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Dags för Västkustrally-start 2010
Hur går det med Anders Bertilssons renover-
ing av MG-Midgeten? Läs den spännande 
fortsättningen på sid 14

Arne Åkerblom berättar minnen om sin 
första bil på sid 4.
Du är också välkommen med din berättälse!
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Bilden på första sidan är tagen av 
KarlAxel Jansson, Laholm

Vilken härlig säsongsupptakt söndagen den 2 maj blev. 
Kurts uppskattade Vårmönstring slog alla tidigare rekord 
i deltagande. Över 50 fordon hade mött upp på Gröningen 
i Laholm. Vi förstår att det blivit ett alltmer uppskattat 
arrangemang. Allt fungerade och till och med vädret var 
fixat. Det var en fin utflykt till Simlångsgården med dess 
vackra vyer och till Tönnersjö Golfklubbs restaurang med 
en underbar måltid. Vi tackar Kurt och Kjell för en härlig 
runda och även Roger får ett tack för den kluriga fråge-
tävlingen.

Nu ser vi fram mot en härlig fordonssommar och när ni 
läser detta är ni kanske mitt uppe i vårt 31:a Västkustrally 
den 6 juni. Glöm inte heller den uppskattade grillaftonen i 
Mellbystrand den 30 juni.

Vi ses snart igen

Karl-Axel Jansson

Vi hälsar följande nya medlemmar 
i vår förening hjärtligt välkomna!
Per Malmros, Halmstad
Per-Åke Nlsson, Harplinge
Bengt Arnmo, Falkenberg
Ulf Munckhammar, Särö
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Sid 16 På gångSTYRELSEN
Ordförande: Karl-Axel Jansson 0430-17494

Vice ordförande: Lars Rendahl 035-68310

Kassör: Anita Larsson 0430-28100
 Medlemsregister, Nya medlemmar

Sekreterare: Arne Åkerblom 0430-25057

Ledamöter: Angela Bertilsson 035-396 88  
 Bernt Axell 0430-212 00
 Hasse Johansson 0430-18028
 Mats Thelander 035-462 01
 Michael Bengtsson 035-13 04 12 
 
Supleanter: Hans Bengtsson 035-127753
 Robert Enberg 035-606 20

Revisorer: Carl-Heinz Pohl 035-56315
 Hans Lehrman 035-100969

Revisorssuppleant: Lars Bengtsson

Valberedning: Styrelsen, då ingen valdes på årsmötet

Vi gratulerar!
Klubbens ral-
lygeneral se-
dan många år, 
Hasse Johans-
son, fyllde 70 
häromleden 
och naturligt-
vis var vår 
ordförande 
Karl-Axel 
Jansson där 
och uppvak-
tade med en 
blomma.
Grattis Hasse!
Stockholmsresa
Det har kommit till redaktions kännedom att Lars-Inge 
planerar en resa till Stockholm den 2-3 okt med bl a ett 
besök på Spårvagnsmuséet. Mer info på tel 070-537 07 48
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Med hjälp av min Far i förhandlingar och 
hemkörning så  var vi nu till det facila priset 
av 1500:- bilägare. Bilen ställdes upp i min 
Fars´s verkstad och kvällarna den närmaste 
tiden ägnades åt reparationer, dekaltrimning 
och drömmar.
Vilket fynd !!! Tänk Er själva en Studebaker 
Champion 1952, vilken lyxbil. Den hade en 6 
cylinders sidventilmotor, treväxlad (rattväxel) 
låda med overdrive och massor med plats för 
olika aktiviteter. En liten udda grej var att 
bakdörrarna var upphängda i bak kant alltså 
öppnades upp bakåt. Praktiskt vid insteg men 
inte lika praktiskt om någon öppnade dörren 
vid  färd. Det gjorde någon någon gång, det 
blev inte bra.
Nåväl bilen blev så  färdig, en praktfull tjej-
magnet. 
 
Så  kom då diskussionen upp om PROB-
LEMET, ingen av oss bilägare hade ju körkort 
och nu ville vi ju använda bilen fortast möjligt. 
Vad gör man …. jo givetvis hittar man en 
chaufför.
Vi inventerade bekantskapskretsen, ungefär 
samma ålder, intressen och livsåskådning 
enades vi om var viktiga faktorer för ett sa-
marbete. Diskussionens vågor gick höga men 
till slut fastnade vi för en kandidat som av en 
händelse bodde i samma hus som jag. Kenneth 
”Nolle ” Lundin, hette han, var två år äldre än 
oss, studerande till byggnadsingenjör och med 
ett KÖRKORT. Han tillfrågades och efter att 
ha sett vår pärla ”Studan” accepterade han att 
köra bilen.
Det blev många sköna turer och roliga hän-
delser under ”Studans” tid i vår ägo. Den blev 
av någon anledning lite sliten av sina äventyr, 
tog oss runt i drygt ett år och slutade sina da-
gar på en skrotgård i Osby efter att vi ägare nu 
fått ögonen för andra objekt. Men … det är ju 
en helt annan historia.

Intresse anmäl
Dig, nu!

TEL. 035 -10 51 00 • WWW.RESIDE.NU

STÖRSTA
Veteranbilsmarknad

Världens

Pris från15.900:-

Hershley USA
5 oktober 2010

För mer info:
www.reside.nu
Tel. 035-10 51 00

Här kommer mina (Arne Åkerblom) minnen:
Jag kommer ihåg det som om det var i går,--- 
min första bil.
Redan två  år innan körkortsåldern, bestämde 
jag och ett par kompisar, även de under kör-
kortsålder, att nu skullle det inhandlas bil. Att 
ha bil var ju nödvändigt för att på ett bra och 
imponerande sätt komma i kontakt med det 
motsatta könet.
Sagt och gjort vi började att kolla de kontakter 
inom den beg. bilhandeln som vi hade, sätta 
upp vissa kriterier för fordonet i fråga och 
planera hur vi skulle dra Skåne runt i denna bil 
. Efter lite letande hittade vi så det idealiska 
objektet, en Studebaker Champion av 1952 
års modell. En amerikansk bil gick ju bra ihop 
med Radio Luxemburg och Brylcreme och 
skulle säkert imponera på brudarna.
Efter att bli skjutsade i bilen av bilförsäljaren 
var vi sålda på  riktigt,. Den här utomordent-
ligt välskötta och enormt snabba bilen måste 
vi bara ha. Visst fanns det en del att göra men 
vi var ju alla tre i branschen. Två var bilmekar 
och jag bilplåtslagare , det här fixar vi lätt.

Min första bil
Arne Åkerbloms minnen
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Schema
Första start för bilar/lastbilar/MC     9.30
Första start för mopeder/traktorer    11.30
Inlämning av deltagarkort senast     16.00
Prisutdelning                                    16.15

Tre första får pris.
Övriga priser lottas ut på startnumren.

Alla priser måste hämtas personligen på på plats!
Ej avhämtat pris utlottas till nästa deltagare.

Kontaktpersoner om ni behöver hjälp:
Hasse 0705-712 401
Roger 0708-770 188

Kör försiktigt och ha en trevlig tur!

       OBS!  OBS!  OBS!  OBS!
Läs igenom hela vägbeskrivningen innan start, ni som åker bil/lastbil/MC hittar också rallyrun-
dan rödmarkerad på mittuppslaget i tidningen med foto på kontrollplatserna. Ni som kör moped 
eller traktor hittar rallyrundan rödmarkerad på sidan 10 i tidningen även här finns det foton på 
kontrollplatserna. Planera gärna era stopp efter vägen så att ni inte hamnar i tidsnöd. Var med-
veten om att vid vissa kontroller kan det uppstå kö. Deltagare som inte lämnat in sitt startkort för 
kl 16.00 har automatiskt utgått ur tävlingen oavsett orsak.
Bil/lastbil/MC-slingan tar ca 2 timmar att köra utan stopp förutom de som trafikreglerna säger. 
Utgå från detta när ni planerar hur långa stopp ni kan göra efter vägen.
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Vägbeskrivning bil/mc/lastbil
Höger förbi Torghallen

Vänster Storgatan

Fortsätt rakt fram ut på Danska 
vägen

Vänster i rondellen

Höger vid trafikljusen in på 
Västerleden

Höger i rondellen mot Mell-
bystrand/E6

Vänster i rondellen mot Skottorp

Kontrollplats 1, Mellby industri-
park. Fortsätt vägen ni kom.

Höger Skottorp 4

Vänster Skottorp 4

Vänster Laholm 11 vid Skottorps 
kyrka som är från 1200-talet och 
äldst i Halland

Vänster Rosenlundsvägen. OBS! 
vägskylt vid skolan. Svår att se.

Vänster Laholm 10

Höger Hasslöv 6

Fyrvägskors. Kör rakt fram in i 
allén

Kontrollplats 2. Skottorps Slott. 
Kör in genom grinden och sväng 
höger mot slottet. Kontrollen 
är på gårdsplan framför Slottet. 
Slottscaféet är öppet.

Höger när ni kör från Slottet

Vägval
Rakt fram förbi ekonomibyg-
gnaderna innebär 600 m grusväg.
Vänster tillbaks norrut i allén blir 
en omväg på 2 km asfaltsväg.

OBS! Endast ni som körde tillba-
ka genom allén. Höger Hasslöv

Höger Hasslöv 1

Höger Hasslövs Kyrka, 
vit vägsskylt

Från kontrollen kör Per Osbecks 
väg

Höger vid stop-skylt

Vänster Vindrarp 4

Kontrollplats 3. Efter ni gjort kontrollen kan 
ni läsa om Linnés lärjunge Per Osbeck som 
även var kyrkoherde i Hasslövs församling
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Forts. vägbeskrivning bil/mc/lastbil

Kontrollplats 6. 
Kungsbygget sommarrodel

Vänster ut från kontrollplatsen fram 
till väg 24

Vänster på väg 24. 
OBS! snabb trafik

Efter 100 m höger Ekesunna 2. 
Enskild väg

Höger Fägrilt. Enskild väg. Du kör 
under 2x400 KV ledning. Känns 
spänningen.

Vänster i Y-kors

       Vänster Våxtorp 3

Höger Ålstorp 4. Enskild väg.

Höger Ålstorp 1. Enskild väg.

Kontrollplats 7. Margit o. Jan-Oves 
vardagsmuseum

Sväng vänster ut från kontrollen

4-vägskorsning. Kör höger

Vänster Knäred 12

Höger Knäred 12

Vänster Perstorp. Enskild väg

Höger i T-kors

Vänster Laholm 7

Höger Laholm 6

Kontrollplats 8. Gustav i “svängen”

Vänster ut från Kontrollplats

Höger mot Laholm

Höger strax innan du kommer ut på 
väg 24 (gamla vägen) 
OBS! Kör inte ut på väg 24!!

T-kors höger

Höger Östertullsgatan

Höger centrum

Höger - nu är ni i mål!!

Efter Vindrarp Kontrollplats 4 på 
gårdsplan i Berg hos Inge Pettersson

Fortsätt vägen ni kom

Höger Rössjöholm 11

Vänster Stackarp 4, enskild väg

Kontrollplats 5 Backstugan i 
Stackarp, öppet byggnadsminne
Passa på och gå in!

Fortsätt vägen ni kom
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Röd slinga = rallyslinga för bil

Kontroll 2 Skottorps Slott

Kontroll 1 Mellby Industripark

Kontroll 3 Hasslövs Kyrka

Kontroll 4 i Berg

Kontroll 8 Gustav i Svängen



Kontroll 5 Backstugan

Kontroll 6 Sommarrodelbanan

Kontroll 8 Gustav i Svängen

Kontroll 7 Ålstorp



Moppegänget i Laholm

Första mopperundan för året kördes den 15 
april med 15 deltagare till start. Två besvikna 
herrar meddelade att mopparna som funkat på 
förmiddagen totalvägrade att starta.
Rundan gick över Såghuset mot Ysby och 
Ålstorp, där två herrar stötte till. Vi besökte en 
medlem som har en imponerande utställnings-

hall med plats för ett tio-tal fordon, alltifrån 
Cadillac till hembyggd sandloppa samt fyra 
objekt under arbete. Vi tackar för fika och 
besök!
Kosan ställdes västerut till Göte Erikssons 
fåratäppa där grillen tändes och korv intogs 
under fårens bräkande. Vi tackar Göte för detta 
och återkommer nästa år.
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Horsabäck

Mårhu

Krogshult

Smedjeån

Hjörneredssjöarna

Lagan

Knopparp
L Bastena

Ekesunna

Egla

Fåglasång

Skråmered

Kolbäckstorp

Råryd

Brödåkra

Perstorp

Stäme

Ålstorp

Hjörnered

Kasteberg

Kungsbygget

Stensån
Hylte

Våxtorp

Kållinge

Vallens slott

Björbäck

Ahla

Lejeby

Jonstorp

Yllevad

 24 

YsbyHov

Staffanstorp

Edenberga

Sandvad

Tormarp

Klägstorp

Glänninge
        sjöLaholm

Hasslöv

 115 

Åstarp

Vindrarp

Bondåkra

Torp

Börkered

Rollstorp

St Menlösa

Värestorp

Vallberga

Ränneslöv

Kövlinge

Vrångarp

Lögnäs

Veka

Smedjeån

Truedsfällan

Bingsgärde

Tjuvhult

Mellby
Mellbystrand  24 

S Mellby

Trulstorp

Nyby

Månstorp

Sm
edjeån

 E6 

Skottorp

 E20 

Östra
Karup

Dömestorp

Rännenäs

Skottorps slott

Stensån

Skummeslövsstrand

 115 

VÄSTKUSTRALLY FÖR
MOPED OCH TRAKTOR
6 JUNI 2010

Kontroll 5 Gustav “i svängen”

Kontroll 3 Skottorps slott

Kontroll 1 Hasses lada

Kontroll 4 Edenberga motell

Höger förbi Torghallen

Vänster Storgatan

Fortsätt rakt fram ut på Danska vägen

Vänster i rondellen

Rakt fram vid trafikljus

Rakt fram i rondell vid väg 24

Sväng höger Industrigatan

Sväng vänster mot Månstorp

Sväng vänster in på Kullgårdsv.

Kontroll 1 Hasses lada

Kör tillbaka till Månstorpsvägen

Följ väganvisningarna mot Mell-
bystrand-Skummeslöv

Sväng höger vid Svens Livs

Kontroll 2

Kör mot Skottorp

Sväng höger vid Skottorps kyrka

Kör rakt fram till stop-tecken

Kör rakt över vägen och in mot Skot-
torps slott

Sväng höger vid slottsgrindarna och 
kör upp på grusplanen framför slottet 
där kontroll nr 3  finns.
Slottscaféet är öppet.
Höger när ni kör från slottet
Följ vägsanvisningarna mot Rän-
neslöv

Sväng höger vid kyrkan och fortsätt 
mot Edenberga och kontroll nr 4 vid 
Edenberga motell

Från Edenberga mot Ysby där ni 
svänger vänster för att komma till 
kontroll 5 hos Gustav i “svängen”

Från kontrollen kör ni mot Laholm 
och strax före väg 24 tar ni till höger
OBS! Kör inte ut på 24:an

Vid T-kors höger

Höger Östertullsgatan

Höger centrum
Mål

Vägbeskrivning traktor/moped

11

Kontroll 2



VI KOMMER ATT SÄLJA UTVALDA 
PRODUKTER UNDER DAGEN 
PÅ VÄSTKUSTRALLYT TILL 

BRA PRISER 
OCH SOM VANLIGT GÄLLER ER 
MEDLEMSRABATT I BUTIKEN 

I HALMSTAD

OBS
HALMSTADS VETERANMARKNAD

12 JUNI UTANFÖR VÅR BUTIK I
HALMSTAD PÅ LARSFRIDSVÄGEN 3

WWW.AUTOEXPERTEN.SE
035-185691
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Skottorps slott 1 maj 2010
Ett 10-tal bilar från vår 
förening mötte upp vid 
Skottorps Slott den 1 
maj för att hälsa våren 
välkommen och för att 
förgylla “ko-släppet”.

Vårmönstring 2 maj 2010

Mönstringsrekord igen!!
Över 50 bilar mötte upp på Gröningen den 2 
maj för att ta en tur med klenoderna. Vädergu-
darna var med oss och till och från lyste solen 
skönt på oss och våra bilar.
Vårt första stopp var Simlångsgården där vi 
drack kaffe ur medhavda termosar och spelade 
boule. Sedan bar det av uppåt Torup och ner 
via Oskarström till Trönningen Golfkrog där 
det väntade en efterlängtad lunch. Ett stort tack 
till Kurt för en vackert upplagd rutt.

Intresse anmäl
Dig, nu!

TEL. 035 -10 51 00 • WWW.RESIDE.NU

STÖRSTA
Veteranbilsmarknad

Världens

Pris från15.900:-

Hershley USA
5 oktober 2010

För mer info:
www.reside.nu
Tel. 035-10 51 00
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Från vrak till finbil, 2
Text och bild Anders Bertilsson

Forts. från föregående nummer:
Dörrskinnen byttes samt 
nederdelen på dörrarna. 
Framskärmarna saknades 
så bättre begagnade install-
erades och lagades upp på de 
vanliga ställena i nederkant 
och kring lyktpottorna.
Fronten som är lös byg-
gdes upp med nya delar och 

Karossen färdiglackad

passades in. A-stolpar byttes inklusive 
sidoplåtarna mellan A-stolparna och 
torpedplåten. När främre delen började 
likna det som en gång byggdes vid 
Abingdons fabrik 1961 så gick arbetet 
över på bakre delen. Detta var en-
klare arbeten då nya bakskärmar fanns 
ihop med innerskärmar, ett komplett 
bagagerumsgolv och bakstycke under 
bakluckan.
Äntligen kunde delarna skarvas ihop 
och inpassningen göras tillsammans. 
När alla bitar passade ihop och dörr-
springor i huv, baklucka och skärmar 

Motorn på plats

fått de springer och glapp som nog ej ens 
fanns vid fabriken kunde det tråkigaste 
jobbet påbörjas. Nämligen finriktning 
och lackförberedelser. Under 6 månad-
er!!! som bilen var på lackeringsfirman 
blev det möjlighet att få fason på några 
av de mekaniska bitarna. Att hämta hem 
en helt nylackad kaross är en underbar 
känsla. Speciellt då alla delar man skall 
montera ligger i påsar ytbehandlade och 
klara för montering. Att köra bilen första 
gången är svårt att beskriva men det är en 
fantastisk känsla när man ser tillbaka på 
allt arbete som är nedlagt. Bilen besik-
tigades våren -07 och har tagit oss runt 
det halländska landskapet, varit på bl a 
Öland och Bornholm.
Då vi är 4 st i familjen togs ett beslut att 
inköpa en MGB 1965 roadster för ren-
overing så att hela familjen kan vara med 

och åka samtidigt.
Denna börjar nu närma sig färdig och skall kunna 
besiktigas någon gång i vår.
Några bilder på denna finns på min blogg: anders-
bertilsson.blogspot.com
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Gröningen 6 juni

09.30 Hasslövs Bygdeskola
Elever från skolan tar er med på en musikalisk 
resa genom historien.

10.15 Ysby skolorkester
Klarinett, tvärflöjt, trumpet, horn, baritone, 
ukulele eller slagverk ingår i orkestern.

11.00 Våxtorps Brassband
15 medlemmar i åldern 12-75 år.

11.55 Osbecks kör
12.00 Tal och flagghissning
12.15 Kulturskolan och Osbeck
Sång och musik.

14.00 Storkör
Gästartist Johan Nilve

15.00 Johan Nilve
den sjungande polisen från Halmstad

Hallands Fordonsveteraner i samarbete med Laholms Kulturfestival arrangerar mängder av ak-
tiviteter på Gröningen med start redan kl 09.00 på morgonen och som avslutas med Eldkvarn kl 
21.00. Det blir 12 fullmatade timmar.

Hallands Fordonsveteraners arrangemang

kl 9 - 16 Livet på landet
en utställning över teknikutvecklingen i lantbruket

kl 9 - 16 Finbilsutställning
våra tävlingsdeltagare och våra funktionärers veteranbilar visas upp

kl 11 - 14 Brandförsvaret
ställer ut ett komplett utryckningsfordon med beredskapsstyrka samt kommer eventuellt också att 
kunna visa hur det går till när man “klipper upp” en bil för att få ut en instängd förare eller pas-
sagerare efter en olycka.

kl 16.15 Prisutdelning Västkustrallyt

kl 9 - 16 Autoexperten
visar olika bilvårdsprodukter och här finns även möjligheter till goda affärer då Autoexperten 
lovat extrapriser. Kom ihåg att medlemmar i Hallands Fordonsveteraner har rabatt.

Laholm Kulturfestivals arrangemang

15.30 Apelryd
Elever från skolans musikalprogram underhåller 
med några smakprov.

16.00 To All My Friends
Spelar indiepop-musik

17.00 Carolina & Carl-Henrik
Egenkomponerad countrymusik

17.45 Blue Eyed Blondes
Spelar avskalad country influerad av old time, 
folk, gospel och bluegrass.
19.00 Carling Family
Hot jazz, dixieland, Chicago, New Orleans, 
swing, bebop och 60-tals jazz.
20.30 Jon & Anna
Lockar med Jazz och Annat.
21.00 Eldkvarn
Ett av Sveriges allra bästa live-band enligt 
många tyckare.
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AVSÄNDARE:
HALLANDS 
FORDONSVETERANER
c/o KARL-AxEL JANSSON
MANDOLiNgATAN 24
312 34 LAHOLM

B FÖRENINGS-
BREV

PORTO

BETALT

PÅ GÅNG
Hela sommaren FRUKOSTTRÄFF
Varje lördag hela sommaren kl 07.00 - 09.00 Eurostop Halmstad

6 JUNI   VÄSTKUSTRALLYT
se mer information på sidorna 7-10

30 JUNI   GRILLAFTON I MELLBYSTRAND
Samling Halmstad Slott 18.30, Tre Laxar 19.00. Ta med kaffekorg samt något att grilla. 
Upplysningar Ingegärd/Ingmar 0430-255 77 eller Rune 0430-250 56

22 JULI    HJULAFTON I LAHOLM
I samarbete med Laholms Köpmän. Anm/info: Karl-Axel Jansson 0430-174 94

21 AUGUSTI  TORPA 
mer info kommer att finnas på vår hemsida

20 JUNI     TRAKTORRALLY
Mer info: Lars Johansson tel 0430 - 61125

Följ de spontana och vid denna tidnings tryckstart ej kända/planerade ut-
flykter på vår hemsida www.hallandsfordonsveteraner.com
På hemsidan hittar du också aktiviteter från andra föreningar


