klutrtrarna övcrltuvudtagc( intc sysslar nrcd konkuncrandc bolags

örsäkringar, ntcn vi är nrcdvctna onr att cn dcl nyillkornna klubbar rcdan scdan tidcn innan inträ-
dct i MHRF förmcdlat försäkringar i andra bolag- Vårt cnda villkor där är att dc pcrsoncr sottt vi

utbildar intc sysslar nred andra bolags lörsäkringar. Vi räknar nrcd atl" MI{RF-lörsäkringcns lirrdc-
lar mcd tidcn skall lösa dctta problcnl.

Enkclt uttryckt: sedan l5 år tillbaka har Folksam/MHRF i samarbctc nrcd klubbarna bckostat

utbildning av cn rad myckc{ duktiga bcsiktningsmän i klubbarna, och vi scr ingcL skäl att andra

försäkringsbolag skall snylta på dctta.

Nya premierna som bilaga
Bifogat finner du en sida om dc nya prcndcrna sonl börjar gälla den 1 ntaj 1993. Som du ser dr dct

mycket nytt!
I de brev som går till klubbens officiclla adress finns cn lista övcr de försäkring,ar som tccknades

genom klubben under 1992.

MHRF: s försäkringskom mitt6
består av ordft)randen Gunnar Elmgren, Icdamoten Helen Elmgren (som till vardags sysslar med

juridiska och törsäkringstekniska spörsmål på Motormännens Riksförbund) oclt Björn-Eric Lindh.

För MHRF:s försäkingskontmittd
Iljörn-Eric Lindh

PS. Det sägs ju att det största bevis på uppskattning man kan ge någon är alt kopicra något sotll

denne gjort.
Vi kan nu konstatera att Länsförsäkring'ar sällat sig till dcn skara som inte bara kopicrat id6n

med sarnlarflordonsförsäkringar i stort, utan också besiktningsprotokollet i detalj. Först var det

Trafik-Bore, sedan Skandia och nu LF. Undrar vem som kontmer hlirniist?
Apropå LF: många klubbar har hört av sig nrcd mindrc smickrande kontmcnlarer om c(t brev

som LF sänt ut till MHRF-klubbarna. Atl LF lrots en jättelik satsning misslyckats mcd att komnla

in på marknaden är väl känt, nrcn försöket att stjäla MHRF-klubbarnas bcsiktningsmän och deras

kunskaper har retat många, och fätt dom att sända in hela LF:s paket t-ill oss.

Följande vdsentliga bristcr kan påpekas om LF:s försäkring: ingcn full insyn i vcrksamhetcn för
en ansluten klubb, ingcn påvcrkan på premicsättningen, krav på att LF skall få sända ut reklam

direkt till medlentmarna genom tillgång till matrikeln, milgräns på 500 mil/år, krav på att bilar intc
får stå i garage avsett för mcr ån lyra (!) bilar, mycket hoga vagnskade- och stötdsjätvriskcr på

allting över 3 basbclopp, hög självrisk på räddning, ingcn ntc-försäkring. Och liantförallt: skade-

rcglcringcn skatl skötas ulc på rlistriktcn, intc ccntralt. Det bctydcr (sont hos Skandia) att i och för
sig säkc( kunniga skadcinsprcktörcr sonl cnbart dr vana att titta på m«lerna tlitar skall kunna klara

av att reglcra skador på sanrlarfordon. Vår nu 3O-åriga erfarcnhcL säger oss att dct är cn absolut

omöjlighet! DS.
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fordon I

TIIT,AR
Audi
De Torrr es<l

Ferra r-i

Jrguer
[*(us
lv{ rscrati
M.G.
I!{organ
R.enault

Rover
Sr ab

Sunbeam
Triumph
TVR

BE.SBEL()PPET 1993
[]rsbcloppc( envinds bl a av strtcn (ör bcräluring
rv löncr och Jrcnsiorrcr- Dct lörändras årligeo och
Iöljer med infl:tioncn- E{lcrs<rm våra rna-rvirdcn
ir knrrtnr till basbclopJrcl kompcnscrås inflati«r-

rrcn. []astrclo11rcl lör 199-l ir -\4.4O0:-

BILer oclr mc tillverkado I 97 4.77
sofll trar safilma pr'enrle som

grrrppen «I9G5-1973"-

l0O Cotrlr.-* S

I'antcra. I)cauvillc. [-orrgclrarrrlr

sanrtliga

t--t ypc

Elan. Europa
Indy. Rora. Merak

tvlc B, M idgct

sanrtliga

15fi7
P5 B. P6

Sone(t
Alpine, Rapicr. fmp
Spitfire. TR6/TR7. Stag

1600M. 2500M. _1000M

Vrttcnlednlngsskada 3-0OO:-

1.5O0:-

t.5OO:-
I.OOO:-

l.(XX):-
Bnnd
St6ld/lnbrott
Rf,ddnlng
Glas 2OO:- + No/o av överski.flande ko§nad
Råttsskydd ny" av koslnaden. läg§ l.0OO.-

I!{OTORCYKLAR
AJS samtliga
BIVlW
Honde

Kawasaki

Monart
I!{oteGuzzi
Norto+r

Suzuki

Triumph
Yamaha

tom serie /5

alla 4-cyIi ndriga, C8250/350/450,
CL450, CB5OOT (tonr -75)

zl. Al, A7. s2, s3, Hl, [I2, Wl,
W2. W3 (tonr -7-5)

samtliga
Falcone. St<rn.-llo

sanrtliga

T20, T125. T250. T305, T150,

T500, GT380. GT550. REs.
GT750 (alla tom -75)
sam(liga tonr -75

XS. I, XS-2

Specialpremier för tunga
lastbilar, bussärr traktorer
och husvagnar
För tunga lastbilar, bussar, traktrxer crch husvag-
nar tillverkadc tom 1964 tillanrpas särskilda pre-

mier och sjiilwisker- D.'( finns också vissa in-
skiinkningar i brukandet - sc' Försäkringsvillko-
ren, avdelningen Siirskilda villkor. Bland dessa

illkor kan nämnas ätt lasthilar inte får köras nrcd

mer än 50% av nux tillåtcn last, att bussar intc får
ha fler än 7 passageratc (under evenenlang :uran8-

erade av MtIRF-kluhbar gäller dctta dmk inte)

sanr( att traktor i princip skall kora*s pä väg eller
Iiknande (äve n här finns undantag [ör vissa evcnc-

nrang). Max antal basbclopp är: lastbil och buss

4 (l17.600:-), husvagn och traktor 2 (68.80O:-).

PREMIER (helför*åking, helär)

Tung lastbll tlllverkad tom 19tr 9BB:-
Buss Ultverkad tom 1964 9BB.-

Traktor tlllverkad torn 1964

Husvagn Ullverkad tom 1973

195:-

195:-
(retwvering Eh upställning bslbtltbuss sorn rysontil)

SJÄLVRISKER
LastblUBuss/Traklor Husvagn

Vrgnskada

Rcno vcri n gs [ö rsäkri n g
(irundprcrnic Iör crsättninS upl) titl 5 basbcloplr
( 172.000:-). Tilläeg {ör varje e.rtra basbclopp är 55:-.
Max antal basbelopp ar 20-

Helförsäkringtomt9«
Crundprernie Iör crsättning upp till 5 basbclopp
( 172-000:-). Tillägg för varjc e.xtra basbelopp är I 25:-.
Mat antal basbelopp äc 20.

HeJfbrsäkring 1 965-1988
Grun<lprernic [ör crsäl(ning upp till 5 basbelopp

( 172.000:-). f itlägg [ör varje ertra basbelopp är I 25:-- 7

Ma-x antal basbclopp är 20.

230:- 160: 4 60:

3 00: - 300: -

77 8:- 208: -

318: - 218:-

368:- 308:-

982:-

280:

780:

1.070:

PRCilIICR OGll ftIAXUÄRIlCf, 1993 (trtur s3osor)
OltS! Srnrlllgr prcnrlcr ir hcllrrprcrnl<'r

ru tt Rr-rÖ nsÄ rcn tNC (pcrsonbil. lätt lastbll)
llil Mc Mc l97l-{t2

Legcrfirrsäkring 1iruLts! orau<,v<rzulefordonl 195:- 195:- t95:-
(inrrrdprcrnic l'a)r v;i«lc u11' till 2 hastrclollr (6ll-tlUl:-).'l'illigg
Iör varic c.rlra ba-slrcl<rpp är -50:-. dock urr.\. 5 baslrcloplr
(172.O([:-). Ma-r 2 t,ilar c{lcr 6 rrrc 1rcr (örsikring.

ltcn o vcri n gs ltirsä kri rr g
(inrntlprcrrric {ör crwet(rrirrg trpp lill 4 lrasbclolrp (117.600:-)
(ör bil «^--h 2 trastrclopp (68.800.- ) IIr rnc. -lilligg {ör cnhcl
«rrn 2 c.rlra haslrclopp (6tl 800:-) ir 50.--

Ko rttids fiirsä k rirr g
l'rcrnicn 6illcr (ör l0 dagar. -l-cckrr:rs crrdast i sarnbao<l rrrcd

ansök:trr orn hclflörsakrirrg (200:- dr;rs av pi hcllörsakringcn
dä dcnna teckrras). Max -l bastrclopl) ( l(13-200:-).

llclftirsäkring t o m 1950
(irundprctnic k-rr crsatlninE upl) titl 4 basbclopgr (137.600:-)
tor bil och 2 basbclopp (68.800:-) {ör mc- Tillåg6 (ör enhct
orrr 2 cxlra basbelopp (68.800:-) är 5O:-- Ma-r anlal basbclopp 30.

Hctfiirsäkring I 95 I - 19 (A

Grund1»rcrnic Iör crsatlnint upp till 4 basbclopp (117.600:-)
(ör bil och 2 basbclopp (68.800:-) (ör mc. Tillägg Iör cnhct
orn 2 basbclopp (68-800:-) är 50:-- Ma-r antal basbelopp 10.

Hcllörsäkring [965-197] satnt cnligt lista
Grundprcmic Iör cr-vrl(ning upp till 4 basbelopp ( 137.600:-)
Iör bit och 2 basbclopp (68.800:-) lör mc. Titlägg tör
enhet om 2 e.rlra basbelopp (68-800:-) är 50:--

Mar anlal basbclopp .10.

Hel[Ersäkring motorcykla r 197 4-82
(endast/ör dan soilt tidigarc hur 14{{Rt-firsakring).
Grundpremie {ör ersa{tninB upp (ill 3 basbelopp (103.200:-).

Tilläggsprcmic [ör e.xtra basbclopp finns cj-

Uppställningsfiirsäkring 230:- 160:- 460:
Grundpremie Iör ersättning upp till 4 basbelopp (137.600:-)
{ör bil «rch 2 basbclopp (68.800:-) [ör mc. Tilläg8 {ör enhct

orn 2 e.r[ra basbclopp (68.800:-) är 50:-. Max antal basbelopp 30.

HOBBYBILSFOI§AKRING (pcrso nbil, lä tt lastbil)

Traflk'
Vagnskada lom 1950
Vagnskada efter 1950

Vattenlednlrvgsskada
Brand
Stöld/lnbrotl
Räddnlng
Glas"

Rättss§dd

sJiir.vRrsr(ER
MHRF HOABYBIL
Mc Mc 73-B I Bil

1-OOO:- 5OO:- 3.OOO:-

l.5oo.- l.O0O:- 3.OOO:- 3.OOO:-

5OO:- 5OO:- 5OO:- 3.OOO:-

I .OOO:- I .OOO:- 1.OOO:- l -OOO:-
I.OOO:- l.OOO:- l.OOO.- t.OOO:-.-

'Sarskild sjaturrsk. 1-@O:-. las alllrd trl
orn ktraren är urder 24 är. Samma sjalv-
risk litlampas vrd vrssa lralikbroll. t ex vrd

körning i berusat lillslånd eller vrd visad
gror vårdskishet i lralik
" Fo( fordon 1960 och senare ntåste
skadan besiktrgas av Folksam innan r:t-
belalnirq sker.
"'Självrisken år normafi 35',( av ska.d€-
betoppet (lägsl t .0OO:-) vkJ srold av radro-
utrtrlnrng- Oetta galler ei tor orgrnalra-
dror.flrtrstning.

(+2Oo/o pä överskiutande belopp)
2O'/. av koslnaden. lägrsl I.OOO:-

5OO:-

5OO:-
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Scandinavian ltaccway firar i,rtrilcum med stor motorfest.

Snart är der 25 år se dan Grand Prix-banan invigdes. Det skedde under pomPa
och sråt med en fanrastisk publicitet. Racing på internationell toppnivå med
bland annat sportvagnsprotoryper och Formel 3.

de punktering.
Dessa dubbla jubileum ska naturligwis firas - med en hejdundrande motorfest!

Historisk racing av bästa märke.
Vid ert sädanr här tillfallc vrider man gärna klockan tillbaka. Därför kommer
Scandinavian Racew'ay att fy[as av historiskt intressanta ekipage. Givewis raccr-
bilar men också sportvagnar, standardbilar och mycket annat.
Racing i dagarna rvå, der kan vi utlova. Men exakt vilka godbitar som serveras,
avslöjar vi först någon gång vid årsskiftet.

Stor happening för alia märkesklubbar.
Inrresser för specialbilar är mycket stort i Sverige. Nu hoppas vi kunna samla er
alla. Och vilkär tilifälle skulle kunna vara bättre än Scandinavian Olddmer
Grand Prix!?
Vi kommer an ordna mängder av aktiviteter för alla deltagarna, inklusive con-
cours de elegance och eft stort grillparty.
Lågg sorrunarens första klubbtråff den här heigen!

Specialbilsrally med olika startplatser.
s till en ren

t.1l:'*i"äå"'
ka platser.

Tänk vilken resa det kan bli i den svenska försommarens prakt!

Pompa och ståt, glädie och fest.

x arrangeras bara för m fina,
ska fungera som en jä r alla
med musik, parader, I ä[t, konst-
d Andresällskaper.

Hos oss är du inte publik - du är vär gäst!

Boka denna helg redan nu!
Pricka av den 4-5-6 juni 1993 i almanackan direkt - derhär blir en tillställning
som ingen sann mororvän får missa!

Och vänta vid brevlådan, vi kommer med mera information så snart de olika
pusselbitarna ligger på plats...

lruTERANEORDONSMAD
5 juni L993 i STJINDSUALL

NORR.LAN DS S T ÖRS TA MARKNAD
CÄ. 2 MIL NORR SUNDSVÄLL, E.4 TILL AVFART MiDLANDA ELYGPLATS

r rrunÅ
!{Ä3,KNADEN SCM BARÄ T,'åX5F. OCH VAXER FÖR VARJE AR, SOM 1992
ötqoe cA. 21\ FLERÅ sAl,,:ens Mor 1991. ANTALET essÖKAne
KÖPARE ÖXEOE L992.IGEN. DU SOM INTE TIDIGARE BESÖKT OSS

SOU SÄUARE ELLER «öpiAi, vAI,KOI.4MEN TILL SUNDSVALL DEN

5:e JUNI 1993
EN AV DOM BASTA VETEF.AIiT,IAF.KNADERNA E}.JL. UÄNCA SÄLJENS
KÖPARE, VI ÄN FORTFAA\NDE DEN AtsSOLUT STÖNSIE MARKNADEN I
NORRT.AND, ocH tsLrR svAasLAGEN.
TrLL DEJ soM stÄNorcr aasÖ«oa oss, vÄtxouveN rGEN!

2t

Bästad
ClassicCarShow

Wd4en bn 1O juli 19*3. NorwlkercTrätl$århr

Norclcrrs fiirrri nrstr [ri I u tstri I I n i ng b j rrdc r

p.i cxklrrsi,,,t [t,rclort i urr s:rgolik rrrrll<i. Allr

från klassiskrr veterarlcr <rch motclrcyklar

rill modcrn.r sportvagn:rr <xh lyxtriler.

Och clcn p«rpulJra rävlingerr Cortcours

dc Charrnc. lrrranrat av cn ljuvlig park-

rrriljö, barr crt srenkast från rcnnisnrcrro-

polerr Båsred

\/ilkorrrrncrr rill tliistad (.lassic (-.rr Shorv

Bot 39,23O 44 Bunkeflostand.
Tel O4OIE tL 8i-
Fax 04OL6 2519.
Sista anmalain§sdag 7O juni.



FIYA:s årsmöte 1992

Sedan några 1r tillbaka har FIVA årsmöte i oktober/november varie år i

Luzern i Schweiz. Styrelsen sarrunanuäder dessutom varie senvlnter någon-
stans i Europa.

Scora insatser i Bryssel
Vid lrets rnöte diskuterades mest (som alltid under de senaste åren) EG-

bestammelserna och deras inverkan på vår hobby. FIYA har under fyra år

bedrivit en energisk verksamhet i Bryssel, dels genom att anlita en lobbyist.
dels genom att nagelfara alla de tonvis med papper som kommer från de olika
kommissionerna- Det räcker inte med att bevaka uafikkommissionens papper,
eftersom en del regler (som allvarligt kunnat hota vår hobby om de inre
upptäckrs i dd) kommit från bl a miljö- och arbetsskyddskommissionerna.

I Luzern beslöt årmötet att det nuvarande systemec med en lobbyist skall
upphöra under detta 1r. Det har blivit alltfor dyrt och dessutom har FIYA:s
European Affairs Commiuee (under ledning av den synnerligen effekrive
engelsmannen Michael Banfield) nu så goda kanaler in till beslutsfattarna i
Bryssel att han inre långre behövs.

Den omfatturde och besvärliga granskningen av alla dokument måsre dock
fortsätta, och bara inforskaffandet av dessa är en dyr affir. Granskningen görs
av en tremannagrupp med bl a en engelsk jurisr med uafikfrågor på parla-
mentsnivå som specialitet.

Reglerna kommer från EG:s trafikkommission
Chef för EG:s Trafikkommision är Karel Van Mien, som visserligen visat sig
vara vilvilligt inställd till den fordonshisroriska rörelsen, men som ändå ofra
påpekar afi det är FIVA:s ansyar att agera när det kommer forslag till
bestärnmelser som kan bli problematiska.

En skotsk le,Camor av EG-parlamencet undrade nytigen hur nr.*i,a.r, såg ur
for de historiska fordonen. I sitt svar infor parlamenter svarade Van Miert i
september att transportkommissionen "i de bestämmelser for besikrning av

fordon som man planerar att införa i Europa, hade tagit hänsyn till de äldre
fordonen sedan man haft koruultationer med fbreträdare för organisarioner
för dessa. "

Trafikkommissionen hade, när det gällde regler fbr brornsar och avgaser, tagit
sådana hänsyn act de inte skulle ge bekymmer för de äldie fordonen.

"Fordon tillverkade I'öre 197 0 berörs inte av de kommande avgäs-

bestämmelserna, och i 6rslaget beträffande bromskrav är reglerna tillräckligr
allmängiltiga I'ör att garantera att fordonen oavsett llder kan klara dem,
förucsatt att det är korrekt underhåIlna."

Han tillade: "Kommisionen kommer att, när det gäller blivande bestämmelser
for besiktning av fordon inom EG. fortsätta att ha i åtanke de behov som ägare

av äldre fordon har. "

"Kortåttat betyder detta", sade Karel Yan Miert, "at[ den gällande I.g-
stifluringen, de forslag som nu ligger och senare fbrslag inte skall leda till att

dessa fordon förbjuds. "

Det ar dock ingen wekan om att kommande Ec-forslag skulle kunna leda rill
begränsningar i brukandet, t ex när det gäller avgasutsläpp för 70- och 80-
talsbilar, när det gåller allmänna bestimrnelser för motorcyklar (som snarr

skall behandlas och dar der finns forslag till kraftiga begränsningar av bl a

effekter oö starkt ökade krav på bromsars eflfektiviter), när det gäller ljus-
bestämmelser för samtliga typer av åldre lordon och inom många andra
områden.

Bevakningen kommer darför att fortsärta och störsra delen av FIVA:s budger
kommer att satsas på detta för oss så viktiga område. För Sverige, Norge och
Finland är detta dessurom enda särtet att påverka de regler nu som skrivs i
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Bryssel, men som vi kommer att få överta när vi blir medlemmar i EG (och

säkert även om vi skulle stanna utanfor).

FIVA fär allt större medlemmar
FIVA börf ade 196 6/6/ som en sarnmanslutning av klubbar från olika länder.

men har alltmer övergåtr rill atr rekommendera sina medlernmar att bilda

federarioner eller riksforbund så att landet verkligen blir represenrativt iFIVA.

Sverige och Norge var tidigt ure, medan det isomliga andra lander dröjt

berydligr längre. Tysklurd rcpresenteras ånnu bara av wå små klubbar, men

nästa år hoppås man på arr den tyska organisationen DEUVET skall ta sin plats

i FIVA. I Tyskland finns över 600 klubbar för gamla fbrdon, och cirka l+0

bara [ör volkswagen!

FIVA:s generalsekreterare, norrmannen Carl Henrik Störmer, är en av de dri-
vande krafterna bakom tanken på att länderna skall reprensenteras av riks-

förbund och inte av enskilda klubbar.

Atr England är störst medlemmen i FIVA (nära 200.000 medlemmar) är ingen

överraskning, men an Sverige och Norge (50 000 respektive nära 20.000

medlemmar) är så pass stora är säkert en nyhet för många. Eftersom röst-

anralet för varie land vid årsmörec baseras på antalet medlemmar har Norden

ett stort inflytande.

Flera svenskar i FlvA-styrelsen
Även i sryrelsen har skandinaverna en stark ställning. Två av de runga kom-
mittåema leds av svenskar, den rekniska av Björn-Eric Lindh och den juridiska

av Mars Munklinde. Dessutom är Alf Lav6r en av de fyt. vice ordförande som

finns.

FIYA:s Tekniska reglemente och Evenemangsreglementet är efter många års

hårt arbete nu flardiga att tryckas, sarntidigt som de nya stadgarna rycks på

engelska och franska.

FIVA:s styrelsemöte kommer i vår att forläggas till Hamburg, på begäran av de

nordiska representanterna som garna vill spara in på respengarna.

Björn-Eric Lindh

FIVA:s rallykalender I 993

Yid FIVA:s årsmöte i november publicerades 1993 års inter-
nationella rallykalender (första versionen, eftersom speciellt en del
B-rallyn brukar ko-mma till innan kalendern slutgiltigt spikas i

ianuari 1993).

Efter rallyts narnn står inom parentes A, B eller C. Beteckningen
syftar på rallyts karaktär enligt FIVA:s regler. A är ett internationellt
rally, B ett nationellt rally (fast även utlänningar är välkomna) och C

är ett internationellt rally som arrangeras av någon annan än en
F[VA-ansluten klubb (ofta galler det mer avancerade rdlyn över
Iånga sträckor).

Av speciellt intresse 6r oss nordbor är det ryska rallyt 19-23 mai,
tillika FIVA:s officiella storraliy i Europa (FIVA:s Varldsrally körs
t 993 i Australien). Cenuurn för rallyt kommer att ligga i Trave-
munde, behagligt nära fi-rjelinlerna från Sverige, Norge och Fin-
Iand.

Rallyt kommer att ta deltagarna till den tidigare östryska Östersjö-
kusten med alla dess minnen från den svenska storhetstiden. Enligt
rapporter är denna del av Tyskland dessutom mycket vacker - rnen
man bör passa på att besöka den innan den förändras alltför mycket!

För samtliga ra-llyn gåller att det bara år att skriva till arrangorerna
och be att få information. Men var ute i god tid, eftersom kon-
kurrensel om platserna på en del rallyn brukar vara hård. rn{
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Antal rnedlr:rnrnar' i FIVA per larrd L322

Arrt a I Larrd

75 Luxernburq
9d Let t l arrd

1O(t Morråcc.
I qa Cyp€r^rr
iCr(t Grok l arrd
ZOCy Jaoarr
35t-t F,rgerrt lFrtr
?aCt Urultuay
37O lrlar,d
46.r Sparrl err
6(t(t A,-rst ra I l err

1 . :68 Schvre i i
L.4aQ F'c,rtuqaI
d. 153 Firrlar,d
?- 43r-t Tvsklar,d
l. 6(ttl Darrrn.rrl(
.:. ?O(t S.zd.rf rika
t . L?? TJeckoslov.rkierr
4 . 49Ct Neur Z e.r I årrd
B. 30? öst err i ke
9.l?a ftelglerr

1C). Be7 Italierr
16.5(tO Fr.rrrkrike
L7. ?OO Nc,rge
36. 19e Flc,llarrd
49. 5BS Sveri, ge

lg7,Sr-rtJ ErrqIar,d

Tc,t.rl l J€,3.7Ct')
Arrtal: 27

/t'aL 
FrvA world Rally evenemang 1gg4 2000

llal 2I-29 Portuqal FIVA-Wor1d Rally 1994

Junl 5-14 England

CIub Portgues de Automoveis
Antiqos

FIVA World Rally 1995

1995 World Ral)-y for l{ietoric
Iloto.cycI c,s
Vintaqe hotor Cycle CLub Ltd

England

Frankrlke FI VA World Rally 1998

Ty.kland I:fVA WorJ-d Ra]ly 2OOO

FORSAKRIN{GSJOI.]R

I-Jnder många av sommarhel-
gerna kommer det att finnas viss
jour på MHRF-fdrsäkringens
telefonnummer 08 -32 03 54.
Den iir till för att försäkrings-
tagare som råkat ut för något
skall kunna ringa och få hjälp.

JE M T LATTD,S VE T E RAIYB I L KL T] B B

Dam-
sektion

ungdoms-
sektion

ME,DLEMMAR

Revisorer Valberedning

STYRTLSE AIJ

Medlems-
registrator

Arkivarie

Försäkrings-
kommitte

Garage-

fogde

Redaktions-
kommittö

I uu.rcnaas-l

I 
ansvang 

I

Rally-
kommittö

Evenemangs-
kommitte
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ADRESSANDR!NG/NY MEDLEM

Vi har från styrelsens sida ambitionen att alltid nå ut till samtliga medlemmar med olika
typer av information. För att vi skall lyckas med det är vi beroende av att namn och
adressuppgifter på alla medlemmar är riktiga. Klipp ur och använd denna sida för att
upplysa oss om eventuella felaktigheter och framför allt tala om när du står i begrepp att
byta adress.

ADRESSÄN DRING

Namn:

trMcbir

QO

T
;

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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I

I
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I
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I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I

I
I

)

Adress:
Posta dre ss: Postad ress:

NY MEDLEM

Om du som medlem känner till någon som skulle vilja bli medlem i Jemtlands
Veteranbilklubb kan det kanske underlätta om du klipper ur denna sida och överlämnar
den till vederbörande. Det går naturligtvis också bra att ta kontakt med vår medlems-
registrator direkt.

Ny medlem

Namn: Medlernsnr: ..

Ad ress: . . Telef on bostad:

Telefon arbete:Postad ress:

Eventuella fordonsinnehav

Fordon n

Märke:

Modell:

Arsmodell:

Reg nr:

Till: (Fr o m 199

Renov eller mycket bra originalskick

Påbörjad renovering

O ren overad

Moped trMc

r1
tr
tr
tr

Personbil I Lastbil Buss

tr Annan, exvis Husvagn,Cykel, Snöskoter, Traktor etc

Stryk under det som gäller..

Fordon n

El I er:

Mä rke:

Modell:

Årsmodell:

Reg nr:

Personbil tr Lastbil Buss

r2
tr
u
T

Renov eller mycket bra originalskick

Påbörjad renovering

O re nove rad

Moped trMc
tl Mcbir tr Annan, exvis Husvagn,Cykel, Snöskoter, Traktor etc

Stryk under det som gäller.

Elle r:

27
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Fordon
Märke: . -.

Modell:

Årsrn odell:

Reg nr:

Pe rsorr bil t-J Lastbil L_i Buss

trMcbir

nr3
tr
tr
T

Stryk under clet som gäller.

Elle r:

Fordon n

Märke: ..-.

Modell:

Årsmodell.

Reg nr:

Personbil La stbil Buss

trMcbir
Stryk under det som gäller"

Eller:

Fordon n

Märke: -..

Modell:

Å,'smodell:

Reg nr:

Personbil La stbil Buss

tr Mcbir

Renov eller rnycket bra originalskick

Päbörjad renoverincr

Orenoveracl

Mopcd t-l Mc

originalskici<

orig inalskick

orig ina lskic k

kuvert, även adressändring, till vår
B3O 40 Krokom. Tet 0 G4Ol1 1253.

E Annan, exvis Husvalln,Cykel, Snöskoter, Traktor etc

Renov eller rnycket bra

Påbörjad renovering

O renovera d

Moped trMc

(4
tr
u
u

tr Annan, exvis Husvagn,Cykel, Snöskoter, Traktor etc

Renov eller mycket bra

Påbörjad renovering

O re nove ra d

Moped trMc

r5
tr
tr
tr

t]Annan, exvis Husvagn,Cykel, Snöskoter, Traktor etc

Renov eller mycket bra

På börjad renovering

Orenoverad

Moped tl Mc

rG
tr
tr
tr

tr Annan, exvis Husvagn,Cykel, Snöskoter, Traktor etc
Stryk under det som gäller.

Elle r:

Vid flera fordon: Skriv på nytt papper och sänd allt i

medlemsregistrator: Märta Backlund, Ringvägen 29,

28

J

Stryk under det som gäller.

El I er:

Fordon n

Märke: ...

Modell:

Års*odell:

Reg nr:

Person bil Lastbil Buss

tr Mcbir



NIIITTN@IR.]DEN Annonser skickas till: fVBK,
BOX 2045,831 02 ÖSTERSUND

NfiARKNADEN

Till Yolvo PV. Dragkrok, lösa nacksttxC,
passande rullbälten.
Hans Beijer, telefon 063 - 10 11 96

Jämtlands läns telefonkalender. Utgiven
av Östersunds-Posten med Sandsrrör;&
Ljungqvist-reklam på framsidan. 50- och
60-tal.
Rolf Nilsson, Asp äs 2663, 830 40 Krokom,
telefon 0640 - LZL 52

Brandspruta modell äldre i gorr skick dri-
ven av sidventils Ford motor.
Björn Engwall, Box L04,830 19 Srorlien,
telefon 0&17 - 700 10

Vauxhall Victor -58. Renoveringsobjekt
mycket extra delar medfoljer. Pris 2 ffiO:-
eventuellt byte mot en fungerande motor
med låda 6:a eller V8, gäma GM eller Ford.
Magnus Roos, telefon 063 - 436 38

Hjul samt belysning titl följande motor-
cyklar. Rex modell R 147 cc L927.
Huskviuna motdell 31 250 cc L933.
Bengt Nordqvist, telefon 063 - 4I2 20

Indian Little Twin -16, styre med reglage,
(länksystem).
Ford Falcon -61, delar, ex framsäte tiU fy-
ra-dörrars, ev hel bil.
Skoda^cabriocoach -38, div delar.
Kjell-Åke Persson, telefon 0950 - ZZ0 40
till H22.00, Lycksele.

Finnes: 1 st motor ILO 250 cc. 1 st motor
pKW 250 cc.
Onskas: ILO 17 5 cc passande Monark
M400.
Sven-Erik Åstroffi, Bastugatan 3,
840 93 Hede, telefon 0684 - 109 53.

Matchless -28, 500cc toppventil. Modell
YZ special. Classic racing? Bytes mot Ford
Falcon -61 inredning eller Plymouth 225
sexa el^ler 318 bigblock.
Kjell-Åt e Persso"n, relefon 095 0 - ZZ0 40
till kl 22.00, Lycksele.

Opel Kadett Coup6 -65. 1 000:-
Lambretta-kaross, Rödmyre-ram, Svartq-
varna-rär[ plus diverse delar, NV-ram

takt,alu-topps -BSA
Slooper 350cc art -GG.
Fyra dörrar, hu framsäte
m(rr. Qrömbåge-ram med pappe r. 250:-.
Kjell-Åte Per§son, telefon bgsO - zzT40 till
H22.00, Lycksele.

6 tiil Pv 444.
S,
8 53.

Söker bistånd vid iståndsättning avttgammel-SAAB-artt

Iug har ett par 96:or i Z-t*t Visserligen iir
jag i tidens begynnelse fallen efter en bil-
reparatör men jag skulle starkt uppskarta nå-
gon praktisk hjälp, råd och allmänt munrra
tillrop vid renoveringsarbetet av de såvitt
jag kan bedöma - rel enkla objekren. Narur-
ligwis, orl nu just Du ställer upp, så var
min avsikt då inte att "utnyttja" Dig utan då
mer att "i kamratliga former" köpa Dina
tjänster.
Esbjorn Andersson, Frosör,
telefon 063 - 443 23

omslagsbild: sven schylbergs studebaker på väg mot sommaren.
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KOMIHAG!
15 mars Ope Flygfält

15 maj Motormässa och
crusingkväll

26 maJ KYällstur

LZjuni StorsJörAIIy

L4 Aug Minirally och
surströmming

P.S. Beträffande utställning och ev marknad ber
vi att få återkomma.

Nästa nummer av Backspegeln beräknas komma ut den
L juni. Skicka bidraq till tidningen en månad i..förväg till:
Else-Britt Tegstedt, Akerbärsvägen 11, 831 62 Ostersund.


