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annonsblad med annonser frän hela Norden. Som medlem

KLUBB bildades l97O och är en
sammanslutning av nästan 500
medlemmar med ca 900 fordon.
Klubben vill verka för att historiskt

får Du efter minst ett ärs medlemsskap teckna den förmånliga specialförsiikring, som finns i Folksirm och Skandia. Genom klubbens gruppabbonnemang, får Du rabatterat pris pä Classic Motor.

måndag

IMA Kernbar, Kilrems1agret, Morten Lars Maskin, Laitis,
Reservdelen, Elektrodiesel, Fresks, Heggenåis Industriblåister, Jerö Produkter, Överås Veteranbiläelar och Norrlands Custom Ömsköldvik mot uppvisande av medlemskort. Auto TJiinst och tIP Färg ger ut rabattkort
Jemtlans Veteranbil K1ubb är ansluten till MHRF, Motorhistoriska Riksfööundet. I klubbens tidning, som utkommer kontinuerligt, är annonsering kostnadsfri för alla medlemmar i klubbar, som åir ansluten tiII MHRF. Medlemsavgift fu 200 kr/är, familjemedlem ?5 krlar. Registreringsavgift för ny medlem eller äterinuåide 50 kr. En
tidning/utskick per familj.

kl 19.00-21.30 Där kan Du ta en kopp kaffe,

medan Du studerar böcker ur klubbens bibliotek eller tar
en titt i ktubbtidningama. Klubben har ocksä en dam- och
ungdomssektiotl. I garagelokalen pä Bangårdsgatan 55, fär

Du hyra mekarplats. Du kan också låna klubbens dollievagn, motorlyft, blåisterskåp, plåtkanwik mm.
Som medlem får Du bl a Motorhistoriska Riksffirbundets
evenemangskalender med årets alla evenemang och stora
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Anders Eklund

Sture Kindberg ordf,
Bronshiingevägenl7, 831 61 Österund, 063 - 11 03 4
Else-Britt Tegstedt v ordf,
Åkerbiirsvägen 11, 83 | 62Östersund 063 - 1250 85
Sven Schylberg sekreterare
Grytan 2454,834 00 Brunflo
063 - 207 0l
Sven-Olof Norin kassor
Sågvägen 13 A, 830 40 Krokom
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Miilltorpgatan 3 B,832 00 Frösön
Ja n- Gunnar Jonsson Styrelseledamot
Ångevägen 6,834 00 Brunflo
Magnus Roos

Viltstråket

& Maskin, Zäta Glas, Autotjänst"

Rabatt fär Du hos Jåim

intressanta fordon bevaras, renoveras till origrnalskick och behällas
inom lilnet. Vi tråiffas och har trevligt tillsammans med vära gamla fordon.
I klubblokalen pä Odensalagatan 40 åir det öppet hus varje
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Bitr Jan-Gunnar Jonsson
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Irdne Fregelin sammankallande
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Jean Jenssen
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Jan-Gunnar Jonsson
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Eva Ragnarsson
Billsta 1155, 840 43
063 - 702 55
Gerd Löfgren
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ORDF ORAIVDEN HAR ORDET.

I

samband med fusmötet på Östersunds
Sporthall den L7 november lade vi verksamhetsåret 1993 till handlingarna. Ett årsmöre
har alltid lite grann av examensstämning över
sig. Är medlerlmarna nöjda med den verksamhet som ägt rum under året? Kommer det
att ställas frågor till oss som sitter i styrelsen
som vi kan ge raka och entydiga svar på? Vad
finns det för planer för det kommande verksamhetsåret? osv. Jag tycker det iir viktigt att
årsmötet erbjuder en trivsam atmosfär som
förutom de formella punkterna på dagordningen inbjuder tiIl frägor och diskussioner dlir så
medger.

En mycket kort sa(nmanfattning av det
gångna året ger vid handen ett antal positiva
händelser; Vi har berikats med 68 nya medlemrnar samtidigt som gränsen 500 medlemmar har passerats. Vår klubbtidning Backspe-

Bilprovningen har övertagit ursprungskontrollen av fordon. Det innebrlr att om du står i
begrepp att renovera ett fordon där ursprunget
inte iir entydigt fastställt, ta då först kontakt
med Bilprovningen så arr identiteren blir klarlagd innan en mödosam och kanske dyrbilr renovering dras igång.
Vid planeringen av verksamheten för 1993
avsåg vi att stå över årets markn&d, men dess
bättre fick vi, sä småningom, så entydlga signaler på att många ville ha en marknad. Diirfor
fick vi i all hast dra igång en sådan. Motsvarande signaler fick vi vid årsmötet när det gä1ler Sto§örallyt 1994.
Mot bakgrund av nyss sagda kan vi konsta-

tera att vi förutom Rally Nord dven ska genomföra en marknad och ett Storsjörally. Datum for de wå sena-re evenemangen fastsuills
senare.

geln har utkommit med fyra nummer enligt
tidplan. En uppskattad utstiillning i samarbete
med Expo-Norr och A 4. Renoveringen av vår

Rally Nord åir ett samarrangemang mellan
fyra norrlandsklubbar sorn förutom själva rallyt för det goda med sig att kontakrerna och

klubblastbil.
Om vi tittar på den negativa delen brottas vi
fortfarande' med fiirdigställandet av den nya
matrikeln. Klubblokalfrågan zir fortfarande
olöst, men inte akut.
Vfut ekonomiska resultat för året visar på en
klar återhämtning jämfort med föregående år.
Det finns två naturliga orsaker till det. Ett
överskott från vär utställning och en mera tillftillig kostnadssänkning beroende på tidigare
volyminköp av kontorsmateriel.
För att få en bättre balanserad budget för i
första hand nästa verksamhetsår antog årsmötet styrelsens förslag till höjd medlemsavgift.
Den nya medlemsavgiften iir 200 kronor per
år. Mer om detta längre fram i tidningen.
Vid MHRF:s årsstämma antogs sju stycken
nya klubbar och vår riksorganisation dr nu uppe i 111 stycken medlemsklubbar med ca
55 000 medlemmar.

erfarenhetsutbytet klubbarna emellan ökar. De
tidigare grannklubbsträffarna borde kunna åter
uppstå och bli regelbundna som ett resultat av
Rally Nord samarbetet.
Innan jag rundar av för den hiir gången vill
jag passa på att tacka Jean Jenssen for de år
han fungerat som suppleant. Jean hade avsagt
sig omval med motiveringen att; "Man måste
släppa fram ungdomanla". Jag har ett gott råd
till dej Jean. Sätt dig nu inte framför TV:n och
gubba till dig och tro inte arr du gjort diu. Håll
PV:n rullande och häng med på våra utflykter
och iurangemang. Som en konsekvens av att
Jean trappat ner får jag hdlsa Åt e Jämtsärer
hjärtligt väIkommen som ny suppleant, hoppas
du kommer att trivas hos oss.
Jag önskar er alla en God Jul och ett så småningom rullande Gott Nytt Årl
Sture.

Omslagsbild: Doris Boogh och Käll Sandbelg fcirste erövrilre och donator av Störsjörallyts vandringspris.

nders Stenmark heter
han, är betongarbetar'€, 29 år «lch bor i Ostersund. Han utgör en milstolpe i Jemtlands Veteranbil-

klubb. Han är

AWIM]DT.]@AV]

medlem

sann!

nummer 500!

Vid senaste räkningen var
vi 544 medlernmar säger Sture Kindberg, vår tabellbitare
tiIl ordforande.
Anders Stenmark iir en
högst kvalificerad medlem.
Han har en "skaplig" PV 444
-57, etr Ford -36 ornbyggd
till, hot rod, en Ford Mustang
Fastback -65 och en Ford
Fairlane -56, som dr en orenoverad körklar originalbil, bortsett från att motorn liir vara
bytt.

En

tidningskollega till

"Backspegeln", tidningen

"W'heels",

Text Ingvar Ericsson.
F'oto Jan Andersson
upptäckt som Anders gjorde i
samband med sökandet efter
ett elfel i den.
Vafan iir det hiir då?, urdrade en som grävde under instrumentbrädan.
Vilket fynd:
[Jnder brädan var tre amerikanska kondomer från guvetndr fasttejpade, tillgängliga i
händelse av behov.

porträtterade

Anders' Fairlane i ett lyriskt
reportage härforleden. Det
gjorde dom rätt i. Denna Fairlane Uir nämligen ett unikum
så det förslår. Den dr en svart
sak från New York-trakten,
importerad 1987, aldrig omlackad, raggarbilarnas ruggarbil, ett original, en urtyp, med
chequered stripes över motorhuven och ett oräkneligt antal

kilo rost, tejp, jlirntråd

och

Plastic Padding och med rärt
sorts prylar i den helt korrekt
doftande inredningen. Golvet i
skuffen iir så rostigt att man
nästan inte kan ha grejor diir!

AMERIKANSKA
KONDOMER
Bilen är dock besiktigad av
vrirdnadsfulla, om än petiga
bilprovare och var så sent som

i september i så gott skick art
till och med Radar-Sixren

och

hans pojkar skulle låta den
passera!

Något av der häftigaste med
denna lj uvliga farkost var en

han sätter igång med någon
renovering av sin Ford, dyker
upp med klenoden på någor
JvBK-arrangemang, och dh
ska ni få se och njura min-

HOPPAS HAI\

KOMMER
Bilen står just nu för varlig
vinterforvaring i en malpåse i
ett garage i Marieby, tillhörigt
Anders' svärfar, Kjell Ottosson.

Att döma av det gry som
Anders visar finns det dock
skäl att hoppas att han, innan

Anders har sysslat med bilar
sedan 10 års ålder ndr han
skuttade omkring vid familjens sommarstuga i en Ford
Anglia -57 .

UTAN KRUS
Just nu skruvar och svetsar

Anders som vdrst med sin
-56 som
han lovat att göra originalbil

pappas Opel Rekord
av.

Det var vfu

MC-entusiast

Bengt Nordqvist som rekommenderade Anders att begära
inträde i IVBK, vilket han
gjorde utan krus.

Det hör rill bilden arr även
Anders' svåger, Jimmy Ottosson, Marieby, iir en hängiven
gammelbilsgubbe. Han har två
Volvolastbilar, en 37:a och en
46:a som Jimmys farfar Otto
Eriksson en gång hade i sitt
åkeri.

ORDtr ORAI{DEN HAR ORDET.

I

samband rned årsmötet på Östersunds
Sporthall den 17 november lade vi verksamhetsåret 1993 till handlingarna. Ett årsmöte
har alltid lite grann av examensstämning över
sig. Är medlerlmarna nöjda med den verksamhet som agt rum under året? Kommer det
att ställas frågor till oss som sitter i styrelsen
som vi kan ge raka och entydiga sva-r på? Vad
finns det för planer för det kommande verksamhetsåret? osv. Jag tycker det iir viktigt att
årsmötet erbjuder en trivsam atmosfär som
förutom de formella punktern a pä dagordningen inbjuder till frägor och diskussioner dlir så
medger.

En mycket kort sarnmanfattning av det
gångna året ger vid handen ett antal positiva
händelser; Vi har berikats rned 68 nya medIemmar samtidigt som gränsen 500 medlemmar har passerats. Vår klubbtidning Backspe-

Bilprovningen har övertagit ursprungskontrollen av fordon. Det innebdr att om du står i
begrepp att renovera ett fordon drir ursprunget
inte iir entydigt fastställt, ta dä först kontakt
med Bilprovningen så att identiteten blir klarlagd innan en mödosam och kanske dyrbar renovering dras igång.
Vid planeringen av verksamheten för L993
avsåg vi att stå över årets marknäd, men dess
bättre fick vi, så småningom, så entydiga signaler på att många ville ha en marknad. Diirfor
fick vi i all hast dra igång en sådan. Motsvarande signaler fick vi vid årsmötet ndr det gä1ler Storsjörallyt L994.
Mot bakgrund av nyss sagda kan vi konstatera att vi förutom Rally Nord dven ska genomföra en marknad och ett Sto§örally. Datum for de wå sena^re evenemangen fastsuills
senare.

geln har utkomrnit med fyra nummer enligt
tidplan. En uppskattad utstrillning i samarbete
med Expo-Norr och A 4. Renoveringen av vfu

Rally Nord iir ett samarrangemang mellan
fyra norrlandsklubbar som förutom själva rallyt för det goda med sig att kontakrerna och

klubblastbil.
Om vi tittar på den negativa delen brottas vi
fortfarande med ftirdigsrällandet av den nya
matrikeln. Klubblokalfrågan iir fortfarande
olöst, men inte akut.
Vårt ekonomiska resultat för fuet visar på en
klar återhämtning jämfort med föregående år.
Det finns två naturliga orsaker tiII det. Ett
överskott från vår utstäIlning och en mera tillftiltig kostnadssänkning beroende på tidigare
volyminköp av kontorsmateriel.
För att få en bättre balanserad budget for i
första hand nästa verksarnhetsår antog fusmötet styrelsens förslag till höjd medlemsavgifr.
Den nya medlemsavgiften tir 200 kronor per
år. Mer om detta längre fram i tidningen.
Vid MHRF:s årsstämma antogs sju stycken
nya klubbar och vår riksorganisation dr nu uppe i 111 stycken medlemsklubbar med ca
55 000 medlemmar.

erfarenhetsutbytet klubbarna emellan ökar. De
tidigare grannklubbsträffarna borde kunna åter
uppstå och bli regelbundna som ett resultat av
Rally Nord samarbetet.
Innan jag rundar av för den här gången vill
jag passa på att tacka Jean Jenssen för de år
han fungerat som suppleant. Jean hade avsagt
sig omval med motiveringen atq "Man måste
släppa fram ungdomanla". Jag har ett gott råd
till dej Jean. Sätt dig nu inte framför TV:n och
gubba till dig och tro inte arr du gjo.t dim. Håll
PV:n rullande och häng med på våra utflykter
och arrangemang. Som en konsekvens av att
Jean trappat ner får jag hiilsa Åt e Jämtsäter
hjärtligt välkommen som ny suppleant, hoppas
du kommer att trivas hos oss.
Jag önskar er alla en God Jul och ett så småningom rullande Gott Nytt År!
Sture.

Omslagsbild: Doris Boogh och Käll Sandbelg förste eröware och donator av Storsjorallyts vandringspris.

nders Stenmark heter
Iran, är betongarbetar'€, 29 år och bor i Östersund. Han utgör en milstolpe i Jemtlands Veteranbil-

klubb. Han är
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medlem

sann!

nummer 500!

Vid senaste räkningen var
vi 544 medlernmar säger Sture Kindberg, vär tabellbitare
till ordförAnde.
Anders Stenmark iir en
högst kvalificerad medlem.
Han har en "skaplig" PV 444
-51, etr Ford -36 ombyggd
till, hot rod, en Ford Mustang
Fastback -65 och en Ford
Fairlane -56, som dr en orenoverad körklar originalbil, bortsett från att motorn l2ir vara
bytt.

En

tidningskollega till

"Backspegeln", tidningen

"W.heels",

så det förslår. Den dr en svart

sak från New York-trakten,
importerad 1987, aldrig omlackad, raggarbilarnas raggarbil, ett original, en urtyp, med
chequered stripes över motorhuven och ett oräkneligt antal

kilo rost, tejp, jiirntråd

och

Plastic Padding och rned rätt
sorts prylar i den helt korrekt
doftande inredningen. Golvet i
skuffen ?ir så rostigt att man
nästan inte kan ha grejor dåir!

AMERIKANSKA
KONDOMER
Bilen är dock besiktigad av
viirdnadsfulla, om än periga
bilprovare och

Text Ingvar Ericsson.
Foto Jan Andersson

vir

så sent som

i september i så gott skick att
till och med Radar-Sixten

och

hans pojkar skulle läta den
passera!

Nägot av det häfrigaste med
denna ljuvliga farkost var en

Anders har sysslat med bilar
sedan 10 års ålder ndr han
skuttade omkring vid familjens sommarstuga i en Ford
Anglia -57 .

upptäckt som Anders gjorde i
samband med sökandet efter
ett elfel i den.
Vafan iir det hiir då?, urdrade en som grävde under in-

Anders som vdrst med sin
pappas Opel Rekord -56 som
han lovat att göra originalbil

sfrumentbrädan.

av.

Vilket fynd:
[Jnder brädan var tre amerikanska kondomer från guvetndr fasttejpade, tillgängliga i
händelse av behov.

porträtterade

Anders' Fairlane i ett lyriskt
reportage härforleden. Det
gjorde dom rätt i. Denna Fairlane iir niimligen ett unikum

han sätter igång med någon
renovering Av sin Ford, dyker
upp med klenoden på något
JvBK-arrangemäng, och då
ska ni få se och nj uta rnin-

HOPPAS HAN

KOMMER
Bilen står just nu för varlig
vinterförvaring i en malpåse i
ett garage i Marieby, tillhörigt
Anders' svärfar, §ell Ottosson.

Att döma av det gry som
Anders visar finns det dock
skäl att hoppas att han, innan

UTAN KRUS
Just nu skruvar och svetsar

Det var vfu

MC-entusiast
Bengt Nordqvist som rekommenderade Anders aff begära
inträde i IVBK, vilket han
gjorde utan lcrus.
Det hör till bilden atr dven
Anders' svåger, Jimmy Ottosson, Marieby, iir en hängiven
garnmelbilsgubbe. Han har två
Volvolastbilar, en 37:a och en
46:a som Jimmys farfar Otto
Eriksson en gång hade i sitt
åkeri.
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Av Bengt Lyrdn

årliga gapmcvkelT).n
.Ilträffen Hritls"i

år i Vastjämtland där ett 20-tal cyklar och ca ett 30-tal personer möttes vid Mattmars
rastplats i ett strålande sen-

sommarväder.
Efter ett tags diskuterande
åkte vi i samlad tropp till bröderna Nilsson i Halabacken
som visade upp sina imponerande samlingar av gamla fordon. Hiir kunde man beskåda
ett 30-tal motorcvklar och diverse and.ra fordän, några av
dessa fordon startades även
upp.

Trots att det var en "MCträff" kan nog alla vara överens om att det var ett sant
noje att se den garnla bandtraktorn igång.
HUir intogs även det goda fikat som veteranbilklubben
att

Hos bröderna Nilsson i Halabacken.
Gösta Lindstrom delade på and.ra platsen, Tommy Olofsson

blev 3:a.

Hösten bjöd på ytterligare

finvädershelger öa j ie pus§ade
på att klämma ett 100-tal mil
till på min "välnötta" BSA

Lightning. På norsksidan kan
man också hitta en och annan
"Engelsman" på vägarna.
På återhörande vid nästa års
gammcykelrräff vart vi nu
hamnar.

Albin, eo sidventilare
vilket ei iir så vanligt.
Därefter gick fiirden
vidare mot Are. Efter endast nägon kilometers

körning hade "Gösta
Lindsfföm från Asarna
oturen att få sin andra
punktering för dagen.
Synd för Gösta och hans
mycket fina sidovagnsförsedda Husqvarna Vtwin från 1928. Gösta
verkade dock ta missö-

Startförberedels er.

Björn startar upp Cletrscern.

att genomfora den traditävlingen.
Hiir kunde vi även beskåda P-A Wallströms
BSA 350 cc L93I samt
mina Nortonmaskiner.
Efter detta började det
att skymmA och deltagarna började att bege
sig hemåt.
Hur gick tävlingen?
Jo, Bengt Nordqvist

tionsenliga

vann, Kalle Roos

och

Herje i körtagen

TÄVLINGE,N VID GAMMCYKELTRÄFFE,N
l.

Doug Ias

2.

HD
Brough S uperior

1

J

)

4.

BSA

Horex
FN
Terrot

Triumph

Velocette

DKW

Ariel

Adler

Vilket av följande MC-fabrikat bar smeknamnet
"Rödmyra"

6.

Vad kallas denna berömda ramkonstruktion?

?

NV
Husqvarna

Monark

7

När det gäller MCsport talar man om olika

''::::::::-:l 1ll::::: :::::.''*:

9.

Vad betyder följande

"'

förkortningar?

En svensk MC-motor vid namn SfuV
Vad står förkortningen SRIvI för?

!

a.

b.
c.

Lycka tilll
'aurc pegrun :3'aurg prspusls r{splrg :g 'esrEoS peulun :v '6 'rorow racEu
.g
{sue^s
'dqdorl tstmol '1 '(uouo51) peqJa{gpac'9'^N 'g '(qdurnul 1s{a) qdrungJ 't'auecola^ 'E 'xeroH -z .«H .I :ru^s nEu

§(Dmomilar@m
Av Bengt Lyren

iag ändå ptitat ner
Nn:
-L
r nägra rader om gammcykelträffen kan jag ta några till.
MC-säsongen -93 har varit
utsatt för lite luftfuktighet,
men det har blivit några turer ändå. Blodmyraträffen,
Classicracing i Linköping,
Höga kusten etc.
Helgen före Midsomma_r var
det dags arr besöka Blodmyraträffen för första gången. Om
denna träff kan man säga att
den ligger förbaskat naturskönt vid Dellens sffand.
Denna träff bör man absolut
besöka om man iir Indianentu-

siast, trodde aldrig att man
skulle få se så många på err
och samma stdlle. Hiir kunde
man också tråiffa "engelska
freaken" från Sundsvall. Trevlig stämning på kväIlen med
grillning, ö1 och allmänt ljug.
Sommarens höjdpunkt vilr
28 års racet första helgen i augusti. Knölade väskorna fulla

Sett på Sviestad i depån, envostok s64 500 cc.
Föraren till denna maskin heter Valeri Borodin och
l<ommer frdn Lettland.

pä BSA:n och gav mig iväg
tillsammans med brodern på
betydligt nyare BMW 1000

cc. Ntir man åker i Btvtw-fart
med BSA:n vill den ju vibrera
lite och ger man jiirnet så hinner ju inte svarven med he, he.
Efter 60 raska mil somnar man
fint pä kvällen.
Kom till Linköping mitt på
fredagen då hade det boija
regna. För att få eftermiddagen att gå for vi och provade
nya Triumphen hos Beviks.
Beroende på vilka som läser
detta tänker jag inte berätta
hur fort den gick. (Den gick
bra i alla fa11.) Inte har den så

mycket gemensamt med gamla trajan. Men den har i alla
fall en "sjäI" och motorljudet
känner man igen frän gamla
Trddenten.
På lördagen var der viildigt
hög luftfuktighet (det vet alla
som var på Södertäljemarknaden ocksä) men det hindrade
inte de tävlande från att bjuda
på rejält gasa.
Sidovagnscrossen var rejält
spektakuleir i denna gegga.
Söndagen bjöd på sol och fi-

na tävlingar. För dig som iir
intresserad kan jag berätta att
man åker roadracing både tävling och parad samt speedway,
cross och trial med veteranhojar. HZir finns gamla kända
tävlingsmaskiner och förare
och en sak är klar och det iir
att i klassen 500 cc och klassen över 500 cc går det mycket fort. Htir tävlar ocksä ut-

ländska förare som John
Cronshaw, Bob Newby m fl.
Det fina med Sviesta iir att

man kan campa inom området
och gå emellan banoma, allt

Speedway-depån på Sviestad 1993.

ligger inom samma omräde.
Att se en gammal fabriksracer från HVA, eD Norton
Manx eller Lito cross på ett
museum ik kanske roligt det
också, men att se dem pä banan dr en hojdare. Behöver jag
tillägga aft MC-parkeringen dr

rur)

en jätteutställning av veteranMC.
På söndag kväll vAr det dags
att packa och bege sig hemåt.
Tält rn m var ganska lerigt
men det gick bra i alla fall.
På Orsaskogen gick BSA:n
ojämt så i Sveg blev det lite
service och det visade sig att
en kabelsko på lilTiktaren var

Speedway på Sviestad.

glapp och hur kan nu detta
uppstå på ett så förnämligt
fortskaffningsmedel som en
engelsk MC? Jo, jag hade ju
syndat och använt såna diir
läskiga kabelskor som finns
med röd, blå eller gul plast på

Rickman traja och Norton i kamp på Sviestad banan.

i stället för Lucas conectors så
där får man ju skylla sig själv
helt klart! Niir detta var justerat var det ju bara att inta
as ti gheten i gen.
Hälsningar Bengt.
PS. Norton går bättre!

överlj udsh

Sambon och Bössanvidfikapaus under Sandöbron.

FORHANDSINFORMATION IIII I

Sveriges största rally för
veteranfordon

15 r 17 juli 1994
Måtplats: soilefteå
Detta blir ett verkligt stort arrangemang med start i Umeå, Lycksele,
Kramfors, östersund och Sundsvalt med mälgäng i Sollefteä.
Start sker på fredag morgon 15/7 och alla staltande har cirka
2O mils körning.
På kvällen blir det festligheter och övernattning pä Hallstaberget
i Sollefteå, "träff på hög nivå" med andra ord!
Lördag kör vi en kortare slinga och visar upp fordonen
för publiken. Kommunen, försvaret m.fl är engagerade för att
redan nu beräknas att över 2OO fordon kommer att deltaga.
Detta kommer att bli 1994 ärs höjdpunkt för hobbyn i norrl

Su ndsvalls Motorveteraner
Norrlands Motorhistoriker
Jemtlands Veteranbilklubb
U meä Veteranbilsällskap

ETT ARRANGEMANG PÅ HöG NIVÅ

Anmälan och förfrägningar om rallyt kan göras hos ovanstäende
samverkande klubbar. Anmälningsblankett kommer att utsändas
till alla klubbmedlemmar senare:
Kontaktmän:
Sture Ejenstam, Sundsvall, tel 060-800 42
Björn-Åt e Danielsson, Lycksele 0950-200 OE

- Hallstaberget

i Sollefteå !

RAPPORT FRALT PLAI\{ERING RALLY NORI)
Av Sture Kindberg.

Rally Nord: Ar ett samarrangernang mellan fyra norrlandsklubbar nämligen; Sundsvalls Mo-

kronor för två nätter per person. togi och middug på hotell Hallstaberger, rvå logi rvå middagar pris ännu ej fastställt men cirka 900 kronor
per person. Enbart rallymiddagar om så önskas
kommer i män av plats (max 550 pers.) att kosta
ca 250 kronor per person inkl underhållning,
dans lördagkväll. Det är läget i november lgg3
ndr detta skrivs.

torveteraner, Norrlands Motorhistoriker, Jemtlands Veteranbilklubb och Umeå Veteranbilsällskap.

Rallyt: Äger rum 15-17 juli 1994.
Rallyinbjudan: Går ut i slutet

av

januari 1994.

Logikostnad

för funktionärer:

507o

av

den

Sista anmälningsdag: 30 mars L994.

faktiska kostnaden.

Fem startplatser: Ostersund, Sundsvall, Kramfors, [Jmeå och Lycksele.

Rallyprover lördaE, dag 2: Tre konffoller sammanlagt. En kontroll efter rallyslingan som mäter cirka20 km. Halva fordonsstyrkan kör "vänstervary" och andra halvan "högerya^rv". Vid
målgång på T 3 utförs err tekniskt prov och ett
frågeprov av utslagskaraktiir.

Vilka får starta? Veteranfordon från 1886 till
19

69 samt fordonshistoriskt inffessanta fordon.

Rallyprover: Både praktiska och reoreriska
prov, proverna rir desamma på de fem sträckor-

Utställning: Efter lördagens målgång sker upp-

lla.

ställning av fordonen till en gemensam Veteranfordonsutställning för allmänheten.

Rallysträcka: Respektive klubb ansva^ra-r for
sin sträcka från srarelars till Sollefteå. Om

Prisutdelning Sker på Hallstaberger lördagkväll

sträckan i slutändan mot Sollefteå sammanfaller
sker nödvändig samordning klubbarna emellar1.

i

Söndag L7 juli: Den hiir dagen iir vikt för fria
aktiviteter diir Sollefteå korrrmun erbjuder olika
alternativ.

Starten: Sker kl 9.30 på respektive plars fredagen den 15 juli 1994.

S

samband med rallymiddagen.

tartavgift : 200 kronor.

Sponsorer: En rad sponsorer iir red.an knutna
till rallyt inom olika områden. Målsättningen är
naturligtvis att rallyt ska gå ihop ekonomiskt.

Lunch fredag: En enkel lunchbox erhålls vid

Vill någon ha en kraftigare lunch anvivi lämpliga lunchplatser.

stArten.
sar

Organisation: Rally Nords organisation iir for
ndrvarande under uppbyggnad. Följande kommittder iir under bildande: Rally- och organisatio n sko mmi tt€, tävlin g sko mm ttt6, eko n omiko mmitt6, pro gramkommittd, ti dni n g skommi tt€, förläggnings- och utspisningskommittö, transportkommittd, kontakter med myndigheter och priskommittd.

Rallyprover fredäg, dag 1: Sju konrroller efter
sträckan varav en kontroll genomförs vid målgången på r zL och utgörs av ett manöverprov.

Förvaring av fordon: vid regementet I zL inom inhägnat och bevakat kasernområde. E1ler
naturligtvis, i förekommande fall egen privat
garagering och övervakning.

Transporter:

Tävtingshandlingarna: Översätts till engelska,
tyska och finska.

transporterar fordonsägarna och eventuellt dess besättning till respektive
förläggningsplats samr även i omvänd ordning
under dessa dagar.
B ussar

Planeringsmöten: Möte nummer ett ägde rum
den 2 oktober, möte nummer två är i skrivande
stund planerat till 27 november.

Logi Mat: Flera valmojligheter, från logi på
regementet i Sollefteå till am bo på hotell inklusive middagar och frukost i lyxig miljö tilt vardagspris. Logi på regementet kostar cirka 150

Reservation för eventuella ändringar.
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Av E,lse-Britt Tegstedt

L

örclagen den zSaugusti gled ett gäng
entusiaster iväg pa en utflykt i det underbarA sensommArvädret.

Målet var Skörviks gård i
Stugun. Ett gårdsmuseum
skapat av Britta och Erik
Gardmo. Naturskönt läge och
gästfritt mottagande gjorde
det till en oförglömlig eftermiddag.
Vi steg in i gfudslängan och
hamnade i en forgången tid.
För oss i damsektionen var
klädsidan speciellt inffessant.
Britta Gardmos generositet
nrir hon Iät oss ta i kläderna
giorde oss rörda; Vi öppnade
skåp och garderober och fann
travar med brodyrlinnen,
hemvävda handdukar (var det
459?) och sänglinne.
Herr- och damkläder från
1885 fram till 1960. Många
underbara rader klänningar.

Brudklänningar med siden-

pumps, vardagskläder, hattar,
skor, galoscher. Sötast var
nog barngaloscher i storlek

2l-22.

Men inte måste man vara
klädintresserad för atr tycka
besöket var toppen. Mängder
-.+ apparater och hushållsgrejor, prydnadssaker tom
begravningskonfekt. Till våren hoppas vi göra om besö-

ket då flera kan delta

och

glädjas åt att några människor
haft formånen att få spara det
vi andra slängt.
Vi tackar Britta och Erik
Gardmo for att vi fick komma
och för det goda kaffet.
Hälsningar Else-Britt Tegstedt med vännen Gudrun,
Ulla-Britt Jälmbranrh, BengtOlof Lybäck, Eva Ragnarsson
med döttrar och Sven-Olof
Larsson med familj.
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RATTVIK 2-7 AUG. 1993
Text: Christer Elgendahl. Foto: Lllf Palm

som åkte var: Jan Gunnar
\ Yf imed

ric

Jonsson

sin buss, Börje Nordqvist, Stig

från bana. Peter Kurn-

racing med sin Effyh

Midget. Vanan från att hdlla
samman varvtider satt rydligen i för han körde jrimt och
hamnade på delad andra
plats.

Nor6n, calle Kingstad samt Eva Persson och
Christer Elgendahl.
Torsdag 5 augusti började resan egentligen redan med att alla vi som skulle åka med, for till
Brunflo och packade bussen med allt vad vi
måste ha med oss, mat, d.yck, kläder, sovsäckar
och inte minst saker
Fredag 6
resan till R
den vidare

Vana

lin från Borkinge kör histo-

till marknaden.

orgonen startade
i Sveg, gick fiirMora där vi besökte ett korgmakeri och gforde några inköp.
Dåirifrån var det inre långt till slutmålei RattvikJ
Efter lunch i stan, letade vi igen Rättviks Travbana för att parkera bussen för lördagens marknad.

Jan Gunnars vänner från Rätwik, Göran och
Roland biöd oss elegant på
Caprice titt och fråri dagen
som var "RÄTTVIK ut-Ll
gisk backtävling på den slingrande grusvägen
mot slalombackens topp.

tt

ediir

an

aA

dock inte sagt att man ska lusköra.

n sådan tendens visades sannerligen
. Publiken fick fina tillftillen att jubla

Ett

åkningar.
60-ta1 ekipage deltog med såväl

bilar och

uppskattningvis 4 000 besökare stod

i finvä-

I\'lostalgi. Vad vore ett backrace uten en rikta
Saab Sport. Anders weglin från Atfta rattade
en "!?llwreppad" 1964. Dogens snabbaste åk
pd 54,45 presterade han i arlclraförsoket.
L2

över en ö1 och gungande underhållning av MickeY Muster, Sveriges Jerry Lee Lewis!!
Vi som var där tYckte sYnd
om dom som redan lagt sig i
bussen och missade en fin avslutning på fredagen!
Lördag 7 augusti. Klockan
05.30 var det dags att Packa
upp för dagens antik- och for-

me'd

donsmarknad.
Klockan 10.00 var det renoveringsbedömning av fordon
framför scenen, och klockan
12.00 Concours de Charme
med bedömning av bilar och
klädsel infor domare och Pu-

föraren i kePs - vad annars?
blik.

Klockan 15.00 startade "DEMOLITION
DERBY" en skrotbilstävling där sista bil som

rullar vinner! Inför fullsatta läktare gjorde ätta
ekipage upp om segern. Tävlingsforrnen är
naåtiA fråri LJSA, men har ännu inte fätt nåhär i Sverige: men av
go
att döma tror
rtjusning
Py
se mer av denna tYP av
vl
tävlinga^r.

Eftei marknadens avslutning och ihoppackning var det dags för en uppfräschning för
middag

i stan, samt ett besök

for att bese prisutdelningen
lingar och uppträdande av

med hiirlig 50-60-talsmusik.
Söndagl augusti var det dags för hemfiird.
Trötta men noJda efter en minnesvtird helg,
fulla av nya intryck och nya viktiga kontakter
för vår hobby.
CLASSIC CAR WEEK åir något vi"verkligen
rekommenderur till kommande år. Arets händelser filmades dessutom av TV-2:s Trafikmagasin och visas senire under höstenTack JG från oss alla som fick åka med-

av 1939 års
modell, tigd ov Sven Johansson i Malung fick
dela renoveringspriset för " Bcista bil före 1950"
med en toppenrenoverad Ford de Luxe CabrioIet 1940 iigd av Björn Wallnmn från Bromma.
P å plats för att föreviga den hårda dusten fanns
o ckså W : s Trafikmagasinet

Bcista bit. Den har Buick Coupön

.
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OPELTRAFF
Av Magnus Roos och Johan Eliasson.

Juli var det
dags för den å rliga

elgen 3-4

träffen i Lobonäs.
Från Jämtland var vi tre
ekipage: Mikael Timan med
Admiral {5, Johan Eliasson
med Rekotd -62 samt undertecknad rned Kapitän -60.
Resan påbörjades fredag eftermiddag med att Johan kom

till

Gräfsåsen där undertecknad

arbetar. Mikael Timan skulle
åka tidigt på lördag morgon.
Efter att ha Iämnat Ostersund
bakom kofångarna anlände vi
så till Ytterhogdal där vi fikade. Inifrån fiket kunde vi plötsligt se hur en Opel Caravan
59-60 passerade utanför på väg

norrut.

Under den fortsatta resan
hamnade vi i ett rejäIt regnväder, men inte nog med det en
mil fore Kfuböle hade vägen
förvandlats till ett månlandskap. Vi fick köra på bergkross
och makadam som lagts ut innan justering och asfaltering.
Framkomna i Lobonäs kunde
vi delta i korvgrillning och
träffa de andra som kommit
dit.

Rockbandet Crazy Rebels
stod för den musikaliska underhållningen.

Framät nattkroken blev det
till kojs i Lobonäs gamla skola diir ftäffen
så dags att krypa

hölls. En del tappra själar sov
dock i tält trotsande den svenska sommaren.

Lördagen kom och med den

flera deltagare, bland andra
Mikael Timan från Frösön
med flickvän, hund och fin
Admiral -65.
Efter samling och information genomftirdes en liten
marknad diir medhavda delar
bytte ägare och nya kontakter
slöts.

På eftermiddagen kunde deltagarna gå en tipsrunda med
frågor och identifrering av bildelar.
Vid l9-tiden på kviillen tog
vi sedan bilarna och åkte i en
lång karavan de 2 milen till
Voxna, där vi besökte Woxna
Herrgård. Innehavaren av herrgården gav oss en visning av

det stora huset med

dess

många rum. Han berättade
herrgårdens hela fascinerande
historia. Huset hade enligt
uppgift egna spöken ocksä. Efter rundvandringen intog vi en
magnifft middag.
På vägen tillbaka till Lobonäs passade vi på att besöka
några fina forsar som låg niira
vägen.

Söndagen inleddes med bilbedömning och prisutdelning.

Efter visning av videofilm
och avslutning så startade vi
Lobonris gamla skola med Oplar framför. I förgrunden Bengt
Tjciders R ekord Coupö -65 med 6 cylindrig motor 2.6 l, 100 hk..

hemresan, de allra flesta åkte
söderut. Vi var tre ekipage
som åkte norrut. En Kapitiin,
en Rekord -62 och en Kadett
-69 med husvagn.
En halvtimme efter start fick
en svart Kapitlin bensinstopp.
Hade spökena fifflat med bensinmätaren vid Woxna Hergård eller hade ägaren glömt
att tanka? Ingen vet!
Som tur var hade Frank
Sundberg som körde Kadett
med husvagn extradunkar med

bensin med sig. Inte ens en
Opel går utan bensin.

Niir vi kom till Kårböle bevi oss för att ta en annan väg så vi skulle slippa
vägarbetet som vi passerade på
stämde

Köpare och sriljare av delar och tillbehör.

l4

Ja

nedvägen.
På kartan fanns en.genväg så

mAn kunde åka via Ange istället. Men "genvägar är senvägar" skulle det visa sig. Vägen
var under total ombyggnad den
bestod mest Av stenar modell
större och emellan dessa ännu

större håI. Det var dock för
sent att vända, vi hade hamnade ur askan i elden.

Regnet stod som spön i

backen ndr vi mötte en ambulans med fulla blåljus i nästan
överljudsfart. Grus och sten yrde, men inget tycks kunna
stoppa entusiaster med Opelbilar, så tre mils krypkörning sen
cken kän-

Kapitän 5 I -5 3 i fint skick.

n

Ånge fick
besök av oss och sedan tog vi
riksväg 14 mot Östersund. Efter en trevlig och händelserik
helg var vi hemma.
PS. Bilar skall användas!

Woxna Herugård har fått

fint

besök.

GRONAFORTIOAT
Av Magnus Roos.

arje är anordnar Militär-

fordonshistoriska förening-

en MFHF sitt rally i Malm-

köping. Här är några bilder från
årets eveneman g7 -8 augusti.
Bland rallyts funktiondrer märktes familjen Bergwall från Strömsund som ju också iir medlemmar i
Jemtlands Veteranbilklubb.
Nästa fu i juni planerar MFFIF att
resa med sina fordon till Normandie i Frankrike för att delta i 50-års
jubileumet av Normandieinvationen, ett i intressant företag!

å mi li t rirfo rdo ns e ntus i as t er
från Tyskland rattode deruna
VW K{ibelwagen.

Tv

Dodge Weapon Carrier 1943 och tidsenligt tcilt.

Fargo Power Wagon 48-49. I Malrnköping finns
ett milittirfordo nsm.us eum. Mycket intressant, vtil
vcirt ett besök.
r5

MEDLEMSAVGIFTEN
Av Sture Kindberg.
Inom styrelsen hoppas vi nu att alla medlemmar har förståelse för den höjning som skett och
att inte det ska verka dämpande på den positiva
utvecklingen Av medlemsantalet.
Figuren nedan vill visa hur långt den tidigare
medlemsavgiften räckte for att täcka in kostnadsstaplarna för 1992 och 1993. Kostnaderna
iir framrdknade utgående från 5 15 betalande
medlemmar. Stapeln för 1992 visar att underskottet per medlem 1åg på cirka 69 kronor. Motsvarande stapel for 1993 visar på ett fortsatt underskott på cirka 9 kronor per Åedlem. Åre$ utställning och en mera tempordr sänkning av
kostnaderna har gett oss eff tillfälligt andrum
som bl a kan utnyttjas for att reglera kostnaden
för klubblastbilens renovering. Stapeln for den
nya medlemsavgiften visar på en bättre balans
mellan kostnader och intdkter. För nd.r allt kommer omkring ska vi ju i det långa loppet varken
gå med vinst eller förlust.

id årsmötet den L7 november antog årsmötet styrelsens förslag till höjd medlemsavgift och budget för det kommande
verksamhetsåret. Den nya medlemsavgiften
år 200 kronor per år.
Vi forsökte in i det längsta att behålla den 1ägre avgiften eftersom en 1åg avgift hela tiden
tvingar oss att vara aktiva för att skapa intäkter.

Samtidigt måste vi vara realistiska och inse det
vanskliga i att t ex ha en varierad veteranfordonsutställning varje år som ger oss intäkter.
Under L994 är vi engagerade i planeringen
och genomförandet av Rally Nord och med stor
sannolikhet också ett traditionellt Storsjörally.
Att dessutom orka med en utställning törefaller i
nuläget svårt. Det måste vara bättre att försöka
kraftsamla till L995 när vi har vårt 25-årsjubileum och då försöka genomföra en större utställning eller j ämförbart arrangemang.
Den höjda medlemsavgiften säkerställer arr vi
rent ekonomiskt även fortsättningsvis kan utkomma med fyra nummer av Backspegeln per

INBETALNINGAV

år. Jag tänker i det sanrmanhanget närmast på de
medlemmar vars huvudsakliga kontakt med
klubben sker via klubbtidningen.
Höjningen ger oss dessutom en ökad handlingsfrihet och förhoppningsvis etr mindre rvingande läge vid diskussioner med eventuella samarbetspartners i olika situationer.

MEDLEMSAVGIFTEN
Av Sven-Olof Norin
detta utskick av Backspegeln har vi, som
rf du säkert lagt märke till, bifogat inbetalningsavin för nästa verksamhetsår.
Tidplan: 1 dec inbetalningsavi medlemsavgifr ur.
1 feb målsättning alla medlemsavgifter
inbetalda, ev påminnelse.
1 mars slutdatum betalning medlemsavgifter.
Av planen ovan framgår att vi nu försöker ta
ett krafttag for att styra upp vad som gäller for
medlemsavgiften under 1994. Vi har varit otydliga på detta område tidigare vilket medfört art
inbetalningarna duggat in över hela året.
Det finns ett krav från försåikringsbolagen atr
medlemsavgiften ska vara betald för att en veteranfordonsförsiikring med tillhörande lägre premie ska vara gällande. För att säkerställa detta
och bli trovrirdiga inför torsiikringsbolagen
måste vi kunna visa upp en plane.ing hur vi
hanterar medlemsavgiften. Uppfylls inte detta
med att medlemsavgiften iir betald riskerar en
försäkringstagare att fä betala en avsevdrt högre
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Styrgtsen vill med ovanstående forrydliganden
rätta till de oklarheter som kanske tidigare rått.
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SPE,LAR IN EN

FILM OM

RAGGARRIKSDAGEN
T GALLO L960.

VIDEO
Vi söker därför personer som har något att
berätta om just Raggarriksdagen som hölls pao
Gällö Camping det året!

Påvdg till Raggarriksdagen? Kaiser -47 med bescittning.

Vi söker bilar från 1930-1955 årsmodeller. Gärna Ford, Cheva el Lincoln
-48 mm.
Vi behöver också veteranbilar såsom
Mercedes, VW, PV och Opel mm före

Kontakta oss på följande telefonnummer:

1960.

Dessutom behöver vi också en 4-dörrars Amazon 59-60, svart som kan bli
polisbil.

0697 - 100 67

Kenneth

0687 - L04 94
063 - 11 g6 54
063 - 16 16 00

Esbjörn

063 -

llg296

063 - 436 38

Kanske Du vill
vara statist med
den typiska 50 -tals

Sture

Hector
Magnus

lnspelning
planerad till våren L994.

Iooken?
T7

P@WER MEET
Av Magnus Roos.

otortidningen Power
magazine brukar hålla en stor träff varje sommar
i Västerås.
Den 10-11

dags

juli i år var det

för denna sommars

upplaga. Besökare från hela
Europa och även USA fanns
på..plats med sina bilar.
Aven republiken Jamtland
bidrog med många bilar. Pä
fredag åkte undertecknad med
i en av bilarna en Chevrolet
Malibu -64 ägd av Mats Sannertorp. Efter att ha åkt en bit

gjorde

vi

siillskap med

6

Kaiser 1953 i nyskick.

stycken andra jämtlandsbilar,
bland annat klubbmedlernmarna Stefan Andersson i 63:a
Chevrolet Impala och Anders
Stenmark med 36:a Ford. Övriga bilar va"r en 55:a Chevro-

Iet, 65:a Impala, Chevrolet

Chevelle -69 och Chevrolet
Caprice -69. Ett 25-tal personer sammanlagt.
Med många raster för tankning och käk kom sällskapet
fram till Västerås vid åttatiden
på kväI1en. Vi gled in på den
stora campingplatsen ett par
kilometer från flygtäItet. En
campingplats fylld med 40-50och 60-tals bilar, tidsenliga
husvagtrffi, gamla tält, festliga
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1960.

människor ffiffi, helt otroligt!
Det var som att förtlytta sig

till 60-talet.
Ena hörnet på campingen
ligger vid en sandstrand ndra
vattnet, där hängde en Jamtrepublikflagga, andra jämtar var
redan där och hade slagit upp
sina tält. Vi anslöt oss till dem
och monterade vårt tält modell
L964 vid stranderl. Efter'korvgrillning och törstsläckning
kunde man krypa in i tältet.
Över hela områäet hördes err
svagt muller från V8-rnotorer
och 50-talmusik. Bilar anlände
hela natten.
Lördagen började med fru18

trr!+

VÄSTERÄS
upp bakdäcken eller? Nej, der

var en DKW -58,

Z-taktare

som knattrade fram bland jänkarbilarna!
På kvällen drog plötsligt etr
rejält regnväder igång som så
ofta denna somma-r. Detta hindrade dock inte crusingen på
något sätt, cabriolettak ftilldes
upp. Att armbågar och skjortärmarna blev blöta bekymrar
ingen. Alla rutorna skall j., va-

ra

neryevade en sådan hiir
gång givewis! Trafiken flöt
långsamt i dubbla filer, oändliga rader av fordon. På trottoarerna stod åskådare i tiita led.
Det var allt från superrenoverade Ct ryslerbilar och Ca-

Lincoln Premiere 1957,300 hp.

dillacs i originalutförande,
våldsamt ombyggda 50-talsbi-

lar till

Tdlt modell -64. Chevrolet Impala 1963 och
Chevrolet Malibu 1964.

kost på ett fik vid en Statoilmack sedan for vi in till flygfältet där träffen pågick.
Flygfältet var fullt av tusentals bilar av 30-40-50-60-70tals årgångar. De flesta av
amerikanskt mdrke. En stor
marknad fanns också där fynd
kunde göras bland nya och begagnade delar och tillbehör.
Många miirkesklubbar hade
egna träffar på området exempelvis Camaroklubben, Classic Chevy 55-57 och Chevellregistret, vi parkerade vid den
sistnämnda gruppen.

Vädret var fint hela dagen.
En parad rned bilbedömning i
olika klasser fanns också.
Bland pristagarna fanns en

mycket fint renoverad Kaiser
Manhattan -53.
Efter att ha vistats 6 timmar
på flygftiltet blev det dags att
vid l7-tiden åka iväg och äta
och tanka bilen.
Tillbaka på campingen började alla att förbereda sig på
den stora Västeråscrusingen.
Flickorna giorde sig vackra
och grabbarna putsade chromen, sedan tog alla plats i sina
ford.on.
Nu skulle hjulen snurra och
det fick dom verkligen göra.
Hela staden var full av bilar,
mest amerikanska förstås.
Men vid ett tillfälle såg vi err

ljusblått rökmoln, var det nå-

gon vildhjärna som brände
T9

gammelbilar i fint
bruksskick. En del klassiska
raggarbilar exempelvis Opel
Kapitän med matchande besättninga-r syntes också. Vid
midnatt hade regnvädret upphört och armbågarna kunde
torka. Vi tog en paus i åkandet
och fikade på ett namöpper fik
bredvid en av de stora gatorna.
Det är fantastiskt att se så
många fina bilar köra samtidigt i samma stad. Det var bara Steve med Lloyden som fattades.

Vid halvfyratiden på morgonen gled vår bil in på campingen. Efter en grillad korv
och en pilsner kunde man kryi tältet och drömma om
det bekymmerslösa 50-ta1et.
Dagen därpå var söndag så
vi packade ihop tältet och for
till flygfältet dåir träffen forrsatte som dagen innan.
På eftermiddagen vände vi
kylaren norTut och tog farväl
Av Västerås för den här gången men vi kommer tillbaka
nästa år!
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Under årens lopp har JVBK haft flera loggon. Den senaste
tillkom vid klubbens 20-års jubileum. Eftersom klubben
snart skall fira 25-års jubileum har styrelsen beslutat att
utlysa en tävling om ny loggotypg, som kan användas på
klubbens brevpapper, till klubbnål och dekal för bilen och
kanske till octrmed som klubbmärke på finkostymen.
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MEWPLATS

Du medlem som är i
behov aY mekär-

plats

i vårt garaB€,

passa på att antekna

'fACKför

fenfi*

uppaoklrtingerl på mirt

dej! För närvarande
finns ingen kö.
Kontakta:
Anders E,kluild,

tfn 063-LZ 82 31

fö [ek e{ag . Mots fugrlors s orl.
20

VOLVO PV.KLUBBEI{
aktiverar sig i länet
ägare till
Cf om nybliven
Lf en Volvo PV 1964 oclt
nybörja re i veteranbilsbranschen gick jag nyligen
med i både Jemtlands Vete-

ranbilklubb och

Svenska

Volvo Pv-klubben.
Den senare har inte haft någon lokal Jämtlandsverksamhet eller kontaktperson på senare år. Vore det inte dags att
dra ihop några entusiaster?
[Jr klubbens medlemsmatrikel tog datorn fram inalles
70 medlemmar i länet. Brev
med kallelse till ett anspråks-

Av Hans Beijer
löst första möte utgick. Ett
15-tal medlemmAr kom till

samlingsplatsen vid Hofvallen lördagen den 4 september,
många i sina Pv-bilar av olika ärgång. Vi for sedan i
skrytkortege genom stan och
vidare till ett carc, i Brunflo.

Fika och livligt sarnspråk.
En enkel tipsfrägesport med
Pv-frågor klarade de flesta
med glans. Råd och tips utbyttes och några reservdels-

kontakter knöts. Själv fitl. iag
nys om en dragkrok. "Arets'
PV" utvaldes bland de för-

samlade bilarnn, det blev Elof
Jämtsäters skinande blanka,
svarta 5J:a.

Jag valdes till kontaktman
för klubben ffots brist på mekanisk erfarenhet. Vi stälIde
upp oss och tog kort av klenoderna. Fortsatta möten planerades, i första hand en garageträff till vintern och kanske ett litet PV-rally till sommaren 1994. Kanske kan vi
utverka lite rabatt på Bilbolaget? Försöka duger.

-atc*..--qt*+e,
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TI]NGA RALLYT
Av Tony Erlandsson

örsta helgen i

slottet.

september så var

Vddret denna lördag

det åter dags för
Tunga rallyt med
start i Uppsala och

var solsken från mor-

mål i Södertälje.

gonen med isande vindar (det var frost i gräset). Cirka en timme
före start började deltagarna strömma till från

dre.

Finland.

Rallyt är öppet för
tunga fordon av årsmodell 1968 eller äl-

Vi, Kenneth Pettersson, Stefan Hemmingsson, Filip Karlsson och
Tony Erlandsson skulle
åka ned med två bussar
detta år, en Scania CF 67 och en Scania Bulldog -36.
Vi hade for avsikt att
ta hem minst ett pris
med bulldogetr, hur det
gick med det foljer. För
att spara bulldogen så
lånade vi en lastbil att
köra den på, men det
visade sig vid samling
för avf?ird pä fredagkväll att handbromsventilen på lastbilen
gått sönder. Efter två
timmars mekande blev
vi tvungen att erkänna
oss besegrade och vi
lämnade lastbilen med
bussen på flaket åt sitt
öde.
Vi körd,e ned med
CF:aren under natten
mot lördag och vi hade
många nedsättande meningar om den nya tekniken som forhindrade
oss att fixa felet med
enbart en skiftnyckel,

Sverige, Norge

vid slottet med Gunillaklockan och
D omlryrkan i bakgrunden.

och

Själva rallyt avlöpte
utan några som helst
problem, då rdknar jag
inte in dom olika kontroller som var inlagda,

där fick vi

problem,

vilket gjorde att vi blev
utan priser. Men tänk
om "om" inte hade funnits, då ni!
Vid målgången

dertiilje

i Sö-

störtregnade
det vilket bidrog tilI att
det inte va^r så mycket
folk och bilar där. Det
Reo-Speed-Wagon -39, undra om den gick något fortare ntir " Speed" är i framåtlutad stil?

vir Motorhistorisk träff

vid målet med några

exrra fina bilar där. 81
a en Dusenberg, men
många åkte dlirifrän på
grund av regnet.
Efter målgången och
prisutdelningen bjöd

Scania

på middag i

Marcushallen för deltagarna. Att intaga god
mat mitt bland veteran-

fordon gör att

maten

smakar mera.
Bedford six-32. Nyttolasten var inte för hög
jämfört med dagens kolosser efter vrigarna.

skruvmejsel och en
massa optimism. Väl
framme i uppsala vid

Efter maten var det
ett trött gäng som tog
in på hotellet för en
god natts sömn innan
vi på söndag körde
hemåt.

Trots uteblivna framgångar men upplyfta av

5-tiden på morgonen

nya intryck så var vi
överens att äka ned

tog vi en sightseengtur
i staden, bl a upp till

igen nästa år.
Volvobuss -35, som sagt var, intet nytt under
solen, boggie på bussar rir en gammal sak
22
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JANNEVARFORST!
Av Jan Andersson.

T
I

tröstnumret av Backspegeln skriver ordförande
Sture Kindberg om en fråga
som tydligen pockar på ett
entydigt svar; nämligen vil-

ket fordon var egentligen
först över den nybyggda

Rödöbron?
Ja, den frågan kan man ju
grunna över. Antagligen var
det ett av byggtöretagets for-

på brohalvan på

RtxCösidan

redan från morgonkvisten den
aktuella dagen, eil kall höstdag för ungefdr ett fu ssdan.
Ingen från arbetsledningen
kunde nämligen med säkerhet
säga tidpunkten för brohalvornas möte mitt i sundet. Så
där stod vi hela dagen och
frös medan den halva vi stod
på i snigelfart kom ndrmare

brodelen från Frösösidan. Vi
ville ju ha bilden från det historiska ögonblicket.
Sent på eftermiddagen när
det endast återstod en halvmeter mellan brospannen tog
jag spränget till den andra sidan, gick till Frösön och promenerade tillbaka tiIl Rödön.
Vilken känsla!
Tänk att man var först.

don.

Ddremot vet jag med säkerhet vem som var den första
personen över bron, det var
nämligen undertecknad. Det
var i samband med ett reportage den spännande dagen niir
brohalvorna skulle mötas,
som jag fick arbetsledningens
tillständ att gå forst över bron
ndr stunden var inne.

Det kan synas va.ra en

miirklig förftågan, men jag
tycker att det kunde vara kul
att ha något att sloryta med de
gånger jag trafikerar bron. Då
kan jag trakassera passagerarna i bilen med orden "gissa
vem som var först över den
h2ir bron då?
Då kan dom gissa pä allt
från kungen till påven, men
då klämmer jag fram med
"nääe, det var jag, det trodde
ni inte" och sdkert tror dom
det inte heller.
Det gick till så att vi kom ut

förtjusning kking er
Janne Andersson över brobalkarna.
M ed skrrickblandad

si

g klubbmedlemmen

Intet tir somvöntans tider. Men lönenför mödan blev attfå varaförsta man över den nya
Rödösundsbron.
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KURS
Av Magnus

VIKTIGT!

Roos.

n kurs i Bilelektronik och information
om modern svetsteknik har inletts rrnder oktober.
Den har samlat 10 deltagare. Kursledare är
Stig Elgendahl och Erik Torfjäll. Bilelektronikkursen hölls i klubblokalen.

ADRESSANDRING
Har du nyligen, eller står i begrepp
att flytta, meddela oss din nya adress.
Då får du vär post och vi slipper returer.

CLASSIC MOTOR

Alla klubbmedlerunar som önskar
rabatt på prenumeration på tidningen
måste anmäla detta till klubben: Sven

Schylberg, telefon 063 207 01.
Annars får ni betala fullt pris.

o

ME,DLEMSAVGIFTEN
Du, medlem vi vilI att du betalar din
medlemsavgift före 1 februari 1994.

oo

Vi tackar

ARSMOTET

på forhand.

Av Magnus Roos.

ta å medfernnuff fior oofidit.
Qer 9{oher {Perssorl, frösön

Abot Karksoru, Ångsto
'l/i fyser fnd öaer deras ntinrue.

En bild från årsmötet den 17 novernber. Stående i bild ser vi ordförande Sture Kindberg.

Studebaker
En M.H.S ansluten Studebakersektion är bildad,
den innefattar alla Studebakerfordon tillverkade
rnellan åren 1852 trll 1966 samt även Avanri II.
Sektionen välkomnar alla oavsett
om Du är ägare till en Studebaker eller
har ett varmt intresse av märket som sådant.

För mer information om
fördelarna med ett medlemskap, kontakta:
Peter Ahlström, 0651-233 43 eller Krister Karlsson, 0372-812 87
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NATIONAL MUSEUM

SOUTH BEND. INDIANA

TEKNISKA MUSEET

1993-ll-or

TVA HJUL OCH EN HÄSTKRATT
- mopedens tid i Sverige
Ett 40-tal mopeder i sina rätta miljöer visas på Tekrriska Museet från lördag
16 oktober 1993 tiU och med söndag 3Ojanuari 1994.
Det iir en vandringsutstäkring från Tidaholms museum och-samlingen är
ett verk av cykelhandlaren Jan-Erik Ståhl i Tidaholm.
1952 kom mopeden, en hjiilpmotor som kunde monteras pä en cykel.
Intresset blev från början mycket stort för detta "körkonslösa fordon". 1954
till f 956 var "höjdarår" och mopeden utveck]ades mot mer motorcykelliknande fordon med "salta" tillbehör som sqrre med fägelpinne. orange och
svart långhärig färskinnsfält på'soffan", stälbara förgasare..........

Från Jar-Erik Stähls samling kommer 31 vitt skilda mopeder. Tekniska
Museet och samlare har kompletterat med några mer udda och i Stockholrnstrakten vanliga.

Jan-Erik Ståls mopeder

Ziindappmotor
Zrindappmotor
Crescent NV, T1.p B
Crescent Sachsmotor
Fram, Victoriamotor
Tomos
NV (N)rrnans Verkståder)
FIVA. Ro<rnotor, Minchen
FIVA. Re:trnotor
FIVA, Routette
FWA
Rex Comet, Sachsmotor
Rambler. Sachsmotor
TWN Zrindappmotor
NSU
Puch
Mustang Scooter, Zundapp

955
958
1955
f961
1954
1973
1953
1952
1953
1955
196l
1970
196l

Apollo
Apollo

Mustang Mamba. Sachsmotor,

f
f

Zundappmotor
Ztindappmotor
ZÖndapp
ZÖndapp
Zrindapp
Zundapp, Zundappmotor
Zundapp
Monark. NSU-motor
Monark FIVA" Flintamotor
Monark. " Funta"-motor
Monark Scooter, I.L.O-motor
Monark, Jubileumsmoped, I.L.O-inotor
Monark {Prlot}, Rocrnotor
Mustang,
Mustang.

1954
1953

Proto§rp

1963
1969
1984

Från Tekniska Museet
Påirängsmotorer
Johnsson Motor Wheel 1918
Mosquito Ig5O ca
Berini 1945-1950
inhmann 1952
Fuchs 1952 på tandemcykel

Från samlare och museet
Heinkel Perle 1956

Victoria MS 50 1955
Crescent 1959 "Custom"
Rusch RM Sport 1965
Elmoped 1980
Bonnie mopedskoter 1993

Utställ nings-r'kg.talog"
Till utstiilkringen har producerats en bok på 63 sidor om mopedens tid i
Sverige. Pris 6O kr.
Den kan beställas genom Tekniska Museets butik.
Med

häsningar
./ /
r-

Gert Ekström
Intendent och
u tställningsansvarig
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1959
1958

l95a
f969
1956
1954

f965
1957
1965
1965
1964
1960
1954

DTNNA S I DA
HANDLAR

OI"1

ABONNIMANG

Alla Wmedlemmar
bör läsa det här nu på stubben!
AIla medlemmar i Jemtlands Veteranbil Klubb får prenumerera på Classic
Motor Signalhornet till ftirmånspris. Ett års abonnemang kostar oss ftir
närvarande 315:-. Jämftirt med ordinarie abonnemangspris, sorn ftir 1993
år 345 kronor, har Du alltså här chansen att tjäna in en del av
medlemsavgiften till klubben.
Fördelen med abonnemang d,r, att Du får tidningen en vecka, innan den
finns att köpa i handeln. Detta är särskilt värdefullt, då det gäller
utannonserade veterandelar. Där gäller det att om möjligt vara ftirst.
Medelupplagan ligger runt 37-38ooo exemplar, så annonserna är effektiva
och läses av rätt sorts folk.

Förutsättningen ftir att få vara med är att Du skriver till Sven Schylberg,
Jemtlands Yeteranbil Klubb, Box 2045,831 02 ÖSfnnSUND.

Yill Du ha Ditt abonnemang från 1994-års början, bör Du meddela det
omgående och senast i mitten av november. Det fiirsta numret for det nya
året brukar komma ut ftire jul. Trevlig julläsning!

Har Du redan tidigare abonnemang, som går ut någon gång under året, kan
Du gå över till klubbabonnemang genom att skriftligt meddela mig. De, som
redan har klubbabonnemang, behöver inte göra något alls. Ni kommer att få
Era tidningar i rätt tid.
Tyvtirr hönder det att förmåner missbrukas. Om någon går ur klubben eller ej
betalar in sin medlemsavgtft, så har Du inte ltingre denna förmån, då jag
lämnar uppgift till Classic Motor, vilka som kimnar klubben. Resultatet blir, att
tidningen uteblir mot slutet av abonnemangsperioden, såvida Du inte betalar in
me lla n skill nad e n d// o rdi n arie abo n n eman gs p ris.

Sänd inga pengar
Classic Motor.

tiil rnig. Inbetalningskort kornrner från

Sven Schylberg
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I{EDEMORA JUBILEET

INIFORIUATIONSTRAF'F 1994

Iroto: Martin Lyrdn.
I.{ågra bilder från Hedemo.dubiledt 1993.

Notera på din almanacka att
den 17 jan L994 kl 19.00
är Du inbjuden till klubb- och
informationsträff.
Plats:
Flygmuseet Optand.

Program:
Folke Boogh informerar om
försäkringar.
Visning av flygmuseet.
Fika.
Eventuellt filmvisning.

Vi önskar alla völkomna!

Vä[kgmnLeTL

ti[[ oss!

'/i 6tir ffer ocfl ffer ...
Ake Ottosson
Öhnvägen 5313
833 00 Strömsund

Kent Karlgren
Nilsvallen 4642
842 00 Sveg

Gunnel Hellgren
Box 200
840 43 Hackås

Kjell Molund
Berge 27 |

Edvin Eriksson
LI25 Lockne
843 00 Brunflo

Bernt Olsson
Karlsviksvägen 4 A
834 00 Brunflo

Ulf Eriksson

Britt Bäckman
Kaptensgatan 1
832 00 Frösön

Steve Söderbom
Taptogränd 6
831 38 Ostersund

John Håkansson
Odensal.?gatan 57 A
83 1 46 Ostersund
Tfn: 063- 1 1 05 3I
Fordon: Mercedes 190 C -64

Sven Björkebaum
Drommenvägen 16
831 7I Osteriund

Sune Westlund
Olpersvägen 1
830 15 Duved

Markus Molund
Ovre Hantverksgatan 38
831 36 Östersunä
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832 00 Frösön

Postvägen 5 B
834 00 Brunflo

Thyra Bergqvist
Norderön 5L25
831 94 Ostersund.
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Verksamheten
Under verksamhetsåret 1993 har klubben haft nio(9) styrelsesammanträden, 18/11, 9/L2,312,
24/3,28/4,216,25/8,6/10 och 3/11 förutom årsmötet som hölls den 18/11 1992. Klubbens
ordförande, sekreterare och kassör, som utgjort arbetsutskott, har dessutom sammanträtt flera
gånger och förberett ärenden inför styrelsesammanträdena. Antalet medlemmar är
förnärvarande 544 aktiva, varav 515 erlagt avgift förutom 25 familjemedlemmar och
ungdomssektionens 58 ungdomar. Under året har sammanlagt 68 medlemmar tillkommit.
Ungdomssektionen har under året ökat med åtta(S) medlemmar. Ansvarig för denna är
Magnus Roos. ,Arsavgiften utgör 140 kronor. Avgiften för familjemedlem är 25 kronor.
Registreringsavgift för ny medlem eller återinträde utgör 50 kronor. En tidning per familj har
utgått.
Renovering av klubbens Volvo lastbil har skett under året. Bilen utställdes i sitt nya skick vid
EXPO NORR- utställningen sommaren L993. För lastbilens renovering har lotterier delvis
finansi erat kostnaderna.

Klubbens tidning Backspegeln har utkommit med fyra nummer. Från styrelsen och dess
sektioner har dessutom skett utskick om Storsjö Rallyt och JVBK:s fordonsutställning
under EXPO NORR samt andra aktiviteter, som klubben anordnat jämte MHRF:s
Annonsblad och Evenemangskalender, Renoveringsguide och Försäkringsfolder.

Klubben har under året gjort stora ansatser för att hitta en ny, billigare och bättre klubblokal.
Frågan har ännu ej lösts, men en bra lokal blir sannolikt ledig vid årsskiftet.
Uppgifter för att åstadkomma en ny medlemsmatrikel har inbegärts. lntresset har varit stort
för matrikeln, men tyvärr har alla ej svarat. Styrelsen avvaktar d?irför fram till årsskiftet med
att presentera en ny matrikel.
Representanter från styrelsen har deltagit i sammanträden med MHRF och vid MHRF:s
försäkringsmöte samt vid ett sammanträde med representanter med norrlandsklubbrna inför ett

stort rally med Sollefteå som mål sommaren 1994.
Det gångna året har präglats av utflykter av skilda slag. Ungdomssektionen har erbjudit en
studiecirkel, som lett fram till nio fiirarbevis f,ör snöscooter.Irdare var Folke Boogh. En
kurs i Bilelektronik har pågått under hösten och kommer att avslutas med grundläggande
information i modern svetsteknik. Den har samlat tio medlemmar. lrdare för dessa
aktiviteter iir Stig Elgendahl och Erik Torfjäll.
Flera picnicutflykter har ägt rum under sommaren. Den t8 januari samlade en filmkväll i Tia
Kinnarps lokaler 40 deltagare. Den 15 mars gästade ett 40-tal klubbmedlemmar Svensk
Flyghistorisk fiirening deras nya museum ute på Optands flygfält. Sakkunnig guide var Hans

Björkqvist.
Den L5 maj ägde den årliga motormässan rum. Under denna genomfördes den årliga Mitt
Norden marknaden. Traditionellt har crusing med 40-50-tals musik och utsändning med
Hektor som kommentator genomförts vid två tillfällen.
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Storsjö RallYt
Startcn
Storsjt Rallyts.l tl:c upplaga gcnontförclcs dcn t2 juni och samladc drygt 40 dcltagarc'
där
Vaplan,
till
fratn
Röd(in
och
ägclc rum vi6 östcrcunå. f.out una. Tävlingcn gick övcr Äs
mcd
avslutadcs
cn av trc kontrollcr fanns. Målct var startplatscn vi<I travct i Ostcrsund- Rallyt
av Hans Erik sundin
sup6 på Gamla Tcatcrn. Käll sandbergs nya vandringspris crövradcs
från Brunflo.

DenZgjuni deltog ett antal vetcranfordon vid invigningen av nya Rödösundsbron'

JVBK:s Fordonsutstållning på Expo Norr
under
Veckan 3 - 11juti var det dagi fOr klubbens stora fordonsutstältning på A4-området
1970. I den
EXPO NORR veckan. Ett 70-tat fordon utställdes från årgång L913 och fram till
i form av mode
intressanta utställningen fanns såväl lådbilar som leksaksbilar, kvinlig fägring
från seklets början och fram

till

1980-

mexicansk
14 augusti inbjöd evenemangskommittdn tilt fest i Östersunds nya Kårhus med
chili Åed ris,sallad, bröd och ö1, som intogs till toner från grabbarna Anders Eliasson och
Henrik Didriksson, som spelade gitarr och underhöll med sång

MHRF PÅ CÅNC

januari 1993 har nytt
Från MHRF:s försäkring noteras, att antalet mc skador ökat. Från l
premiesystem införts *"d lagt" premier. Bilpremiema är på 1986 års nivå' Ny grupp har
iillkommit, varvid grupp f utgOrs av skattebefriade fordon. Övriga grupper är 50/51 59160
men
och 59i60 Lg64165.3ärnufit" äger som tidigare rum med försäkringsbolaget Folksam,
många medlemmar i JVBK har sina fordon försäkrade i Skandia.

-

-

MHRF meddelar, att intresset för gamla fordon bara blir större och stöne. Riksförbundet
arbetar för att nya avgifter som skrotningsavgift, försäljningsskatt och mervärdesskatt inte ska
än 30
tas ut vid registiering av amatörbyggda fordon eller vid import av fordon, som är äldre
år. Problemen vid registreringsbesiktning är ännu ej lösta.

Motion till MHRF
JVBK har motionerat till MHRF om att förbundet skall verka för ett bättre förfaringssystem
än det nuvarande beträffande identitetsbesiktning av veteranfordon samt att kostnaderna för
denna måsre nedbringas, då de i nuläget ej kan anses rimliga till den tid besiktningen tarSedan får i,i hoppu., ätt den rullande 30 års gräns i form av skattebefrielse, som fÖreslagits fÖr
veteranfordon genomförs.

Ny toggo och JYBK:s 500:e medlem
Under hösten har klubben utlyst en tävling om ny loggo. Klubbens 500:e medlem blev Anders
Stenmark i Östersund. Rullstotsbundne Johnny Zetterström i Odensala har beviljats gratis
medlemsskap i JVBK.
Slutli_een kan noteras, att hyran

i mekargaraget kommer att höjas tlll275 kronor vid årsskiftet.-

Damsektionen har som alltid varit myckct aktiv och visat upp sig bådc på Janrtli och vid årets
stora fordonsutstäl lning.
ungdomssektioncns Magnus Roos har giort stora ansträngningar att rckrl'tcra )'Il.-qtc
mcdlenrmar ti11 ktubbcn.
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Medlemsl-rirrnå ne r i J VB K
Klubbcn brottas med adressändringar, som gcnomförs utan att dcn nya adrcsscn mcddclas- Dct
rcsultcrar i att vid varjc utskick ctt antal försåindclscr åtcrkommer. Mcdlcmsförmäner är som
tidigare möjlighct att tcckna förmånliga försäkringar för äldrc fordon, rabatteradc inköp hos
vissa fbrctag, fri annonscring och lägre prenumerationspris på Classic Motor samt
inbjudningar från andra klubbar och ta dcl av deras klubbtidningar, som finns i klubblokalcn.

Slutligen får styrclsen till alla framföra ett varmt tack för visat förtroendc och intrcsse. Du som
är intresserad, möt upp till våra kvällar i klubblokalen. Du har också möjlighet att aktivt dclta'
i klubbens aktiviteter Om Du ej har veteranfordon, kan Du bidra med artiklar till vår

?.äfi#"§ä{ffi'-El
Redaktions n

:-[röne Fregelin
Rallykommittdn

Damsektionen

Jai Gurfirar

*;a*?:*s..

6.l,I

Jonsson

E;t

Marknadsansvarig

l.fordqvist

Evenemangsansvarig

nÄreNSKApsÄRET

1

993 $21 001 -930930)

Resuttaträkning
lntä kter

Kostnader

Aktiviteter

27 477:5O Aktiviteter
24 426:80 Administration
26 892:OO Hyror

Administration
Hyror

Porto, tele

1

I

369:1

O

Porto, tele

63

O 1 5:OO
9 344:41
23 OO0:O0

6 4O7:BO

31 967:O0

Backspegeln
Fordon, inv

4 673:0O
Medlemsavg

32 366:8

Årets överskott

167

nÄrcENSKAPSÅner

1

17

65 405:OO

1

167 172:21

2:21

ee3 (921 001 -930930)

Balansfäkning
Skulder

1365:5O
70 7 B5:91
1 901:84

3 000:1

O

44 686:54
+32 366:8
1

77 053 35

77 053:35
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emtlands Veteranbilklubb
Box 2045, 831 02 Östersund

J

Protokoll fört vid årsmöte med Jemtlands
Veteranbilklubb hållet i Sporthallen, Östersund
onsdagen den 17 november 1993, kl 19.00-21

.OO

Närvarande: 37 medlemmar ur Jemtlands Veteranbilklubb

öoonande

Mötesordr

Kallelse

§1
Årsmötet öppnades av ordföranden Sture Kindberg. Han hälsade
medlemmarna välkomna och informerade om ärets och 1994 års
aktiviteter.

s2

Ill"l#lil1ff"tljrr"r.rötet

utsåss rorsny Eklund. Else-Brift resstedt

§3
Förklarades årsmötet behörigt utlyst.

g4
Föredraoninos-

lista

Justerare

Godkändes föredragningslistan.

§s
}[iää:1"#.utsägs

Kent Lid6n och Alf Nordlander iämte årsmötes-

§6
Röstlänod Förklaradesnärvarolistangodkändsomröstlängd.

s7
Verksamhets- Verksamhetsberättelsen föredrogs och lades med godkännande till
beräftelse handlingarna. Bilaga 1.

Kassörens

§8
Föredrogs kassörens rapport, som godkändes. Bilaga 2.

raooort

§9
Revisions- Revisionsberättelsen föredrogs. Beviljades den avgäende styrelsen
berättelse ansvarsfrihet för det gångna året. Bilaga 3.

- Budoet
Årsavoift

Arvode

§ 10
Ordföranden presenterade budgeten för det kommande verksamhetsåret, som godkändes.

§ 11
Årsavgiften föreslogs höjd till 2OO kronor, vilket godkändes.
Familjeavgiften oförändrad 25 kronor.
Registreringsavgiften för ny medlem eller återinträde fastställdes
oförändrad till 50 kronor.

§12
Beslöts godkänna arvoden enligt budgetförslag.
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Val av

ordf

§ 13
Föredrogs val av ordförande. Omvaldes Sture Kindberg.

§ 14
Val av stvrelse Beslöt årsmötet omvälia:
Styrelseledamot: Else-Britt Tegstedt
Kassör: Sven-Olof Norin
Förelåg avsägelse från styrelseledamot Bengt Nordqvist.
Fyllnadsval till styrelseledamot, för ett år, av tidigare suppleanten
Magnus Roos.
Styrelse 1994
Ordförande: Sture Kindberg
Else-Britt Tegstedt
Sven Schylberg
Sven-Olof Norin
lr€ne Fregelin

Jan-GunnarJonsson
Magnus Roos

1994

199+95
1993-94
1994-95
1993-94
1993-94

'94

(fYllnadsvall

Konstituering sker i december

§ 15

val av

suool Till styrelsesuppleanter för ett är valdes:
Birgitta Grauers (omvall
Åke Jämtsäter (nyvall och
Bengt Nordqvist

Val av revisorer

§ 16
Årsmötet beslöt omvälia till revisorer:
Yngve Boson och
Rolf Nilsson
Till revisorssuppleanter:
Kent Lid6n och
Sture Persson

917
Ombud

MHRF Till JVBKs ombud vid MHRFs ärsstämma 1994 utsågs ordföranden
Sture Kindberg och styrelseledamot Else-Britt Tegstedt.
Suppleanter Sven Schylberg och Sven-Olof Norin.

§ 18
Försäkrinqs- Till försäkringskommitte omvaldes Folke Boogh och Gösta Lindström.
kommitt6 Ärsmötet beslöt ge styrelsen fullmakt att utse en tredje ledamot i
försäkri n gskommittdn.

§19

valberednino Till valberedning omvaldes Folke Boogh (sammankallandel samt HansBertil Rosell och Anders Kristoffersson.

Mötioner
Raooort

från

MHRFs ärsmöte

920
Inga motioner hade inkommit.

§21
Ordföranden Sture Kindberg rapporterade frän MHRFs ärsstämma.
Twå representanter frän AB Svensk Bilprovning informerade om att
32

Bilprovningen tagit över ursprungskontrollen av fordon.
Repr från Sundsvalls Motorveteraner, Jemtlands Veteranbilklubb,
Norrlands Motorhistoriker samt Umeå Veteranbilsällskap fick göra en
presentation av Rally Nord 1994, vilket väckte stor uppmärksamhetSex motioner var inlämnade varav en från JVBK. Fem st avslogs bl a vår
motion p g a att frågan är under bearbetning. Siu stycken nya klubbar
antogs.

§22

Rapporterade J G Jonsson om renoveringen av klubbens lastbil. Bilen är
inte riktigt klar ännu. Förhandling med Miloverkstaden ang slutsumman
pågår. När bilen är klar återstår frågan om garagering. Eventuellt kan
"Synlig" förvaring diskuteras. Även användningsområdet är ännu öppet.

Lastbilen

523

Ordföranden meddelade att det finns styrelsebeslut på att klubben
ställninoar -94 skall delta iRally Nord 1994 samt att vi skall ha marknad.
En diskussion om Storsjörallyt 1994 inleddes. Vid handuppräckning
konstaterades att 15 medlemmar önskade att vi, förutom Rally Nord,
även arrangerar ett Storsjörally under 1994. Tre medlemmar tyckte att
det räckte med Rally Nord.
Rallvn och ut-

824

Frågan om telefon i klubblokalen resp garagelokalen togs upp. Några
medlemmar föreslog att telefonen flyttas från garagelokalen till
klubblokalen. Ordföranden påpekade att vi höjer hyran i garagelokalen
1994 för att täcka telefonkostnaden, varför vi kan ha telefon i båda
lokalerna, dock med en fast tidsbegränsare för utgående samtal.

§25

Ordföranden rapporterade att endast ett tävlingsförslag inkommit och
att tävlingen är förlängd till årets slut. En spontan intresseundersökning
ang klubbens tre gamla loggon gjordes. Det visade sig att 70 procent av
mötesdeltagarna föredrog vår senaste loggo. Folke Löfgren som lämnat
in det hittills enda tävlingsbidraget fick tillfälle att visa tankegången
bakom sitt förslag.

Loqqotävlinoen

§26

Ordföranden Sture Kindberg framförde ett varmt tack till de närvarande
Samt till styrelsens ledamöter, kommitt6er och övriga funktionärer som
bidragit till klubbens aktiviteter och skötsel under det gångna året.
Ärsmötets ordförande Torgny Eklund avtackades med blommor för väl
ledda och genomförda förhandlingar.

Tack

§27

Avslutnino

Förklarades årsmötet avslutat och kaffe/te och landgång serverades.
:

tedt
År,rfnötesordförande

i\

J

usteras:
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Kent Lid6n

'

'
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Här är gä5rget, som hämtade hem Volvo LV 7L 1934 hos Viktor Johansson i Asmon, Näsåker.
Fr v Per Åke Tegstedt, Örjan Bergqvist, Sven Erik Gåije, Mats Åkermo, Krister Elgendahl och
på fotsteget vid ratten Göran Söderström samt bakom kameran fotografen och dåvarande
ordföranden i Jemtlands Veteranbil Klubb Sven Schylberg.

KLUBBENS VOLVO L/LSTBIL LV
1934 EA{VERI{LIG PM.

71

Text och bilder av Sven Schylberg
Vid sommarens utställning presenterade klubben en nyrenoverad Volvolastbil, som glänste
och väckte ett visst berättigat uppseende. Renoveringen har utförts av snickaren Tommy
Andersson på Miloverkstaden under ledning av P.O.Svensson.
Det är i är 2O år sedan bilen inköptes av undertecknad för 1.500 kronor av åkeriägaren Viktor
Johansson i Åsmon, Forsås, Näsåker. Viktor Johansson hade under sin aktiva tid bedrivit
trafikbil-och bussrörelse i Niisåker. Busslinjerna sträckte sig över Ramsele - Ådulslid.n
Näsåker och Åsmon - Sollefteå.

-

Viktor hade 1973 mängder av bilar stående hemma på sin gård, fordon allt ifrån L9}0-talet
och fram till 1970-talet. Kampen om dessa kom att stå mellan veterangrabbarna i Umeå,
Kramfors och vi jiimtläningar från IVBK i Östersund. Umeåpojkarna lyckades förvärva en del
öppna fordon, innan vi fick tips om de här bilarna, bl. a. Volvolastbilen och en Buick 1924,
som Viktor hade byggt om1929 till buss och som vi köpte av honom. Viktor hade också tre
Volvo "suggor" stående, som vi tyvärr ratade vid den här tidpunkten. Priset på lastbilen var
från början 3.ooo kronor, men efter tredje resan upp till Asmon, lyckades jag pruta ner priset
till 1.5oo:-,när han hörde att en klubb skulle förvärva bilen.
Å.ret därpå den 25 augusti 1974 hämtade
som vi inköpte av Viktor Johansson.

vi de två bilarna och mycket annat smått och gott,
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vi pumpat hjulcn, kollat det elektriska systemet, m.m., startadc vi bilen och körde ut
den ur garaget, där även de tre Volvo suggoma stod. Bilcn villc dock cj gå så bra, utan vi blev
tvungna att i flera omgångar bogsera igång den. Till slut tvingades vi dra den cfter vår stora
Iastbil. Bärgningen av de två bilarna blev ett verkligt ävcntyr, trots att vi var sju medlemmar ur
Jemtlands Veteranbil Klubb, som ställde upp. Göran Södcrström fick uppdragct att köra hem
vårt nyförvärv Volvo 1934. Per Åke Tegstedt körde dcn Stora lastbilen, som vi hade lånat i
Arvesund och som vi hade lastat Buicken på. Den saknade hjut.
Sedan
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Här ser vi Mats Åk".rro och Sven Erik Gåije i färd med att undersöka varför bilen ej vill gå
för egen maskin.
Resan kunde ha gått helt åt skogen. Den ivrige Per Åke glömde borta att han hade en gammal

Volvo årgång 1934 efter sig, när vi tvingades bogsera. I hastigheter uppemot 90 km gick det
framåt, innan jag kunde köra om Per Äke med personbilen och tvinga honom att lugna ner
farten på den smala, krokiga och grusiga vägen. Bogseringen kunde ha slutat med katastrof
och sönderslagna strålkastare. Dess bättre gick dock allt bra förutom en del stenskott, som vi
fick på Volvon. När vi kom till vår klubbmedlem Arne Jönsson i I-orås, lämnade vi bilen där
för att hos Ame avhjälpa felen.
Å,ren har gått. Bilen har deltagit i både utställningar och andra alrangemang. Bilen har stått
både i Arvesund och i Aspås iamt hos Arthur Asp i Åhn, Hallen. Arthur har b1'tt en del
trävirke på bilen. Folkes son Pär har också åtgärdat en del saker liksom Krister Elgendahl.
Sten Edström skänkte till bilen ett kflarmärke, då det gamla hade stulits. Pär Boogh kunde,
när oljan byttes, konstatera, att den gamla luktade tjära, sannolikt någon kristidsolja från andra
världskriget. Styrsnäckan var torr som en gammal ungmö på 60 men lika oslitenBensintanken innehöllmängder av rost . Bensinledningarna byttes delvis ut mot nya-

För några år sedan fick Helge lsaksson och Claes Rudbeck uppdraget att fortsätta
renoveringen av lastbilen nere i klubbgaraget. Hytten åtgärdades, lacken togs bort och flaket
demonterades. Den fullständiga renoveringen har dock skett det sista året på Miloverkstaden.
Snickaren Tommy Andersson har lagt ned cirka 100 timmar på bilen, som nu glänser som i
nyskick. Bilen har fått en nytt lägre flak, ny förgasare och en del nya ledningar på olika
områden har dragits och bytts ut.

Bilder fore renoveringen
utanför Miloverkstaden i Ostersund.

3s

Tommy Andersson framför klubbens pärla, som denne renoverat med omsorg.
Bilen är en Volvo LY 7L E av årsmodell 1934. Den har chassinumret24TS4 och motornumet
4z1s3.Tjänstevikt en är 2.440 kg och motoreffekten 65 hkr(48 kW). Motorn är 6-cylindrig'
Axelavståndet är 340 cm. L'ängden är 535 och bredden 178 cm. I det nya typinstrumentet har
dock längden blivit .5.4o m och bredden 1.84 m. Max last är2.3L0 kg och totalvikten 4.750
kg. Bilenär försedd med krokkoppling. Framhjulen har däckdimensionen 6.oo - 20 och
bakhjulen 32x6.
Bilen inmönstrades vid Lv 2 T under andra värlskriget och var då ommålad i armens färger
och försedd med typiska militärlemmar. Den har sannolikt dessförinnan ägts av Domänverket.
Eftersom Lv 2hade en ganska stor förtäggning i Brunflo med just person-och lastfordon, som
var uppställda i Håkanstaskogen, kan bilen ha stått där. Samtliga fordon ombyggdes hos
karosserifrman Jonsson & Söner i Brunflo. Efter kriget transporterades de till Sundsvall, där de
samtliga såldes på anbud. Bilen ombesiktigades från det militära numret 34204 till Y 2086
28112 L945.

Zakarias Viktor Johansson, Ådulslidrn. socken med adress Forsås, Näsåker förvärvade bilen
L4/:11946 och körde med bilen 100 kubikmeter ved, varefter den avställdes. Fordonsskatten
var år 1946 470 kronor, vilket får anses som en stor summa pengar vid denna tid. Efter andra
världskriget var bilen även försedd med tillståndsmärket C 10 från Statens Trafikkommission
för att den skulle få tankas och köras under ransoneringstiden.

Det är således en verklig pärla klubben har och som nu kommer att förvaltas av vår
motorkunnige ktubbmedlem Helge lsaksson i Hisimofors. Ett varmt tack till alla grabbar, som
lagt ner tid och arbete för att få till stånd bilen igen i bruk -och körbart skick.

lnne i forarhytten glänser det och bilen är
forsedd med de instrument den hade som ny.

Motorrummet är rent och sn!,ggt och ger ett
propert intryck.
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Lillkalmarvägen 52 B
S.182 65 DJUfrSHOLM
Tet & Fax 08-753 36 95

till vdter anfor don.

Oktober 7, 1993
Jemtlands Veteranbilklubb

Box2045
83r 02 ösrgnsulro

Till:

Klubbens reservdelsansvaige medlem.

Hej!
Avgasqystem till Hassiska bilmodeller och veteranfordon kan vara som guldblech dyra
och svåra att hitta.
Om Du håller med, ring/ faxa mig direkt eller spara detta brev, det km visa srg bli en
verHig tillgang nästa gång det är dagsför nya avgassystem.

er lagom stor tiltverkare av avgassystem och konce,lrtrerar mig på
klassiska
och qportsystem avsedda for eftermarknader Des$rtom kan jag
exHusiva,
hjiilpa till med system tilllastbilar, traktorer och motorcyHar.
Jag representerar

Min sqnka som även kommer Dig tillgodo är:

* Flexibilitet. Ohka material efter Dina önskemåf även rostfritt.
* SnabbheL Ror och plåt i lager fiir lwerans inom 3-4 veckor.

" CAD designfiir

passform
* ISO 9000 normerad fabrikborgar fiir kvaliteten.
* Korta sefier till rimliga priser.
* Inga mellanhiinder sparar pengar åt Dig.
Fråga mig nästa gang Din klubb behöver nya avgassystem- Offerten ir gratis. Jag
gärna göra Dg/Er angenämt överraskad(e) och bevisa att det lönar sig.

passfortq prl's och kvalite
orginalet,låt mig då fii bli Dn/Er leverantör.
Om Du våirdesätter

37

som är

garanteral biiltre dn

vill

Nf,TTTN@RDEN
Nf,ARKNADtrh$

Annonser skickas till: JVBK,
BOX 2A45, 831 02 ÖSTERSUND

sÄuEs
A-A Ford 1929 med papper.
Karosseri 1930-3I, ej motor, växellåda el.

Chevrolet Corvair Monz a, 6-cy1 luftkyld
bakmonterad motor årg 1965, avställd 6 år
men alltid gar. Vinterhjul och shop mAnual.
Peugeot 403 bra renoveringsobjekt 1959.
3 st Fiat 600.
Kompl front Dodge 1938.
4 stora skärmar till bil ca L934 med reservhj ulbalj or och fotstag.
Eric töfberg, Dejefors Herrgård,
669 32 Deje. Tfn: 0552- 1 19 50- LL9 53.

skärmar.

Original framvagn m Rambler Matador skivbromsar.

Ford 8Il4" bakaxel. Bakgavel till original
amerikahytt importerad (sällsynt). Vindruteram i perfekt skick.
Bra dörrar + bakdörrar till 4-dörrars Sedan i
bra skick. Delar till tak. Huv och huvsidor i
perfekt skick.
Nya delar: Motometer med vinge, cowllamps, baklyktor, fotstegsplattor i alumini-

2 st ekerhjul till Cheva, troligen 1928 års
modell. Maud Jibor, tfn: 463-12 11 12.
3 st Opel Kapitän -57. Skogswak.
Conny Helgesson, tfn: 0643-103 63

um,1åswed.

Nykromat: KylarmaskeritrB, lyktor, lyktbåge, vindrutearm inviindigt + diverse ospec.
delar. Säljes i hel el. i delar.
Ivan, tfn: 0640-450 95.
Citroön. Delar till DS -L9 -64. Ex motor
H-låda, huv, dörrar, fålgar mm.
Tfn: 063-303 10.
Till Renault R8, R10. Säljes motor, växellå-

Opel Rlitz 73. Biltransportbil. Lastar 2190
kg. Fiirdig for besikting, mycket reservdelar
medfoljer. Pris: 5 000:-.
Lars Bergwall, fn: 0670- lI2 20.
Saab 96 de Luxe L962. Vit, en del rost i
golv förarplats. Avställd sedan -84, luftigt
garagerad. Pris 2 000:-.
Didriksson. Tfn: 0643 - 100 35.
Opel Rekord -61. Ljusblå, 2-dörrars, Kan
ses uppallad i varmgarage.
Rune Bergner, tfn: 063 - 10 L2 40.

dörr, huv, kylare mm.
Orjan Forslund, 063-224 53 el 11 90 70.

d.a,

TilI OpeI Rekord 58-60 2d. En fabriksny
högerdörr. Magnus Roos, tfn: 063 - 436 38.

Estländsk Mercedes buss 1939. Säljes eller
bytes till en VW-buss eller liknande med 10
säten. Bussen rir behov av omfattande reparation och rir inte körbar. Bilen har sju säten, två
hopfällbara. Hela motorn i originaldelar, rak
6-cylindrig. Växellådan original. Bakskärm
sannolikt inte original. Frafirrutan och tvä av
sidorutorna i originalskick. Taklucka saknas
delvis. Några originaldelar, som hör till bilen
iir losa, ex motorblock, 3 st vevaxlar och
topplock. Takstiill saknas. För ytterligare information, kontakta Sven Schylberg, Grytan
2450,834 00 Brunflo. Tfn: 063 - 207 01.
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KOMIHAG!
Skicka in bidrag tiil tävlingen
oo
pä vär nya logga.

lnformationsmöte

L7

jan L994.

Klubben har nu en telefax, numret till den är 0640 - 111 24.

