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Höst igen..

o

ns z ick-LOcka nde bland småvägars
överfyllda vattenpöIar är nu gudskelov ett minne
blott och den vackra, långa soliga hösten ligger
nu framför oss.
Somma

lYiH

re

RFs a nno ns bIa d 19 85 .

Det är nu åter dags att inventera sina behov när
det gä1ler att anskaffa eller bti av med delar
ti11 våra gamla fordon.
Fyll i bifogade annonsmanus-blanketter och skicka
in dem tilI IIHRF senast den 29 september.
Annonsbladet distrubieras samtidigt tiIl a1la
medlemmar

i anslutna klubbar, imitten av

November.
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UALET AN fiLANT!

DIN EGEN MOTORTIDNING HETER

etresflewffor/*(cnupp,
lYlånga

AB0ililEnA ilU!

GE NOT4

intresse för det billigare

har redan anmält sitt

J. \'.

8.

I

grupp-

abonemanget på Classic motor-l986, men än är det inte för sent
för Dig som glömt bort det. (före oktober)
.7
Villkoret för att överenskommelsen mellan klubben och Classic motor

skall uppfyllas är att vi blir minst 75 st.
Skriv en radromgående till klubben om Du vilI vara med.
Så här skriver Classic motors red. tilI oss den 1985-02-15:
Gruppabonnemang

skall adminitreras av klubben helt.

En ansvarig person tex kassör skall skicka in maskinskrivna
listor med medlemnarnas namn och adress i god tid före

det första numret (c:a 3-4 veckor senast)
Kassören ska'lJ inkassera al'la dessa avgifter och skicka in dessa
på ett bräde till oss . Betalning sker alltid i förskott för

helt år. Nya medlemmar får då inte hoppa pä under året,då det
inte är säkert att vi har tidningar så det räcker av de första
numren. Klubben kan här själv abonnera på några-ex och ge till
de nya under året.

'1986 vi'l I vi inte bestärnna redan nu utan först
i oktober b5.Oå kontmer vi att kontakta er under förutsättning
att ni fotfarande är intresserade

Priset för

.165:

- och k'lubbpri set I 25: -, Trol i gen tvi ngas
Ord, pri s är fn
vi höja vid årsskiftet ca 10% vilket gör att även kl ubbavSi ft1följer
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Invigdes proganrenligt den första september med buIler och bång.
Cirka 40-45 personer besökte lokalen denna söndag för att bese
klubbgaraget och vår nya samlingslokal och arkiv.
Vidare drecks det kaffe och saft med dopp, 5ören och l[ona visade
viCeofilmer från sommarens alla trev) iga tilldragelser inom klubben,
Klubblokalen kornmer som tidigare att håIlas öPpen a1la helgfria
måndagskväLlar kl"

7oo-l"0oo.

TARGEN

TILL

NYA KLTJBBLOKALIN SKANKT

AV

Rädhusgatan 90, Östercund
Tel. 063-10108{

öSTERSUND

HITTNORDENRALLYT 86

Ploneringen infur det storo "Uventyrsrollyt"
pö96r fur fullt.Disskussionerno gov fölionde

krov
- Ett fomif ierolly dur= mon verkligen f6r
tid ott tröffos och umgös med sino gelikor.
- Dogsetopper med visso fosto punkter och
tiderroch i övrigt tid för egno oktiviteter-.
Stort bli r som tidigore plonerots i Trondheim och i Sundsvollrohsdogen den 3 iuli 1986
3

Efter oliko etopper kommer ekipog en til
irbileumsstoden 0stersund fredogen den 5 lnfur den ovslutonde etoppen ltirdoge n den 6.
Alternotivo överliggningor kommer ott erbirdos för ott presso kostnoderno för deltorho.
En rollykotolog Iiknonde utstöllningskotologen
ploneros.I den kommer onnonsplotser ott €-rb i rdos. HeI sido l0O0kr holv sido 500kr l/g
sido 300kr.AlIo klubbmedlemmor ör vöIkommno
nred ftirsö1 i ning ov onRonser
ott h iölpo till
till
tex. företog pö hemorten etc.
I övrigt

ör oIIo medlemmor välkomno ott
på ol.l.o tUnkbors
och otönkboro vi s, med råd d6d ell.er onnot.
medverko i detto proiekt

Reklomplotser vid stortplotsero kontroller
och på numrnerskyltor ör också tiIå sclu.
Stort intersse hor visots frn s&vUl. Norge
som Finlond ftir dett,a roIJ.y,

SUNDSVALL

RtsULTATL I sTA FRÄN I 9Bs-Äns sT0RSJönnLLy
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örjan Bergquist, Arvesund
Rolf Hedlund, Sundsvall
Kent Lidån, östersund
tlats Ragnarsson, Hackås

5.

Yngve Assarsson, HandsJöbyn l,tG ilidget

6.

Tommy

7.

Bräcke
Chevrolet Superior 1926
Rune Fregelln, Stockholm
Ford 1939
Sven-frik Göransson, FöIlinge Skoda Celicia 1960
Bo Henriksson, östersund
Ford Touring 1920
Gun-8ritt Jernberg, Äs
V}l 1953
Sören Larsson, I I sbo
T-Ford I 91 9
Sven-[rik Persson, Bräcke Indian Scout 1928
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Ford Torpedo l9ll

48

p

44

p

1963

Chevrolet Touring 1929
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Lennart l{esterberg, Hudiksvall Chevrolet lilaster Cabrolet 1938 36 p

15.
17 .

21

Pettersson, Ope

55
T-Ford 1925
50
Standard Vanguard 1950
Chevrolet Maiter de Luxe 1937 50

.
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28.
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30.

31.

32.
33.

tennart Höglund, Strömsund
Hede
Lennart Dahl I n, Föl I i nge
Chri ster t l gendahl , Brunfl o
Sven-01 of. Johansson, Frösön
Gunnar l{äslund, Stugun
Ake Svedberg,

Peugeot

203 1955

Chrysler 1934

PV I 953
A-Ford 1 93'l
0pel Kapi tän I 955
A-Ford 1928
Rolf.Fregelln, Föllinge
Ford )unior 1932
Assar Andersson, Handsjöbyn ttlercedes l70S 1950
Folke Henmingsson, Strömsund T-Ford 1923
Bertil ]lilsson,'Hudiksvall Packard 1939
Ulf Olsson, Kvissleby
A-Ford Roadster 1929
Stig ilorån, östersund
Chevrolet l93l
Arvl d lri ksson, Hammarstrand Bui ck I 935
Holger ilagnusson, Äre
Opel Rekord 1958
Xurt Berglund, Äsarna
Triumph 1954
0lavi Poutiainen, Sveg
tlercedes l70S l95O
Algot Jakobsson, Hackås
T-Ford 1924
Llse-B.ritt Tegstedt, östersund Chevrolet Cabrolet 1936
Leif Fregelin, Frösön
T-Ford l9l5
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