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Låt oss hoppas att den stannar hos
oss länge....!
Harplinge-träffen, som gick av stapeln hos oss på Gårdsbacka den 23
april, blev både välbesökt och trevlig!
Jätte-mysig .... så det får vi nog göra
om!
Passar på och tackar MB-klubben,
HFV samt Jaguarklubben.
En speciell ros till Mats Thelander
och Lars Rendahl som tog initiativ
till träffen.
Hm... utan er hade det nog legat på is
lite till är jag rädd.

Fordonsbesiktning
Om du vill MHRF-försäkra ditt fordon
tar du kontakt med någon av nedanstående besiktningsmän för en besiktning
av fordonet.
Besiktningskostnad 200 kr per fordon +
bilersättning enligt statlig norm

Besiktningsmän

B-A Johansson 070-374 95 25

Rickard Andersson 0430-621 81
Anders Bertilsson 035-396 88
Lars-Inge Karlsson 070-5370748

1 maj rallyrundorna i år drog många
deltagare. Totalt var nästan 100 fordon ute och rullade. Fördelat på södra
rundan 41 st och norra rundan 53 st.
Fantastiskt!
Det ni ...!! Blir kanske svårslagbart
nästa år...?
Närmast stundar Västkust-Rallyt.
Låt oss hoppas att många av oss deltar
och visar upp våra fina fordon!
Vi kan väl “unna världen” en härlig
nostalgi-kick!?!
Det uppskattas!
Solvarma kramar!

Pia
PS!Alla vet väl om att det fr o m
2015 är möjligt att teckna MHRFförsäkring redan från 1:a dagen som
registrerad medlem!

Material till
Fördelardosan

Vi är 472 medlemmar och vi hoppas att
det ska komma in en hel del reportage
och annat mysigt från er!
Dela med dej av allt kul du hittar på!
Det kan ge dina HFV-kamrater nya utflyktsmål.
Material skickar du till

fordelardosan@hallandsfordonsveteraner.com

Aktivitetsidéer
Har du några idéer om utflykter, grillkvällar, rallyn, studiebesök osv och bor i
Laholm eller Halmstad kommun vänder
du dig till
Gunnar Melander på tel 0708-98 62 90

Bor du i kommuner norr eller öster om
Försäkringsfrågor - MHRF Halmstad ringer du
Har ni några frågor rörande MHRF- Sven-Erik Andersson på tel 076-107 96 48
försäkringen ringer ni till klubbens Gunnar och Sven-Erik kan självständigt
försäkringsansvarige och det är Bengt- fatta beslut om aktiviteter på upp till
750 kr. Vid kostnader därutöver måste
Arne Johansson, tel 070-374 95 25
styrelsen godkänna aktivitetskostnaden.

Aktivitetsansvariga

Gunnar Melander 0708-98 62 90
Sven-Erik Andersson 076-107 96 48

För att aktiviteten ska kunna godkännas
måste alla i klubben vara välkomna att
delta.

Nytt från styrelsen
Kostnadsersättningar
Klubbstyrelsen diskuterade vid sitt senaste möte en tydligare policy för ersättningar till klubbmedlemmar.
· Alla aktiviteter som medför krav på
kostnadsersättning skall godkännas i
förväg av klubbens utsedda aktivitetsansvariga, alternativt styrelsen.

Ni som ännu inte varit i klubblokalen
Väg mot Halmstad
“gamla E6”

Ersättningar utbetalas från och med nu
enligt följande regelverk:
· Till medlem som lägger upp rallyrunda, t ex 1 maj eller likvärdigt, utgår
ersättning mot redovisad körsträcka vid
planering av runda och ev. kontrollstationer.
· Upp till 750 kronor utgår till grillafton,
som ersättning för grillkostnader
· 300 kronor/år är maximalt bidrag till
betalande medlem som följer med på
av klubben arrangerade bussresor till
evenemang med inriktning på fordonshistoria. Dock utgår högst 200 kronor/
resetillfälle.
· Ersättningar för medlemmars deltagande vid konferens, utbildning eller
motsvarande som styrelsen har initierat
ges mot uppvisande av kvitto för utlägg
av kost/logi och resor.
· Reseersättning utgår enligt lagstadgad
statlig ersättning.
Exempel: en medlem som på eget initiativ anordnar en aktivitet kan inte
begära kostnadsersättning för de eventuella kostnader medlemmen ådragit
sig i samband med aktiviteten om inte
styrelsen/aktivitetsansvarige i förväg
godkänt detta.

Styrelsen

Mail-adresser

Vi har nu över 240 epostadresser i klubbens register men vi är dubbelt så många
medlemmar.
Alla aktiviteter som arrangeras i sommar
kommer att publiceras på hemsidan men
också att påminnas om via mail. Har du
inte lämnat din adress kan det hända att
du missar något du gärna skulle vilja ha
deltagit i.
Så skicka snarast din adress till
maudbrink@hallandsfordonsveteraner.com
PS! Har du sålt/köpt något fordon, uppdatera vårt register! Skicka till adress ovan.

Klubblokal

Fridhemsv. 6 c,
Lilla Tjärby

Till Laholm centrum

Hjärtligt välkomna i klubben!

814 Jeanette Örenmark, Hishult
815 Kjell Norrbin, Oskarström
816 Fredrik Boman, Falkenberg
817 Per Hahn, Älmhult
818 Sven-Olof Malmström, Laholm
819 Stefan Sundström, Harplinge
820 Hans-Erik Bengtsson, Halmstad
821 Kjell Andersson, Falkenberg
822 Stefan Gustafsson, Torekov
823 Mikael Johansson, Sennan

824 Per-Sylve Åkesson, Knäred
825 Mats Johansson, Halmstad
826 Jan-Olof Johansson, Falkenberg
827 Thomas Matsson, Slättåkra
828 Bernt Carlsson, Varberg
829 Johnny Frid, Anderstorp
830 Roger Bengtsson, Morup
831 Kjell Andersson, Hässleholm
832 Sune Söderberg, Ullared

PA Bilmäklarna

Förmedlar - Köper - Säljer - Byter

Din bästa bilaffär.

För information om bilar i lager se www.pabilmaklarna.se

PA Bilmäklarna, Gränsvägen 7, 312 60 Mellbystrand • 070-624 11 36
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Södra 1 majrundan 2016

Vi samlas kl.9:00 på Gröningen i Laholm
för att köra traditionella rallyt.
Med 41 veteranbilar varav 46 medlemmar och sammanlagt 93 st personer ska
vi ut på småvägarna denna fina dag som
börjar så bra med sol och inget regn.
Britt Marie och Kjell Jönsson och Hasse
Nilsson har tagit emot anmälningar till
veteranresan. Bitte prickar av de anmälda så hon vet att alla är med. Alla är
avprickade och det är dags för samling
och genomgång inför resan.
Klockan är 10:00. Kjell Jönsson kör
ut från Gröningen och tar täten i det
traditionella majrallyt och färden går
österut till en början och sedan svänger
vi av söderut. Vi kör förbi Skottorp och
passerar Båstads nya Järnvägsstation.
Vi kör in mot Båstad och svänger av
upp mot Hallandsås där vi passerar
Cafe Utsikten och har en härlig vy över
Laholmsbukten i det soliga vädret. Vi
fortsätter på småvägar och passerar Lya
innan det går nedför åsen mot Margretetorp och förbi Rössjön. Hasse Nilsson,
också medan-svarig för resan, kör sist i
karavanen och rapporterar om det händer
någonting.

Kjell samlar deltagarna för en genomgång inför starten.
bänkarna som fanns där.
Nu är vi på gång mot Skånes Fagerhult
och flygfältet, där vi gubbar ska på

Parkering vid Tåssjö kyrka
Geggigt värre på fyra hjul
“gubbdagis “ och titta på fler veteranare.
Det finns ju många fina bilar att titta på,
och så är där gamla grävmaskiner, vägskrapor, terrängbilar. flygplan, deltavinge
m.m. Vi stannar här i 45 min. Jag tror inte
att det är någon höjdare för våra damer,
så vi drar vidare.

Kaffepus i det vackra vårvädret vid Tåssjö kyrka uppe på Hallandsåsen
Kjell och Hasse har kört den här sträckan Sista stoppet vi ska till är Värdshuset i
3 ggr. De har letat upp en vacker plats vid Markaryd tidigare “ Snapphanen “så vi
Tåssjö kyrka, från 1200 talet, i Munka drar iväg på gamla E-4an. Alla börjar bli
Ljungby församling, där vi ska stanna lite hungriga så det ska smaka gott med
30 min.och ta en fika med medhavda en bit mat. Vi kommer dit 15:00 som var
tillbehör. Här är bra med parkering och beställt och kommer in till en tvårätters
tillgång till toa om så behövs. Vi njuter middag med friterad spätta eller biffar
av den vackra omgivningen med träd, med grönsaksbuffe. Allt var mycket gott
massor av vitsippor och andra blomster och blev mycket uppskattat.
och med sjö på båda sidor om kyrkan. Efter en trevlig 1-Maj runda med fin uppNågra gick ner till sjön och fikade på lagd bana på ca.12 mil genom vackra
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Kjells mäktiga Chevrolet visade vägen

Arrangörerna. Fr v Kjell Jönsson, Bitte
Jönsson, Hasse Nilsson, Ingrid Nilsson.
bokskogar med massor av vitsippor och
andra blommor i naturen är det dags
att tacka Britt Marie, Kjell, Hasse och
Ingrid för det fina upplägget och de fina
stoppen.
Text och bild Roland Andersson

1 maj 2016

49 bilar anmälda 53 kom för att köra
Gerd och Sven-Eriks 1:a maj-runda med
start vid Tullbroskolan i Falkenberg och
målgång vid Laxbutiken i Heberg där
lunch intogs.
Då arrangörerna förstod att det inte skulle
gå att köra i karavan med så många
fordon fick alla deltagare en skriftlig
vägbeskrivning och fick starta i valfri
takt. Ett initiativ som uppskattades av
deltagarna som slapp att ta hänsyn till
eventuella eftersläpande fordon. Kaffepaus kunde man nu välja plats för själv
och det gjorde att man kom i mindre
karavaner till Brobergs Krukmakeri strax
utanför Köinge. Ett mycket uppskattat
stopp där HFV-are med samåkande
kunde bese både krukmakaralster och
fina träarbeten. MM är keramiker och
Denis finsnickare.
Vi måste också nämna vädret. Efter en
mulen morgon sken solen vid startplatsen
och solen följde oss sedan hela dagen.
Tala om tur med vädret!

Kaffe smakar alltid gott efter någon timma i en varm bil

Annica Broberg och Denis Gavois

Vad ska man med flak till om man inte kan ligga och sola på det?
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Torgträff Borås 2015
När jag skriver detta är det 15 grader
kallt och faktiskt snö här i Halmstad.
Eftersom det biter i kinderna om man
går ut så passar jag på att göra redaktören
lite glad och skriver några rader om en
mycket trevlig bilträff som jag besökte på
en av sommarens varmaste och skönaste
kvällar 2015.
Sedan många år arrangerar Sjuhäradsbygdens Motorhistoriker ungefär 10
torgträffar på Stora Torg i Borås varje
sommar. Eftersom torget ligger mitt
i centrum är dessa träffar väldigt välbesökta av både ”motorfolk” och vanliga
människor som tycker att det är kul och
trevligt att se så många fina bilar på ett
enkelt sätt mitt i stan.
Träffarna är öppna för bilar som är 20 år
eller äldre (undantag finns, se hemsidan)
och blandningen av bilar är mycket stor.
Allt från fina originalrenoverade jänkare
och européer till ratrods.
Eftersom träffen ligger mitt i city så är
det inte långt att gå om man vill se sig
om lite i Borås centrum. Matställen finns
det också gott om, det närmasta ligger
faktiskt precis vid torget. Om man orkar
att gå 2-3 minuter finns det ytterigare ett
tiotal matställen att välja på.
För att se vilka datum som gäller 2016
kan ni bara kolla på deras hemsida:
http://smhboras.se/torgtraffarna-2016/
Här följer några bilder från kvällen den
11 augusti då temat för kvällen var tyska
bilar.
Text o foto Horst Grieger

”Folkligt, festligt och fullsatt”

En extremt välrenoverad och snygg
Ford Thunderbird 1966

Vad säger ni om denna inredning? Såå
snygg! Ford Thunderbird 1966

Volkswagen Karmann Ghia 1964 i
perfekt skick
Porsche Master 419 1963. Fick diplom
som ”Kvällens Special”
Är detta världens mest övertydliga
nummerskylt?

Das beste aus Deutschland?
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Alla är välkomna, även om kvällens
tema var Tyska bilar. Lancia Delta
Intergrale 1991

Volkswagen LIM 10/12 1951

Moppegänget i Laholm besökte Våxtorps Möbler
Mopedgänget i Laholm med omnejd var
ute på en runda i mycket soligt väder den
12 maj. Då besökte vi Våxtorps Möbler
där Gert guidade oss runt i lokalerna med
hyvlar, fräsar, sågar och plockmaskiner.
Det var mycket intressant och många
som inte egentligen kunde tro att det var
en så stor rörelse i Våxtorp.
Vi var 27 st glada mopedister som efter
besöket på Våxtorps Möbler körde till
Björbäck där vi hade hittat en mycket
fin plats att grilla vid Mats Anderssons damm.
Skribent.o fotograf Egon Lindqvist

Moppegänget
startade sina
utflykter redan
i april!

Trotsande den sena våren kunde mopederna inte vänta längre. Nu måste
de bara ut och moppegänget i Laholm
började säsongen med ett  studiebesök
på Laholms Brandstation den 7 april.
Det var 15 mopedister som trotsade det
kyliga vädret. Vi fick en trevlig guidning
och efteråt blev det grillning vid “Hasses
lada”.
Den 28 april var det dags igen för 20 Laholmsmopedister att göra ett studiebesök
hos Lagab, Laholm. De tillverkar lastbilsskåp. På grund av att aprilvädret
slog till med regn, hagel och åska blev
grillningen återigen vid “Hasses lada”,
som ligger granne med Lagab.
Text o foto: Lars o Solveig
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Information Västkustrallyt 2016
Kontrollerna

Hålltider/Stängning

Kontroll 1
är vi Larslanda flygfält
Kontroll 2
är vid motorbanan i Bergagård
Kontroll 3
Vessigebro
Kontroll 4
Sia-Glass, Slöinge

- kontroll 1 stänger 12.15
- kontroll 2 stänger 13.00
- kontroll 3 stänger 13.30
- kontroll 4 stänger 14.00
- målgång senast kl 14.30
- prisutdelning ca 15.00

- första start kl 09.30

Toaletter finns vid

- Larslanda
- idrottsplatsen i Vessigebro
- Sia-Glass i Slöinge
-------------------------------------------

Förbandsmaterial och
brandsläckare
finns i tältet där du anmäler dig

Kontroll 3

Kontroll 1

Idrottsplatsen, Vessigebro

Larslanda Flygfält

Kontroll 2
Motorbanan

Kontroll 4

Sia-Glass, Slöinge
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Vägbeskrivning Västkustrallyt 2016

mot kyrkan. Strax efter kyrkan svänger ni vänster mot Asige 7
Kör till höger in på Halmstadvägen
Kör över bron över Ätran och sväng vänster in på Hamngatan Vid maskinstation sväng höger mot Slöinge 7
Fortsätt på Hamngatan tills ni kör under en bro, strax därefter Håll höger mot Slöinge 2
svänger ni höger in på Kvarngatan.
Ni kommer fram till gamla E6-an och en företrädesskylt, håll
När Kvarngatan tar slut svänger ni vänster in på Nygatan höger mot Falkenberg
som strax därefter blir Sanddynevägen
Efter ca 100 meter, sväng vänster mot Ugglarp 7/Eftra 3
Ni är nu på vägen mot Glommen
Sväng vänster mot Sia-Glass och
Ni kommer till en rondell och där kör ni rakt fram mot Morup

Kontroll 4, Sia-Glass, Slöinge

Ni fortsätter vägen, passerar skylt Rosendal, tills ni ser en skylt
Här bjuder Sia på en glasskula!
Hönryd till höger
Efter kontrollen kör ni tillbaka mot gamla E6-an och efter ca
Tag vänster vid T-kors och följ sedan uppsatta pilar in till
100 meter sväng vänster vid skylt Eftra 3

Kontroll 1, Larslanda flygfält.

Vid stoppskylt sväng vänster mot Halmstad 30/Ugglarp 5
Efter kontrollen kommer ni till en 4-vägskorsning och där
Efter bara några meter sväng höger mot Boberg 3
svänger ni vänster
Vid vägkorsning kör vänster mot Grimsholmen 5
När vägen tar slut svänger ni vänster och kör mot Björkäng
I Björkäng, sväng till höger mot Tvååker (skylt Tvååker 5)
När ni kommer till Tvååker kör ni vänster mot Varberg
I rondellen kör ni mot Dagsås/Sibbarp

Fortsätt vägen rakt fram, ni kör runt Grimsholmen fortsätter
på Bobergs kustväg. Där den delar sig kör mot Falkenberg 8
Vid vägkorsning sväng vänster mot Skrea Strand

Fortsätt tills ni ser en skylt Björnås 4 till höger, här kör ni in. Ni är nu på Strandvägen som ni följer hela vägen fram till
målet, Tullbroskolan.
Ni passerar skylt Björnås, fortsätt vägen rakt fram

OBS! Vid tidsnöd

I Lastad kommer ni att passera ”Jaguarlars” till vänster innan
ni kommer fram till en 4-vägskorsning och en stoppskylt. Kör kan ni efter kontroll 4 köra gamla E6-an mot Falkenberg.
rakt fram mot Ljungby 7
Vid skylt Torup/Skreastrand kör ni mot Skrea Strand.
I första rondellen tar ni till höger och följer Halmstadvägen
Kontroll 2, vid motorbanan. Det är skyltat.
fram till Tullbroskolan.
Efter kontrollen håll höger.
Ni kommer fram till en större väg, håll vänster mot Ullared 21
Vid kyrkan svänger ni mot Vessigebro 5
Vid T-korsning kör vänster mot Vessigebro 2
När ni passerat Ätran kommer ni till

Kontroll 3, Idrottsplatsen, Vessigebro
Efter kontrollen fortsätter ni vägen ni kom på till vänster
sväng sedan höger mot Årstad 7
Ni kommer fram till en stoppskylt vid väg 150. Kör rakt fram

Varför inte passa på att
pausa i Vessigebro?

När du kommer till Vessigebro har du kört halva rallysträckan och Vessigebro Bollklubb erbjuder trevlig fikamiljö med möjlighet att köpa varmkorv, hamburgare,
smörgåsar, bullar o kakor, våfflor, kaffe, läsk, glass etc.
Här finns också toaletter (även handikapptoalett)
Välsmakande o bra priser! Välkomna!

De tre som lyckats bäst med frågor och manövrar får välja pris först
Övriga priser lottas på startnummer. Alla priser måste hämtas personligen!
Ej avhämtat pris utlottas till nästa deltagare.

På start- och målplatsen kommer det att finnas möjlighet för rallydeltagarna att efter målgång köpa fika, godis och drycker.
För den som är lite hungrigare kommer klubbens “korvvagn” att finnas på
plats och servera korv och bröd till rimligt pris.

Kontaktperson om du behöver hjälp under rallyt är

Sven-Erik Andersson 076-107 96 48
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Hemma hos Lasse i Harplinge den 23 april

skulle vara dem nådiga denna lynniga
aprildag.
Benne Andersson var på träffen i sin
fina NSU Prinz 111 från 1962 men den
verkade tyvärr inte orka ända hem då
Mats Thelander, på väg hem, såg bilen
med öppen motorhuv och Benne och Michael Bengtsson med sina kloka huvuden
lutade över motorn.

Mercedes, Mercedes så långt ögat kunde nå. Det fanns dock annat att titta på.
Knopparna brister på träden i Halland.
Det är den 23 april, på morgonen -4
grader och lätt snöfall, men vid 10-tiden
strålade solen från en klarblå himmel.
Hallands Fordonsveteraner arrangerade
tillsammans med Svenska Mercedesklubben och Svenska Jaguarklubben
ett besök hos Lars Ljungberg och hans
bilsamling i Harplinge, som ligger strax
utanför Halmstad.

Efter att ha blivit bjudna på en bättre
fruktost av Lars, med både lax och vitmögelost, strosade vi runt bland bilarna
och det fanns mycket att titta på även om
de flesta fordonen var av tyskt fabrikat.
Ute på parkeringen var variationen desto
större då Hallands Fordonsveteraner var
där med ca 20 bilar, alla äldre än 30 år.
Curt Jansson var där med sin fina Mercedes 170S från 1951, Lennart Anders-

Benne Andersson fina NSU orkade inte
riktigt ända hem.

Samling vid Getinge kyrka kl 09.30

Efter en förmiddag med sol men med isande vindar smakade det bra med mat.
Då vi gärna ser att våra damer (ursäkta
fördomen, det kan lika gärna vara herrar)
följer med på träffarna trots att de kanske
inte alltid är lika intresserade av att titta
på bilar i olika renoveringsstadier hade
det ordnats med en alternativ aktivitet, en
guidad visning av Harplinges förnämliga
Hembygdsgård.
Totalt var vi 41 fordon och strax under
80 personer på träffen.
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son var där med sin egenhändigt sprutade
Karmann Ghia från 1956.
De som valde att guidas på Hembygdsgården fick hembakat vetebröd och mjuk
pepparkaka till kaffet.
När tittandet var klart och damerna guidats färdigt var det dags för lunch och då
kom det återigen enstaka flingor fallande
från himlen. Efter lunch körde alla hem
till sitt och hoppades att vädrets makter

Det blev många bilar vid Harplinge
Hembygdsgård där damerna steg av.

Lasse hade också ett antal renoveringsobjekt och donatorbilar att visa

Ett stort tack

till nedanstående företag för deras generösa medverkan

i 2016 års Västkustrally!
Tvååker

Värnamovägen 14, Varberg
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MHRF: Inga problem längre med chassi- Bröllops-, festkörningar
Vi, som finns i styrelsen får ofta frågor
nummerkontroll vid kontrollbesiktning
om vi vet någon som kan tänkas köra till

Triumph Spitfire, en av de berörda
bilmodellerna
Äger du ett fordon av årsmodell 1982
eller tidigare? Då kan kontrollbesiktningen de senaste två åren ha vållat en
hel del huvudbry, speciellt för ägare
av många MG- och Triumph-modeller
samt amerikanska bilar. Anledningen
är att besiktningsföretagen skärpte
kontrollen av identifieringsmärkning
på fordon.
– Vår dialog med Swetic har givit resultat, säger MHRFs generalsekreterare
Jan Tägt. Från och med i dag kommer
även chassinummer enbart på plåt att
godkännas.
Motorhistoriska Riksförbundets dialog
med Swetic, som är besiktningsföretagens branschorganisation, har givit resultat. Swetic har under mars skickat ut
ett meddelande till besiktningsföretagen
(Bilprovningen, Opus, Carspect med
flera) om förändrad praxis.
– Den nya praxisen, som kommer att
gälla från den 15 april 2016, innebär att
chassinummer enbart på plåt godkänns
under vissa förutsättningar, förklarar Jan
Tägt, MHRFs generalsekreterare. Skälet
till förändringen är att det inte funnits ett
uttryckligt krav i de äldre föreskrifterna
om inslagen identitet.
Följande gäller för fordon som är av
årsmodell 1982 och tidigare:
Identifiering får göras mot chassinummerskylt. Det innebär inte detsamma
som att identifiering alltid enbart ska
göras mot sådan skylt.
Endast fordon som från tillverkaren
inte har inslagen identitet omfattas av
möjligheten att identifieras bland annat
genom kontroll av exempelvis chassinummerskylten.

12

Möjligheten att identifieras via chassinummerskylt omfattar exempelvis många
MG, Triumph och amerikanska bilar.
Har fordonet inslagen identitet från tillverkaren eller fått det inslaget i samband
registreringstillfället ska den inslagna
identiteten kontrolleras. Undantag gäller
för fordon där demontering av inredning
eller utrustning krävs.
Kan den inslagna identiteten inte hittas
på fordonet, trots att sådan uppenbart
ska finnas, kan fordonet föreläggas om
registreringsbesiktning. Uppenbart är det
när sådan identitet har åsatts av tillverkaren eller att det framgår av den svenska
registreringshandlingen var identiteten
finns inslagen.
Kan den inslagna identiteten hittas men
inte avläsas kan fordonet föreläggas om
registreringsbesiktning.
Bakgrunden är att besiktningsföretagen från den 1 juli 2014 skärpte kontrollen av identifieringsmärkning på
fordon. Avsaknad av inslagen identifieringsmärkning innebar att enskilda
fordon kom att föreläggas om registreringsbesiktning.
MHRFs uppfattning är att fordon som
tidigare har godkänts vid registrering
i Sverige utan inslagen identitet inte
senare ska krävas på sådan och därmed
inte registreringsbesiktning.
Problem vid kontrollbesiktningen trots
förändringen?
– Om du som kund riskerar ett föreläggande om registreringsbesiktning ska du
kräva att få tala med en besiktningsingenjör som utför registreringsbesiktningar
och/eller företagets tekniska support.
När inslagen identitet inte kan hittas ska
besiktningsteknikern som utför kontrollbesiktningen inför ett eventuellt underkännande av en bil eller ett släp alltid
samråda med en behörig besiktningsingenjör, säger Jan Tägt och förklarar
att fordon kan ofta identifieras med hjälp
av annan märkning från fabriken exempelvis via plåten innanför vindrutan,
motornummer eller chassiplåt.
– Ett annat alternativ kan helt enkelt vara
att avbryta kontrollbesiktningen om man
inte kan komma överens om en förnuftig
hantering av frågan.
Göran Schüsseleder MHRFs kansli

ett bröllop eller en studentbal och vi har
dålig kunskap om vilka av er som kan
åta sig att köra åt vänner och bekanta.
Enstaka körningar kan vara tillåtna enligt
MHRF, dock inte körningar som kan
liknas vid taxi- eller limousinetrafik.
Finns det intresse bland er klubbmedlemmar att klubben upprättar ett register
som vi kan lämna till personer som efterfrågar denna typ av tjänst?
Namn, telefonnummer, ort och typ av
bil räcker väl i så fall att ha i registret?
Finns intresse - skicka ett mail till
fordelardosan@gmail.com

Hej alla veterantraktorägare!
Nu är det dags igen att ge oss ut på en
tremilarunda.

Startplats i år är på

VALLBERGA LANTMÄN

Lantmannaplan, VALLBERGA,

söndag den 19 juni kl 10
Medtag: förutom fordon, ett glatt
humör och fint väder samt fikakorg,
som vi avnjuter bredvid traktorpullingbanan i Mellby.
Ta också gärna med kompisar med
samma intresse.
Vi avslutar med kaffe hos Lars och
Solveig i Ålstorp.
Varje förare ansvarar för sitt ekipage
inklusive passagerare.
Kolla även försäkringen.

Ring och meddela hur många
ni kommer, senast den 12 juni.
Det går även bra att anmäla sig via
mail: larsjel@hotmail.com

Välkomna!

Lars och Solveig tel 0430-611 25,
mobil 0708-96 11 22

Överallt hittar man
veteranbilar

Den 5-8 maj var redaktören med fru och
några vänner nere på den tyska ön Rügen
för några dagars avkoppling och inmundigande av den färska vita sparrisen som
ön är berömd för.
Och vilken tur vi hade, dessa dagar
gick nämligen ett veteranbilsrally som
sträckte sig över flera dagar, Rügen Classic 2016. Nu åkte vi vardagsbil eftersom
jag inte kollat på datorn vad som var på
gång på Rügen. Hade jag gjort det hade
vi naturligtvis åkt veteranbil och kanske
t o m anmält oss till rallyt. Kanske nästa
år? Vi får se.

Tackar med en
blomma!

Mats Thelander, avgående kassör i
Svenska Mercedesklubben tackar Lars
Ljungbergs för det fantastiskt fina
bemötande som deltagarna fick vid
träffen i Harplinge där tre klubbar fanns
representerade bland besökarna, Svenska
Mercedesklubb med flest medlemmar,
sedan Hallands Fordonsveteraner och
Svenska Jaguarklubben. Ett stort tack
till Lasse och Pia för ett väl genomförrt
arrangemang!

Skållareds Marten 16 april

Äldsta medlemsbilen till höger och yngsta bilen till vänster
Skållareds Marten såg ut att bli en blöt fram till marknaden i Skållared.
tillställning. Alla väderstationer på nätet Denna gång hade vi fått sällskap av ett
spådde regn utom en och det var Klart.se. antal Jaguarer av skiftande årsmodeller
Då vi, som körde är optimister bestämde där den äldsta var från 1954 och den
vi oss för att det var Klart.se som vi skulle yngsta från 2007. Vi fick även samsas
lita på och de hade rätt, regnet kom inte på parkeringen i Skållared och det blev
förrän på eftermiddagen. Vi startade som riktigt trevligt. Det var många som var
vanligt vid Medborgarhuset i Tvååker lika intresserade av att titta på Jaguarerna
och Sven-Erik tog täten och lotsade oss som på våra lite äldre fordon
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På-Gång sommaren 2016
17-18 sept Falkenberg
Västkustrallyt 6 juni!
Start o mål Falkenberg!
historisk racing

Precis som förra året är start och mål Se vidare i nästa nummer av Fördelarförlagt till Tullbroskolan i Falkenberg.
dosan eller håll koll på hemsidan. För
Observera att rallyt i år är öppet även info ring Lars Rendahl 070-201 85 59
för entusiastfordon av årsmodell mellan
1987 - 2006. Efteranmälan kan göras
mellan kl 9 och 10 på rallydagen den 6
juni. Välkomna!

Grillafton 29 juni

Onsdagen efter Midsommar träffas vi
hemma hos Ingegärd och Ingemar Paulsson för att grilla. Start kl 19.
För info ring Ingemar eller Ingegärd
070-26 14 033 eller Rune 0430-250 56.

13 juli Unnaryd
Vi som vill köra gemensamt träffas på
ICA-Vallås parkering 07.45.
Avfärd mot Unnaryds Marknad kl 08.00.

14 juli Femsjö kl 14-19
Den 14 juli träffas vi kl 14 utanför Johns
Manville i Oskarström för att köra till
Femsjö där vi kl 15 kommer att guidas
i Elias Friis museum, den gamla skolan
och i kyrkan. Därifrån fortsätter vi till
Lahult och den nyöppnade gårdsbutiken
för att som avslutning grilla nere vid
Kvarndammen. Klubben bjuder på korv
och bröd med senap och ketchup. Dryck
får ni ta med liksom campingbord och
stolar. Obligatorisk anmälan till
Lars Rendahl 070-201 85 59 e-post
fordelardosan@gmail.com

28 juli Torsdagskväll i
Laholm kl 17-20

Vi samlas med våra bilar utanför Torghallen torsdag kväll den 28 juli kl 16.30.
Vill Du vara med? Vi samlas på Gröningen för gemensam färd till torget.

7 aug Odensjö 14-18

Nu åker vi till Odensjö Hembygdspark
vid Bolmens strand. Äter våfflor och
umgås. För dem som kanske inte hittar
och vill ha sällskap träffas vi på torget i
Lidhult kl 13.00.

Grillafton 18 augusti
i Ålstorp kl 18

för mer info ring Margit eller Jan-Ove
på tel 0430-611 66

14

Övriga arrangemang
i vårt närområde
2-3 juli Degeberga

Traktor- och motorträff i Degeberga
Hembygdsgård
Info www.degeberga.tv

Varje onsdag kl 18.00
9 juli Kristianstad
vid Halmstad Slott
60-års jubileum Kristianstad Grand Prix

Vid tjänlig väderlek träffas vi vid slottet
för utflykt med kaffekorg. För info se vår
hemsida eller ring Nils Hägerström på tel
035-10 86 50, 076-861 72 52.

Varje lördag kl 7-9
frukostklubb

Lördagar hela sommaren träffas vi för
att snacka och dricka kaffe på Eurostop
i Halmstad, mellan Max och McDonalds

Övriga arrangemang
i vårt närområde
17-19 juni Båstad

Nordiskt A-Fordmöte. Skansen Båstad.
Info www.svenskaafordarna.se

Info www.tourdescania.se

9 juli Falkenberg

Veteranmarknad Backhult Morup 7-15
Info 0736-55 92 47

15-16 juli Falkenberg
Wheels & Wings kl 8-18 info
www.wheelsandwings.se

23 juli Halmstad

Halmstad Sports Car Event. Brottet 10-17
Alla HFV-aare med sportbil borde ställa ut,
det är gratis och ger oss reklam.
info halmstadsportscarevent.se

23 juli Landskrona
Thulinträffen
info www.thulintraffen.se

Nostalgidag 13/8
18 juni Munka-Ljungby Torpa
Info www.torpaomnibus.se
Veteran och kuriosamarknad vid idrottsplatsen 8-16.
info 0707-31 50 05

18 juni 2016 Moropeden

13 aug Brösarp

Österlenkicken, rally för veteran-mc
och mopeder. info akelindh@telia.com

Isebanen uten for Sarpsborg. Vi er klare
til å ta dere i mot fra kl. 9. Alle bør være
på plass kl. 11, når vår Crusingrunde
starter.
Hele moroa koster kun kr 200,Opplysningene om Moropeden 2015
finner man på denne nett siden: http://
sites.google.com/site/teamalfredsen/
moropeden/2016

20 aug Helsingborg

3 juli Sofiero kl 10-16

28 aug Älvsered

Sofiero Classic
All information finns på vår hemsida
www.sofieroclassic.se
Mycket välkomna!
Torkel Brunstorp
Brunstorp i HBG AB
Troedsgatan 3, 254 41 Helsingborg
torkel@brunstorp.com
+46 (0) 733 426653 www.brunstorp.com
www.sofieroclassic.se

Veteranlastbilsutställning, Enoch Thulins Flygplats. info 042-18 50 80

27 aug Lergökarallyt

Ängelholm samling 07-9.30 vid Valhall
Park. Ingen anmälan behövs. Två rundor
att välja 43 resp 83 km. Första start 10.

Veteranmopperally, start kl 10.
Info 0735-09 36 54

Magnarp söndagar
5/6, 3/7, 7/8, 4/9

Information stig.vanja.ahlbin@telia.com

Löddeköping tisdagar
kl 16-21 t o m 15 sept.
Info www.vikingatider.se

ÖNSKAS HYRA
Garage/verkstad hyres eller köpes
Jag funderar på att flytta till Varberg.
Men det låter sig inte göras utan att
lösa verkstad/garage.
Där jag bor nu i Älmhult hyr jag ett
stort garage/verkstad i det hyreshus där
jag bor.
Har tre bilar, Rover 10 1947, Jaguar
F-Type Cab, Range Rover Sport V8
kompressor.
Det kan nog bli fler.
Är öppen för alla olika alternativ, såväl
köpa som hyra.
Per Hahn
0702-552194
per.hahn2@telia.com

KÖPES
Oljesump
Till min Morris traveller behöver jag en
ny oljesump. Helst i gott skick. Alla oljesumpar till Morris/Austins längdställda
A-motor och årsmodellerna 1953-1962
är intressanta.

Bengt Erixon, Stensberg, Källeberg,
Heberg 0346-520 82, 070-604 56 64

VeteranbilsTV
Titta gratis på TV
Ni vet väl att ni kan se Bernt Ståhls
Veteransbils-TV kostnadsfritt.
Knappa in www.veteranbilstv.se och ni
hittar en meny över vilka bilar och ägare
han har gjort program om. Bl a hittar ni
vår medlem Per Svengren och hans fina
MG SA från 1936. Tyvärr kan vi inte se
bilen längre i klubben då Per sålt den för
att i stället leta efter en Jaguar XK150.

SÄLJES

Diverse bildelar

Diverse delar till Land Rover -88.
Diverse delar till Morris Traveller
Diverse delar till VW Transport 1970-tal
Diverse delar till Jaguar Mark I, II och X

Dolly säljes

Till Jaguar

Svenska Jaguar, medlemslitteratur i
pärmar 1973-2014
Engelska Jaguar Drivers litteratur 19731990
Engelska Jaguar XK Bulletiner 19731990
Service Bulletiner 1950-1975

Terrängdäck

BF Goodrich 285/77 R16. All-Terrain.
Made in USA.

Austin Allegro

nya innerskärmar (fram)
Bengt Erixon, Stensberg, Källeberg,

Heberg 0346-520 82, 070-604 56 64

SAAB-delar

Har ett antal delar för modellerna
93,95,96,99,900 och 9000 som jag gärna vill sälja som ett parti. Det mesta är
kaross-, chassi- och inredningsdetaljer
och tonvikten ligger på 95 och 96.
Göran Svensson, Köinge, Ullared.
0346 - 23147, 070-6957642

För snabba utskick...

Det snabbaste sättet att sprida ett
budskap till klubbmedlemmar är via
e-post. Men för att detta skall fungera
måste klubbmedlemmar lämna sin
mail-adress till registeransvarig.
Du som ännu inte lämnat din mailadress till klubben gör det snarast via:
info@hallandsfordonsveteraner.com

TAPETSERARMÄSTARE
STEN OLOFSSON
Ängelholmsvägen 81

Tel. 073-919 88 22
Renoverar och klär om
MÖBLER * BIL * BÅT * MC
TYG * SKINN * KAPELL * LÄDER

Medlemsförmåner
Festlokal

Ska du ha fest och inte har plats hemma
kan du boka klubblokalen kostnadsfritt.
Nyckel finns hos Roland Andersson som
bor bara några 100 m från lokalen.
Roland har tel 0430-121 54 eller
mobil 070-993 20 37.

Låna korvvagnen!
HFVs korvvagn är besiktigad och får
köras i 80 km/tim. Planerar du en egen
fest eller är du medlem i annan förening
som planerar en fest har du som medlem
möjlighet att låna/hyra korvvagnen.
För mer info ring Pia 0709-50 80 58

Rabatter

Medlemmar i HFV har

20% rabatt på ordinarie priser
hos Autoexperten.
Förmånliga fordonsförsäkringsmöjligheter via MHRF.
10% på AD-Center i Halland.
Medtag medlemskort!
Har du företag och vill ge dina klubbkamrater en förmån tar du kontakt med
någon i styrelsen

Annonsering

För medlemmar är en annons som rör
vår hobby gratis i Fördelardosan. Företag betalar enligt prislista.
Du kan annonsera under köpes, säljes
och under önskas hyra .
Tänker du arrangera en utflykt eller annan klubbaktivitet så talar du med
Gunnar på tel 0708-98 62 90
eller Sven-Erik på tel 076-107 96 48

Annonspriser företag

Helsida 1800 kr (190x270 mm)
1/2-sida 1000 kr (190x135 mm)
1 modul 180 kr (60x65 mm)
2 moduler 320 kr (60x130 mm alt
120x65 mm)
4 moduler 550 kr (60x270 mm alt
120x130 mm)
Tillägg för web-annons 20%.
Annonsen publiceras på vår hemsida
fram till nästa tidning utkommer.
Fördelardosan utkommer 4 ggr per år,
mars, juni, sept, dec.
Annonsbokning:
Maud Brink tel 072-729 96 26 e-post:
maudbrink@laholmsbredbandsbolag.se
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AVSÄNDARE:
HALLANDS
FORDONSVETERANER
c/o Lars Rendahl
Stråvägen 2
313 32 Oskarström

B

EKONOMIBREV

PORTO
BETALT

Hallands Fordonsveteraners styrelse

Från vänster vice ordförande Roland Peterson, Tvååker, sekreterare Solveig Johansson, Ålstorp, ordförande Pia Idersjö,
Harplinge, försäkrings- och besiktningsansvarig Bengt-Arne Johansson, Halmstad, kassör Morgan Folkesson, Tvååker
och längst till höger och utanför styrelsen Maud Brink som handhar både vår hemsida och vår bokföring.
Här är ett sammandrag av 2016 års
årsstämma som ägde rum två gånger
då det vid den första stämman den 15
februari inte fanns förslag till styrelseledamöter. Stämman återupptog förhandlingen den 14 mars.
Vid stämman den 15 februari beviljades
styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
året och godkände styrelsens verksamhetsberättelse, den ekonomiska redogörelsen och revisorernas berättelser.
Därefter beslöt stämman att ajournera sig
till den 14 mars.
Den 14 mars återupptogs stämman och
första punkt var val av ordförande på två
år och Pia Idersjö valdes enhälligt till
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ordförande för klubben.
Till ledamöter för klubben, under 2 år,
valdes Morgan Folkesson, Tvååker och
Solveig Johansson, Laholm.
Till ledamöter för klubben, under 1 år,
valdes Roland Peterson, Tvååker och
Bengt-Arne Johansson, Halmstad.
Till revisorer, på ett år, valdes Tore
Hultqvist, Halmstad och Stefan Larsson,
Tvååker.
Till revisorssuppleant, på ett år, valdes
Pelle Engdahl, Haverdal.
Till valberedningen, på ett år, valdes
Arne Åkerblom, Mellbystrand (sammankallande), Mikael Bengtsson och Per
Svengren, båda från Halmstad.

Styrelsens förslag till långsiktig verksamhetsinriktning, verksamhetsplan för
2016, förslag om oförändrad medlemsavgift för 2017 och förslag för budget
för verksamhetsåret 2016 godkändes
därefter av stämman.
Mötet avslutades och ordförande Lars
Svanberg tackade deltagarna för visat
intresse och överlämnade klubban till
tillträdande ordförande Pia Idersjö,
som tackade för visat förtroende och
avtackade den gamla styrelsen genom att
överlämna en vårbukett tulpaner.
Stämmoprotokoll finns i klubblokalen
för intresserade medlemmar. På sid 3 i
denna tidning ser du hur du hittar dit.

