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Efter en kall och regnig sommar kom
den riktiga sommaren sent. Men visst
fick vi gott väder under lång tid som
gjorde det lätt och skönt att åka gammelbil. Vi skulle ha lagt Västkustrallyt
i augusti, men sådant vet man ju aldrig
förrän efteråt.
Jag hoppas i alla fall att ni – liksom jag
- har tagit till vara de sköna dagar som
bjöds!
Nu får Volvon i alla fall ta igen sig och
nöja sig med att jag går och klappar den
då och då.
Jag lutar mig också tillbaka och tittar på
året som gått i backspegeln. Det är första
året för min del och jag konstaterar att det
är många grejer på ett spett. Vi gör många
trevliga aktiviteter för våra medlemmar
och även för andra. Vi har en styrelse
på bara fem personer för första året och
det innebär att verksamheten genomförs
av medlemmarna. Vi bestämmer alltså
själva vad som ska hända, allt i takt med
att vi har de medlemmar som vill ta ansvar att arrangera.
Vi har en tidning som jag tycker är underbart bra – ett riktigt flaggskepp! Tack,
Redaktör´n!
Vi gör ett Västkustrally som vi får många
lovord för. Tack alla – från frackprydd
speaker till korvförsäljare i åldern 80+!
Vi ökar fortfarande – nu är vi 472 medlemmar! Vem blir nr 500 och när?

Fordonsbesiktning
Om du vill MHRF-försäkra ditt fordon
tar du kontakt med någon av nedanstående besiktningsmän för en besiktning av
fordonet. Huvudansvarig besiktningsman
och utbildningsansvarig är Bengt-Arne
Johansson.
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
Roger Åkersten 0708-770188
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Lars Johansson 070-896 11 22

Vi lyckas få föreningen att gå alldeles
lagom lite plus – trots höjt porto för
tidningen.
Nästa år kör vi Västkustrallyt i Falkenberg igen – favorit i repris. På Nationaldagen som vanligt. Gärna med liiite
bättre väder…
Sedan är det viktigt att Du som medlem
betalar Din avgift SENAST 31 JAN.
Årsmötet äger rum på Lizzies Café
(goda bullar, god tårta…) MÅNDAGEN
den 15 februari kl. 19.00. Kom dit! Och
kom gärna med förslag på aktiviteter för
medlemmarna – och framför allt: ställ
upp och hjälp till att genomföra dem!
”Någon annan” är inte medlem!

God Jul och Gott Nytt År!
Önskar

Sterner Josefsson
Ordförande

EFTERLYSNING

Vi söker en lagspelare till Hallands Fordonsveteraner som kan spela rollen som

KLUBBVÄRD.

Det vill säga en person som är lyhörd för
idéer till aktiviteter i vår klubblokal på
torsdagskvällarna jämna veckor.
Personen skall inte ingå i styrelsen men
ha en bra dialog med densamma.
Plikttrohet och lagkänsla är bra egenskaper som denna person skall ha.
Styrelsen

Rättelse

I förra numret av Fördelardosan insmög
sig en geografisk felaktighet.
I artikeln “Sparrisresan” påstods att vi
besökte Strassbourg men det var inte
riktigt sant, vi besökte Stralsund där
Oceanum är beläget. En rodnande redaktör beklagar felskrivningen.

Aktivitetsidéer
Har ni några idéer om utflykter, grillkvällar, rallyn, studiebesök osv finns det nu i
styrelsen en arrangemangsansvarig, som
kan ge omedelbart besked om klubben har
möjlighet att sponsra idén.
Du, som är på alerten ringer Bengt-Arne
på tel 070-374 95 25 och berättar om vad
du vill göra.

Försäkringsfrågor - MHRF

Har ni några frågor rörande MHRFförsäkringen ringer ni till klubbens
försäkringsansvarige Bengt-Arne
Johansson tel 070-374 95 25

Nytt från styrelsen
Styrelsemöte torsdag 2015-11-19
Vid styrelsemötet den 19 november fann
vi att ekonomin är god. Vi går plus med
bortemot 20 000:-, men ca 12 500:- är
skatteåterbäring. Ett lätt plus alltså. Rallyt gav ett överskott på ca 10 000:- inkl
försäljning av korv mm.
Antalet medlemmar ökar stadigt och är
nu fler än 470, mycket bra! Vi har alltså
ökat 20 % på tre år!
Årsmötet beslöts till måndag den 15
februari kl 1900 på Lizzies Café, Holm.

HFV-are på sportvagnsträff
Den 29 augusti åkte vi till Sportvagnsträffen på Hofsnäs. Fyra bilar blev
vi från Tvååker. Åsa o Gunne i Triumph
Spitfire, Ingemar i Austin Healey, Britta
med barnbarnen Frank o Majvi åker
BMC. Vi åker Triumph Spitfire.
Det var tionde gången som träffen arrangerades. Alla sorters sportbilar är
välkomna och i år var det fler bilar och
besökare än någonsin. Fint väder hade vi
och det blev traktoråk, titt på hantverk,
lite mat från när och fjärran mm.

På väg in till Hofsnäs, Gunne o Åsa
framför oss

Vi kör även nästa års Västkustrally i
Falkenberg, som vanligt på Nationaldagen den 6 juni med start och mål på
samma plats.
Korvvagnen har vi hyrt in för vinterförvaring i Fammarp eftersom ingen
medlem anmält sig som frivillig för att
vinterförvara den.

Här åks det vagn efter Porsche-traktor

En uppdatering av vårt medlems- och
fordonsregister behövs och därför får
medlemmarna en blankett med jultidningen där de kan uppdatera sina uppgifter.

Tema för årets utställning var amatörbyggen och superbilar. Vi såg bl a Cobra,
Hult Healey, Porsche Speedster, Bentley, Ferrari, Lamborghini. Flera märken
firade jubileum, 50 år = MGB GT, 60 år
= MGA, 25 år = Mazda Miata.
Ronni Petersons Mach 721x från 1972
fanns också på plats. 3 formel 1-lopp
körde Ronnie med denna bil, i Spanien,
Monaco och Belgiens GP.
Vi såg också en Morgan som fått på sig
en stickad tröja. Lite annorlunda men
väldigt fint.
Efter en trevlig dag på Hofsnäs åkte vi
hemåt. Bensträckare togs vid Holsljungasjön och vid 18-tiden var vi hemma igen.

Lars Hed, sekreterare

Text o foto Gerd Andersson

Vi beslöt föreslå oförändrad medlemsavgift för kommande år. Budgetförslag för
kommande år diskuterades och vi gjorde
några smärre justeringar gentemot tidigare års budgetar.
Vi diskuterade några olika förslag till
resor för nästa år och beslöt jobba vidare
på två idéer till nästa möte.

Sydhallänningar!

Har ni sett filmen från Veteranfordon, Wings & Tracks i
Skånes Fagerhult 1 maj 2015?
Tänker på er som körde södra 1 majrundan med Kjell Jönsson. Om ni inte
sett filmen så har ni möjlighet att göra det
på klubbens filmkväll den 27 jan kl 18.
Se vidare annons på sid 18 i denna tidning.
Filmer från nedanstående evenemang
kommer också att visas under kvällen
- 2015 års Västkustrally i Falkenberg
- Halmstad Sports Car Event
- Wheels & Wings i Falkenberg 2015
- Classic Car Week i Rättvik
- Bilträff i Billesholm 2015.

Här har vi hittat vår plats nere vid sjön
Åsunden.

Ingemars Austin Healey prydde
Hofsnäs-affischen i år

God Jul och Gott Nytt År!
Det önskar styrelsen alla
medlemmar i klubben!
Sterner Josefsson,
Lars Hed,
Bengt-Arne Johansson,
Patrik Kajliden
Per Svengren
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Lergökarallyt 2015-08-30
Den 29/8 var det så dags för det stora
Lergökarallyt att dra igång. I år hade
man samlat över 350 deltagare vilket gör
det till årets största veteranfodonsrally?
Tycker nog att Lergökarallyt fått ett
oförtjänt dåligt rykte efter flytten till
Valhall park.Visst var det lite ”igångkörningsproblem” de första åren. Minns
bl.a den illa valda mötesplatsen för rallyts båda rundor ett av de första åren.
Tack till Per Svengren som hjälpte till
att ordna trafiken vid denna plats.Visst
var det ”mysigare” i stadsparken, men
kom ihåg så trångt det var vid start och
avslutning
Nu kan man nog säga att barnsjukdomarna som funnits har åtgärdats och att det
funktionsmässigt i dag är ett väldigt bra
rally. Tack till organisationen i stort som
ger oss fordonsintresserade möjlighet att
se på många fina bilar och uppleva sköna
vägar i området.
Till oss medlemmar i Hallands Fordonsveteraner vill jag ge uppmaningen att
komma och prova själva, låt inte andras
berättelser ligga till grund för beslutet att
deltaga eller inte.
2015 års rally hade bland dessa 350 deltagare samlat c.a 15 st HFV medlemmar.
Man kunde i vimlet se kända ansikten
som: Per Portinsson, Hasse Nilsson, Stig
Melin, Rune Nilsson, Lasse Johansson
m.fl.

Välbehövlig fikapaus i vacker miljö
Nu till själva rallyt.
Det var som vanligt indelat i två vägar
en medsols och en motsols, detta för att
dels få körbara vägar, dels ge deltagarna
möjlighet att möta och se dessa vackra
bilar efter vägens gång.
Efter incheckning och fika var det så dags
för en av dagens höjdare: att flanera runt
bland alla bilar som var uppställda på den
fina gräsplanen innan start. Mycket kul
och fint att titta på.
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Många fina bilar fanns att beskåda på den fina gräsplanen vid starten.
utgångspunkten på Valhall Park för den
lätta utslagsfrågan, hur många godisbilar
i en burk. En klassiker, men lätt som vanligt. Alla tyckte att just de hade rätt antal.
Facit visar. Gå in på www.lergokarallyt.
se, där kan ni se alla vinnarna i de olika
klasserna och tipstävlingen.
Tillbaka på Valhall Park finns mycket
att se, utställningar av olika slag, knallar
Det blev ganska trångt då 350 bilar
med delar av varierande slag och bilar,
trängdes på startplatsen.
mycket bilar.
Vid utsatt tid rullade rallyt igång och
utfarten från Valhall Park kantades av
en stor och intresserad publik som fick
se våra fina bilar.
Väl ute på rallyrundan så körde vi i en
avspänd takt på väldigt vackra vägar som
var kantade av intresserad publik vid sina
fikabord i det gröna, ivrigt vinkande och
hejande på oss i fordonen. Detta känns
också roligt, att få glädja andra med vår
hobby.
Traktorintresserade fick också sitt lyst-

Rune Nilsson Meredes Coupé tittar ut
över havet
Rundan var upplagd med 6 st kontroller
med 2 frågor på varje. I alla fall vi i vårt
”gäng”, som bestod av Rune, Dan, Bosse
och undertecknad, tyckte att frågorna var
utmanande. OK då, svåra.
Efter den fina rundan kom vi tillbaka till

mäte tillfredställt.
Efter en del vandrande på området kommenterande vad vi såg, och en fika till
i gröngräset, så kände vi att vi kunde
avsluta dagen och dra iväg mot Mellbystrand igen.
Sammanfattningsvis var det en bra dag,
vädrets makter stod oss bi och mycket
vackert såg vi i fordonsväg. Vi fick köra
på fina vägar i vackra områden i vår egen
takt. Skönt!
Det är som Rune brukar säga, jag är
helnöjd.
Det brukar den som åkt på stryk också
säga när motståndaren frågar om han
vill ha mer stryk. Jag är helnöjd nu, tack.
Text o foto Arne Åkerblom

Björkekullen 20 september

Bilarna uppställda på parkeringen vid Björkekullens Naturreservat, som man hittar i Falkenbergs kommun
FLC, Forced Landing Collection, bjöd
den 20 september in redaktören med fru
till en utflykt med föreningens amerikanska militära fordon. Vi träffades denna
lite soliga morgon vid FLC-museet i
Morup där dagens första uppdrag var
att få igång GMC-lastbilen som visade
sig vara något trögstartad. Med hjälp av
föreningens bilmekaniker, Sven-Erik
Andersson och en burk med startspray så
löstes startproblemen och vi kunde embarkera bilarna och påbörja vår utflykt.
Resan gick längs smala vindlande, men
vansinnigt vackra asfalterade halländska
vägar mot målet, som var Björkekullens
Naturreservat.
Björkekullen är ett gammalt torp där 4
generationer bott och arbetat med att röja
bort sten för att skapa små åkerlappar att
odla på. Här finns vällagda stengärdsgårdar, mäktiga stenrösen och något Kaffe med tilltugg smakar aldrig så bra som hust utomhus i solsken.
så ovanligt som terasserade kullar. Att
det finns mycket sten i Småland visste
redaktören, som är född där, men att det
fanns lika mycket sten i Halland var en
nyhet. I den välskötta trädgården hittade
våra medföljande damer bl a fortfarande
ätbara smultron och längs stigen vi gick
fanns det både blåbär och lingon att
smaka på.
Efter den trevliga promenaden på ägorna
så plockade Ingemar Olsson fram det
medtagna, hopfällbara bordet, bänkar,
ett litet runt bord samt stolar så att kaffe
och medtaget fikabröd kunde inmundigas
i den varma höstsolen.
Tillbakaresan var, precis som utresan
problemfri och vid 15-tiden var vi till- Imponerande terasseringar med trappor och små gjorda rum inuti murarna för
att förvara t ex redskap som behövdes i lantbruket. Foto Lars-Olof Johansson
baka vid FLC-museet.

5

Bornholms Bilmuseum i Aakirkeby
Vid ett besök på Bornholm i somras
råkade vi komma förbi Bornholms Bilmuseum i Aakirkeby.

Museet är uppbyggt och drivs i privat
ägo av Birgit och Ole Hermansen. Det
öppnades 5 juni 1989 och drivs utan
skattemedel. Samlingarna fick Aakirkeby
kommuns kulturpris 1999, Nordeas kulturpris 2003 och av Dansk Veteranbilsclub tilldelades det Årets Emil 2013.
Museet innehåller ca 100 motordrivna
enheter – bilar, mc, mopeder och traktorer m m
Även ”Borgholms bilverkstad” från
bilens barndom kan upplevas där.
Härutöver finns massor av modellbilar,
modellflygplan, motorer, radioapparater,
TV, leksaker, foto och mycket annan
nostalgi.
Museet var mycket välordnat och trevligt inrett och ett besök kan varmt
rekommenderas om någon kommer till
Bornholm.
Text o foto Barbro och Björn Persson

Brandbil märkt Bornholms Bilmuseum

Saab Sonett, svensktillverkad sportbil
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Avis, årsmodell 1931

Rolls Royce med en motor på hela 80 hk

En Husqvarna moped med remdrift

Björn Persson beundrar en Porsche-traktor

Singer Nine Special Sport från 1935

En Netz från tidigt 1900-tal

En Morris Major årsmodell 1933
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Magnarp 2015

Efter förra årets långresa har jag i år
använt mig av Fördelardosans eminenta
kalender för att hitta till några trevliga
bilträffar på lite närmare håll . En av
dessa träffar är den i Magnarps hamn som
hålls en gång i månaden, närmare bestämt
den första söndagen varje månad.
Jag har varit här flera gånger tidigare
och gillar träffen, dels för att den ligger
precis vid havet, den är relativt liten, och
om man nu inte vill stanna så länge så
går det bra att lämna när man vill. Det
brukar även finnas möjlighet att köpa
fika i kiosken, som dock bara är öppen
under sommaren.
Magnarp, som ligger strax utanför
Ängelholm, ligger också bra till om man
vill göra en liten utflykt till Hallandsåsen
eller Torekov.
Det är som sagt en relativt liten träff
men variationen på bilar, motorcyklar
och mopeder är ändå stor. En kul och
anspråkslös träff för oss som gillar variation på de deltagande fordonen.

Transportmoppe i mint condition

Chevrolet Corvair Corsa 140 Convertible 1966. Bilen är helt original och
har bara gått 6500 mil!

BMW 02 serien, med och utan tak
De vackraste strålkastarna på träffen.
Sitter på en Jaguar XK 120

Text o foto Horst Grieger

Gemyt i Magnarps hamn
Honda CB 500 Four och Honda CB 750
Four, båda från 1972. 70-talets snyggaste motorcyklar?

”I fly bleifrei” Rim på tyska ... på en
fransk bil ... i Magnarp! Internationellt!

Färgglada jänkare med utsikt över hamnen

Pontiac Firebird Trans Am, med scoop,
eldfågel och hela kitet! Min drömbil på
70-talet
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A-Ford 1931

Ford Cortina GT med 60-talets snyggaste bakljus!

Storebror och lillebror. Men vem är vem?
Fiat äger ju faktiskt Ferrari

Den närliggande klubben Blekinge
Fordonsveteraner har en medlem från
Tingsryd, Gunnar Johansson, som själv
renoverat många bilar i sitt liv som
bilmekaniker. Han är nu 86 år.
Se ett av hans objekt, hans fina AFord 1931 med den unika detaljen, ett
öppningsbart soltak! Får han ett bra bud
kan han tänka sig att sälja den.

Falkenberg Classic 2015

Hundkoja mot DKW 2-takt! Härlig blandning. Text o foto Horst Grieger.
En av årets roligaste träffar i HFV är Det som jag verkligen gillar med denna
alltid Falkenberg Classic som vi, tack träff är att många av klubbens medlemvare Lars Rendahls initiativ, alltid har mar som man normalt inte hittar på
fritt inträde till när vi kommer i våra HFV:s träffar dyker upp här. Allt från
veteranbilar.
gamla rejsputtar till gamla hojåkare. Alla
Det är en träff som har vuxit från år till med ett genuint intresse för äldre fordon
år och var 2015 större än någonsin. I år och racing, gärna samtidigt.
hade man valt att samla alla veteranbilar En anledning till att årets upplaga av
på innerplan, eftersom det var så många Falkenberg Classic var lite speciell var
tävlande på plats. Personligen tycker jag att världens äldste aktive racingförare,
att det var ett mycket bra beslut då alla Erik Berger 90 år ung, körde sina sista
intressanta bilar fanns på en och samma lopp här på Falkenbergsbanan. Tyvärr
plats och inte utspridda som tidigare år. började det regna vid 14-tiden på söndagDessutom har man ju en bra publikplats en, precis innan Erik skulle köra sitt
när man redan finns på innerplan.
sista race. I en högfartskurva kom han
ut i blötan, vilket resulterade i att han
parkerade bilen i skyddsmuren. Trist
avslutning på en fantastisk racingkarriär.

En liten solskenshistoria

Söndagen den 27 september ställde
Sterner Josefsson, Bengt-Arne Johansson, idékläckaren Per Svengren samt
Yngve Carlsson upp och skjutsade små
och stora passagerare under Barncancereventet vid Halmstad Arena. Hundratals passagerare tog chansen att i den
gassande solen få åka gammelbil i form
av Volvodroska, Mercedes cab och Mercedes 200 lim och många var nyfikna på
både bilarna och föreningen. Det blev
några tusenlappar till Barncancerfonden,
som tackade med att skicka ett diplom!

Stiligt gjort, grabbar!
Lars Hed

Snabba småbilar i full kubbning
En glad Erik Berger efter lördagens lopp

Magnus Holmströms BMW 2002 med
Formel 2 motor var väldigt snabb och
sjöng underbart … så länge den höll.

Snabba Fordar på banan och en inte
så snabb vid sidan om banan.

Erik Berger i full fart genom chikanen i
slutet på rakan

Härlig blandning av bilar på entusiastparkeringen på innerplan!
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4-9 juli 2015

En oförglömlig resa i PV-sport, -64
Den 4 juli 2015 kl 13:30 drog vännerna
Lars-Erik Andersson med fru Annette
Andersson samt Börje Johansson med
fru Lisbeth iväg söderut mot Karlskrona. Karta? GPS? Behövs inte! Till
Karlskrona hittar jag,säger Lasse, som
sitter vid ratten. Inga kommentarer från
Börje, (kartläsare?) som sitter bredvid i
framsätet.

Lars-Erik och Annette Andersson

Börje och Lisbeth Johansson
Färja avgår 20:30 till Gdynia.
Med fullastad Pv ( trots så lite packning
som möjligt) bar det iväg. Diskussion i
framsätet: Orosmoment 1, full tank = det
luktar bensin när du sticker in huvudet
i bagaget. Slutsats: tanka inte ända upp.
Solen steker och temperaturen står på
28 grader i skuggan. Sidorutor och allt
som går att öppna = aircondition. Första
stopp!!!! Var gjorde Börje av husnyckeln? Typiskt! Vänd!!
Nästa stopp - NETTO - måste ha vatten! Kl. 15:00 stopp i Örkelljunga,
“Citykyrkan”, Second hand och café.
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Köpte några pocketböcker och tog en
medhavd kaffekopp på stående fot. På
väg mot Simrishamn, Ystad, Tomelilla
genom böljande skånska slätter, väg 19.
Vidare förbi Brösarps vackra backar,
väg 9. Kört 23 mil. Kl är 17:00. Gott om
tid! Kommentarer från baksätet: - här
körde vi förra året också till Kivik m.m.
Annette ifrågasatte varför “vattnet” var
till vänster om oss. Det borde vara till
höger men....
17:25 SHIT!! PANIK!! Kört för långt
i SVERIGE! Det var ju Sölvesborg vi
skulle till, inte Simrishamn! Fel! Fel!
Fel! Nu börjar äventyret: OMKÖRNING! Pv kör förbi modern Mercedes
cabriolet. 4 mil till Kristianstad.
Kl 17:45. TANKA! MEN SNABBT!
17:55 i baksätet: mobilerna går varma.
Vi ringer Stena Lines kontor. Stängt! På
hemsidan står det öppet till kl 20:00. Vi
ringer 118 118 otaliga gånger. - Ja tack!
Vi vill bli kopplade till Stena Line Polen
terminalen i Karlskrona. Terminalen
stängd! Fel nr! Woops!! Olycka! Viby
på E22 - omdirigering i trafiken...det
här har vi verkligen inte tid med. Efter
mycket om och men hamnade Annette
(mobilvägen) i Tyskland och träffade på
en snäll människa som skulle meddela
Karlskrona att vi kommer. Annette som
är en klok kvinna skickade också ett
mail till Stena Line. En ung kille som
läst mailet ringde upp. Otroligt! Han
lugnade oss! 20:15 stänger färjeläget. Då
är det kört! Ok. Vi klarar det! - LASSE
KÖÖR!!!! 19:00 4,2 mil kvar att köra
enligt GPS. (Nu har vi lärt oss den också
- APP- kartor).
19:33 framme vid Polenterminalen! Fantastiskt! KÖÖ! Fullt av bilar! OJ! Har de
inte bokat eller? Jag hoppar ur Pv:n går
fram till en “kur” för incheckning. Där
sitter en trevlig dam. - Hej! Vi är jättesena,
har ringt, har bokat biljett och bla...bla...
Damen: - Vilken bil? Premium? - Röd Pv
står där borta, pekar jag. -Kom hit, säger
damen och jag vinkar åt mina vänner.
Hitåt! Varpå Lasse rullar förbi hela kön.
Väl framme lämnar biljetten och... -nä
ni har inte Premium, säger damen. OK!
Missuppfattning! Men SO WHAT! Vi fick
våra biljetter och kom in i filen för PÅFART! I SISTA MINUTEN! TOALETT!

VAR?? Annette och jag traskade iväg.
När vi nästan gett upp så runt hörnet
ser vi skylten. Toalett! Väl tillbaka vid
bilen ...såklart står där en “polack” och
berömmer vårt (Lasses) vackra fordon.
Oj oj oj! Han hade ju haft en sån’ fast
en.... Äntligen! Vi klarade det! Ombord!
Vad ska vi ta med oss? - Vilka väskor?
Vad behöver vi? Slit och släp till däck 8.
Fräsch 2-bädds-hytt med toa o dusch.
In med väskorna. MAT NÄSTA! 199
kr, buffé med dryck. Ät och drick så
mycket du vill. Ok. KÖ! Kom tillbaka
om 30 min. Annette som är en klok
kvinna bokade 4 personer till 21:15.
Perfekt! Jag har nu utsett henne till vår
guide. BAREN NÄSTA! Öl och rödvin.
Skål! Nu är vi här! Bra jobbat! Eller???
Mycket skratt! Vilken dag! -Vad betyder
PLN? Hm! Börje går fram till baren och
frågar ( dum fråga, tycks det). zloty, Polens valuta ZLOTY! Panik igen!! Vi har
ju växlat EURO! Skratt igen!!!! 21:15
gick vi förbi hela kön. Tack vare Annette!
Hon hade ju bokat. Mycket god mat och
dryck på färjan. Sen en lugn natt zzzzzzz.
Natten blev lugn. Sov som en stock.
06:00 frukostbuffé ombord. 8:00 ankomst till Gdynia. Inte lika lugnt...blev
invinkade i polska färjeläget. - blås på
distans - alkotest. Ok. Sen då? Pass och

4 års modell längs polska “rivieran”
P-plats och en restaurang med fantastiskt
god torsk (istället för pizza). Stranden låg
bortom skogen på båda sidor. Vi lämnade
Krynica Morska för att ta oss till hotellet
i Sopot. Skumpetiskump = guppig väg
och mycket trafik. Polackerna kör som
galningar. Vi passerar en Olycka! Omkörningsolycka! I Stegna ska vi med en
vägfärja. Stekhett! Inget är som väntans
tider! Orosmoment: Lasse upptäckte en
popnit i däcket! Vi vill inte ha punktering! Svetten lackar. Det är bättre att åka
i bilen än att stå utanför och vänta. Nu
på väg mot Gdansk och Sopot. Bilen går

registreringsbevis. “Vakten” försvann
med pass och allt. Det här kändes INTE
bra. Han satt länge och väl i sin bil.
Äntligen kom han gående. Vad? Vände
tillbaka. Glömt nåt? Sa nåt’ på polska
och vinkade iväg oss. Usch! Olustigt!

Svalka i baren

Får man inte köra Pv här eller?
Hårdvaluta?
Färden går nu vidare mot näset/gränsen
mot Ryssland/flyktvägen, som Börje
pratat mycket om. Lasse kör, Börje är
kartläsare...men vi två i baksätet har
många synpunkter. Väg 7.. Ojsan! 7:an
men åt fel håll. Inåt landet! Panik igen!
Zukowo. Var f-n ligger Zukowo? Det
måste va’ nån’ liten förort. Vi kör och
kör. Zukowo nästa! Gas, bensin och WC.
Försökte prata med någon men ingen kan
engelska. Pekar på kartan... Var är vi?
Vänd tillbaka! Mot kusten! KÖ! Bilkö!
Det är inte sant! STAU! Kl är nu 09:50.
Alla polacker är på väg mot kusten. Orosmoment: temperaturen - kokning. Fläkt
på! Ska vi vända eller inte? 15 km till
stranden. STAU! Klarar vi detta? Nu e de
på gränsen, säger Lasse. Nu släpper det
på lite. Vart är vi på väg? Skog på bägge
sidor. Fattar inte... Krynica Morska. Fullt
av folk, restauranger och hotell. Inga
parkeringsplatser. Till slut hittade vi en

Svalka i poolen
bra! Termostaten fungerar. Men vad nu?
Vägen försvann på kartan och vi hamnade i en återvändsgränd. -vi kan inte
köra mer fel just här, säger Börje med
ett skratt. Tillbaka mot centrum. Vilket
centrum? Skrammel och hopp. Över en
bro som troligtvis var tillverkad under 2:a
världskriget. Första dygnet började inte
bra. Inget “flyt” nån’stans. Alla polska
namn gjorde oss förvirrade. Samtidigt
som man läser namnet så har man glömt
det. Kör vi fortfarande på 501:an? Eller?
På med GPS. Efter ett mycket svettigt
och händelserikt dygn når vi äntligen
vårt mål i Sopot, “Mera hotell”.
Vi var helt slut! Så småningom landar vi i

poolen och baren på hotellets 4:e våning.
Nu hade vi gjort oss förtjänta av ölen och
drinken och ett ljuvligt dopp i poolen.
Svalkande för både kropp och själ. Efter
en kvällspromenad längs stranden och
en pizza, modell större, somnade vi gott
på vårt lyxiga Spa-hotell. Måndag 6/7
vaknade jag till Börjes snarkningar.
Ute är det mulet och blåsigt. Undrar hur
nästa dygn ska bli är frågan för dagen.
Var ska vi sova inatt? Innan vi somnade
igår gjorde Börje och jag en plan. Vi får
se vad som händer. Väder och vind har
ju en viss/ganska stor betydelse. Innan vi
checkade ut SPA:ade Annette och jag i
regnet. Kl 12:00 bar det iväg mot Ustka.
Mätarställning 683 km.
Luftfuktigheten är hög. Bilen mår bra.
Det är mycket trafik. STAU även idag.
Efter 1 1/2 tim har vi kört endast 2 mil.
Orosmoment är kylen och temperaturen.
Stopp, rött ljus och vilken fil ska vi välja.
Det är frågan. Det är tur att han som kör,
Lasse, är så himla lugn. Inte helt lätt med
alla kommentarer bl.a i baksätet. Efter
att vi cirklat runt i Ustka ett tag lyckades
vi hitta en parkeringsplats och en pizze-

Lars-Erik och Börje pustar ut
ria. Dags för en sen lunch! Kl 17 kör
vi från Ustka. Mätarställning 826 km.
Var ska vi sova inatt? Inga B&B längs
vägen, vilket Börje och jag trodde att
det vimlade av. Vi i baksätet googlade
och bokade ett hotell i Kolobrzeg. Sista
rummen enligt booking.com. 205 euro/2
fortsättning nästa sida
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fortsättning från föregående sida

En mycket välbesökt badstrand denna underbart vackra dag
pers för två nätter inkl frukost. Vi gjorde den polska landsbygden. Guppeti gupp
ett litet stopp på en mack ca 35km före genom vackra alléer, småbyar med röda
Kolobrzeg. Bilen sköt ett skott vid start. tegelhus och ett och annat storkbo. Ett
(-ska vi plocka rotorn?, frågar Lasse lite litet stopp för tankning, ORLE- mack i
senare från framsätet? Ja, på hotellets Rewal. Trevlig ort 50 m till havet, campparkering, säger Börje.)
ing, minigolf, pensionat etc. Passerar
Med hjälp av GPS hittade vi till Villa senare Pobielowo, troligtvis också en
Meduza i Kolobrzeg. Flott och lyxigt mindre badort. Ca 2,5 mil till E65 längs
boende i ett stort och gammalt gediget väg 107 fortsätter landsbygdens gröna
hus. -Tisdag 7/7 efter frukostbuffén slog vidder med inslag av blåklint och vallmo
vi oss ner ute i trädgården och öppnade
vår medhavda champagne. SKÅL!

Champagneöppning
Vädret var underbart. 27 gr och strålande
sol. Vi hyrde solstolar och “sittkomfort”
för 80 PLN. Vi badade i svalkande vågor
med sug mellan vågbrytande stolpar.
På kvällen njöt vi i hotellets trädgård
med vin, whiskey och ost innan vi gick
till en italiensk restaurang längs strandpromenaden. Onsdag 8/7 mätarställning
960 km. 10 mil till Swinutsij. Vi valde
att köra längs kusten väg 102 efter en
beskrivning på bästa väg från receptionisten. Vi färdades på små vägar genom
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Det vackra hotellet i Binz
i dikeskanterna. Dagens STAU dök upp
i väntan på bilfärjan “Swinoutsi”, över
floden Oder. Efter exakt en timma var
vi åter igen på landbacken en knapp mil
från tyska gränsen. Vi stannade och åt en
lunchpizza, modell större, för våra sista
slotty. Som vanligt fick vi leta parkering.
Var vågar man lämna en fin Volvo Pv?
110 mil körda och GPS visar 2 tim till
BINZ som var målet för dagen.
Det hade varit en lång dag i bilen men
med vackra vyer längs kusten. Det
största problemet var kön till vägfärjan
mot Svinoutsij. Efter en stunds vila, ett
glas rött samt ett par whiskey för “herrarna” gick vi ner till bryggan i BINZ.
Bedårande vackert! På en trevlig restaurang längs gågatan åt vi Schnitzel med
Pommes. Vi hade en trevlig kväll med
intressanta diskussioner om det mesta
bl.a “Falkenbergs Alkoholfria Arena”.
Efter en sängfösare på rummet skrattade
vi oss till sömns.

PVn väntar på alkoholhaltig last
Torsdag 9/7 efter frukost bar det iväg mot
Sassnitz för båtresa mot Trelleborg. Men
först Bordershop. Där fylldes bilen med
diverse drycker. Orosmomentet/problemet för dagen: vi får se om vi tar oss
upp för rampen på färjan? “Herrarna” är
nervösa! Mätarställning i Sassnitz 1280
km. Inget är som väntans tider men hellre
i en kö incheckad och klar för påfart än
vilse i Skåne och inte veta om man hinner med färjan. Tänker på Simrishamn.
Orosmomentet för dagen ....trodde vi...
Vad är en ramp mot en storm med västliga vindar? Vi hann lägga ut från Sassnitz och äta en god buffé när det började
gunga. Ett par kraftiga smällar höll på att
skrämma slag på oss. Ich habe angst, sa
jag till en tysk kypare på båten. Nein, hat
kein angst, er sagt och förklarade att när
det blåser från väst gungar båten i sidled.
Lite lugnade blev vi en kort stund men
kl 14 var det full storm. Horisonten kom
och försvann utanför fönstren. Lasse
blev blek och vi var allmänt förskräckta.
Måtte vi komma hem!! Folk spydde runt
om oss, porslin kraschade och det var
omöjligt att gå nånstans. Stormen lade
sig inte förrän strax innan kl 17. 17:30
gick vi ner på bildäck. Det kändes skönt
att hoppa in i Pv:n igen. Sitter hellre i
STAU i 30 gr värme i en Pv än på en
färja i storm ute till havs. Det lär dröja
innan vi åker färja igen. Då får det vara
stiltje. Lyckligt i-land körde vi av för att
tanka och äta en korv och en kaffe på
en Shellmack strax utanför Trelleborg.
Bensinen blev dyr kan man säga. Börje
tyckte det var dags att göra av med sina
Euro som han inte kunde använda i Polen
- kan man betala i Euro? Javisst, men du
får tillbaka i SEK. Så bra, tyckte Börje.
En stund senare var han inte lika glad. En
förlust på 90 kr blev kontentan. Hemma
på Slätten igen kl 21:00 den 9/7 efter 150
mil körda. Fullastade! “Klonk” i guppet
på hemmaplan.
Text Lisbeth Johansson, foto Lisbeth
Johansson och Annette Andersson

Löddeköpinge 2015

Här kommer ett tips på en av Sydsveriges
trevligaste träffar. Om ni har en bil som
klarar av att ta sig över de sydsvenska
alperna (Hallandsåsen) så kan det vara
läge att besöka Löddeköpinge en eller
ett par gånger under sommarsäsongen.
Här hålls en av de största återkommande
bil och MC-träffarna varje tisdag under
hela sommaren. Om vädret är bra kan det
komma runt 1000 bilar och minst lika
många motorcyklar, så det finns stora
möjligheter att hitta något som passar
alla olika smaker.
Jag har varit här ett par gånger de senaste
åren och här kommer några exempel på
vad man kan se om man tar sig hit.

Pininfarina Volumex 1986. Detta lär
vara den enda bilmodellen som Ferraris
karosseridesigner Pininfarina har sålt
som en ”egen modell” och visst är den
läcker!

Om du gillar jänkare finns det mängder
i Löddeköpinge. Här en av de finaste,
Pontiac Parisienne 1958.

Text o foto Horst Grieger
För oss som har ”barnasinnet” kvar.
Mopeder är ALLTID kul!
Maserati Quattroporte 1965. Suck!
Kommentarer överflödiga!

Volkswagen Karmann Ghia 1964. Detta
måste väl vara en av de vackraste bilar
som Volkswagen någonsin har byggt.
Här ett väldigt fint renoverat exemplar.

ACE 1922 med rak fyra på 1200 cc och
18 Hkr i ett fantastiskt skick.

AC Cobra replica och en 32:a Roadster.
Kul på hjul med inspiration från USA.

Alfa Romeo 1300 GT 1972. Läcker
racelook på en av Alfas snyggaste
modeller.

Henderson KJ 1929 med rak fyra på
1300 cc och 25 Hkr.
Undrar vad han har i verktygslådan?
Något att trösta sig med kanske.

Ford Cortina GT 1965. En av de
snyggaste 60-talsbilarna från England

Corvette från 60-talet med modern
motor. Det bästa från olika tidsåldrar.

GPS från förr! Täcker hela världen och
behöver varken kartuppdateringar eller
satellitmottagare!
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Öppet hus på F14 i Halmstad

Foto Lars-Olof Johansson
Den 19 september hade F14 i Halmstad
öppet hus och naturligtvis besöktes detta
arrangemang av HFV-are med intresse
för både militära fordon och flygande
matieral. Och där bjöds på massor av
upplevelser, titta bara på bilden ovan
där en motorcykel delar luftrum med ett
av flygvapnets övningsplan. Vem flyger
egentligen högst?
Denna dag bjöds på flyguppvisning med
Spitfire, Mustang, Vampire, SK 60 och
Jas 39 Gripen. Hågade personer kunde
bland annat testa att flyga helikopter i
simulator eller åka med i ett stridsfordon.
På marken fanns allt från Viggen och
Stridsbåt 90 till radarstation UndE 23
och Leopard-stridsvagn utställda.
Vådliga motorcykeltricks visades till
publikens skräckblandade förtjusning.
Militär lösning på problem med punkteringar. Fyll däcket med sand och sätt en
träplugg i hålet. Fiffigt, eller?

Ett sådant här tillfälle att visa upp sig
missade inte Biltema som var på plats
med både Spitfire och Mustang, vilka
gjorde mycket imponerande uppvisningar. Bara motorljudet får det att
rysa i kroppen på en motorfrälst.

Lars-Olof Johansson “leker” jaktplanspilot. Vem eller vad jagar han?

Leopard-stridsvagnen är mycket imponerande med sin stora kanon.
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Lars-Olof Johansson utnyttjade en av de fina sommardagarna till att sola tillsammans med sin Spitfire nere vid Glommens hamn. Foto Marianne Johansson.

www.veteranbilstv.se
Säsong 2015-16
Program 4, 5 och 6

En amerikansk bils öden o äventyr i
Sverige.

Program 4:
Motorns dag i Aneby

Bernt Ståhl träffar Jörgen Widén som
bl.a. startar sin fars tändkulemotor. Per
Zackrisson som visar sin Fiat 1100 T2
från 1961 som han köpte ny 1996!!!
Rolf Algeskär visar släkten Algeskärs
Mercedes 170 1950. Mats Johansson
sina Traktorer och Robin Ekblad sin
Buick.

Program 5:
Ford Tanus 17M -65

Bernt Ståhl träffar Nils-Erik Orlander
och hans Ford Tanus 17M från 1965.

Program 6
Fordonsentusiasternas dag i
Skillingaryd

Bernt Ståhl besöker Götaströms Fordonshistoriska Klubb och fordonsentusiasternas dag som är deras träff i
Skillingaryd.
Vi finns också på Facebook!

Under denna sommar kom jag i kontakt
med, en i mitt tycke, unik bil.
En bil som var av 1969 års modell där
någon tidig ägare till den i Sverige gjort
sig besväret att spåra bilens ursprung.
Till denna Corvette Stingray av 1969 års
modell, utrustad med 427 cu.inch (BigBlock)motor och manuell växellåda,
fanns listning av alla ägare sedan 1973,
t.o.m priserna då den bytte ägare. Man
kan här se en tydlig trend, en trend som

följer de flesta bilar som ”överlever” och
blir entusiastfordon. De blir först väldigt
billiga för att sedan öka i pris.
Denna Corvette landade första gången
i Sverige 1982 då en verklig entusiast i
Tomelilla tog sig an bilen. Det är också
han som startat kedjan av forskning runt
bilen som sedan anammats av de påföljande ägarna också. Kul !
Den har då i Sverige gått i flera händer
och alla ägare har sett en heder i att
fortsätta uppdateringen, bilen blir bättre
och bättre.
När jag kom i kontakt med den var det
på grund av en tråkig händelse. En ägare
köpte den för att fortsätta renoveringen
(smådetaljer återstod) och uppfylla sitt
livs dröm, att äga en Corvette C3, den
klassiska Corvetten. Men, efter ett års
ägande så dog mannen plötsligt och jag
fick uppdraget att sälja bilen.
Det var inte svårt. En helrenoverad bil
med ”matcing numbers” d.vs original i
motor, drivlina och bakaxel är verkligen
efterfrågad.
Många är intresserade, men en bil med
denna historik bör ju hamna hos en riktig
entusiast. En sådan uppenbarade sig och
nu finns bilen i Markaryd , där den kommer att förbättras ytterligare och glädja
den nye ägaren framöver.
Lite data:
En V-8 på427 cubik tums ,390 hkr, tillverkning 1969, 22.129 Coupé. Manuell
tätstegad växellåda, Holley 4 ports förgasare.
Prisutveckling då? Jo med ett nypris på
ca 45 000 kr, en dipp som äldre begagnad på ca 8 000 kr är den nu värd uppåt
300 000 kr. Att vårda, utveckla sin entusiastbil är alltid lönsamt.
Text o foto Arne Åkerblom
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Skållareds Marten 17 oktober

Traditionsenligt samlades ett antal HFVare från Tvååker med omnejd för att
göra höstens sista veterankörning. Som
vanligt gick den till Skållared och den
marknad som hålls där varje år (med rötter från medeltiden) den tredje lördagen i
oktober. Vår flagga fanns naturligtvis på
plats och sattes upp av Sven-Erik Andersson, som förvarar en i sitt garage.

Sedvanlig våffelfest

Som vanligt anslutades onsdagsträffarna med sedvanlig våffelfest hemma i Hans
Eliassons garage. Ett 15-tal deltagare njöt av våfflorna och samspråkade om årets
utflykter. Blir det några slottsrundor 2016? Vi får se! Foto Hans Eliasson

Halogenlampa i motorrum

16

Lampan till vänster är den halogenlampa
Per använde för att belysa motorrummet
när han renoverade detta. När olyckan
var framme föll den heta lampan ner i
motorrummet och antände det papper
Per använde för att maskera motorn och
förhindra att den fick färg på sig.
Resultatet av brand och släckningspulver
ses på bilden ovan. Ingen vacker syn! Per
vill med detta uppmana alla som har en
halogenlampa i garaget - släng den!
Foto Per Svengren

Filmkväll 4 nov

I den mörka höstkvällen samlades 21
medlemmar från HFV kl 18 för att se
på medlemmarnas medhavda filmer.
Det var, för att använda procenträkning,
drygt 60% fler besökare än föregående
filmkväll. För att tala klarspråk var vi 21
personer varav en var av kvinnligt kön.
Hur ska vi göra för att även få våra kvinnor att bli intresserade av dessa kvällar?
Någon som har en idé?
Det var en blandad kompott filmer som
visades, allt från ångtåg till en renovering av en Volvo 165 som en gång i
tiden specialtillverkats av Yngve Nilsson i Laholm för en Volvo-direktör som
ville ha en lyxigare kombi än vad Volvo
själva tillverkade. Vi såg också ett gäng
motorcyklister som körde från Hyltebruk
till träffen i Odensjö.
Efter denna film restes frågan om inte
någon i klubben skulle kunna orgarnisera
en gemensam resa dit 2016.
Finns det någon som är intresserad av att
arrangera en sådan resa tar ni kontakt
med Bengt-Arne Johansson på tel 070374 95 25 eller skicka ett mail till
fordelardosan@gmail.com.
Det handlar om att i första hand bestämma en startplats och därifrån vägval till
Odensjö.
Det visades en film med enbart stillbilder
från Västkustrallyt 2015 ackompanjerad
av häftig countrymusik. Vi såg lite från
Lergökarallyt, Sofiero och Jay Leno
körde Jaguar E-Type med V12-an.
I pausen fikades det och kl 21 slutade
kvällen och sällskapet upplöstes.
Glädjande nog stod det ett antal veteranbilar på parkeringen utanför Soldathemmet. Det var torrt på vägarna och
det gjorde naturligtvis att några passade
på att ta en sista tur med “dyrgriparna”
innan vinterförvaringen.
Ett stort tack till Roy och Thomas för att
de arrangerar dessa filmkvällar!

Roy Andersson, till höger, och grinande
mot kameran syns Tommy Carlsson

Årsmöte 15 feb 2016 kl 19.00
på Lizzies Café i Holm
Detta är en kallelse
till ordinarie årsmöte
måndagen den 15 feb
2016 kl 19.00
På årsmötet skall verksamhetsberättelse och kassarapport läggas fram för godkännande.
På årsmötet utses, förutom
styrelsen, två revisorer, en revisorssuppleant samt en valberedning bestående av minst två
personer.

Synpunkter på verksamheten Meddela i så fall klubbens
Det är nu ni medlemmar har möjlighet att framföra synpunkter på
vilka styrelseledamöter som skall
ingå i styrelsen för verksamhetsåret
2016.

ordförande Sterner Josefsson
telefon 0702-320 323
eller
sekreterare Lars Hed
telefon 070-356 34 30

Ni är välkomna att ringa in Många medlemmar
förslag på ledamöter till
Under 2015 har föreningen vuxit
- valberedningens ordförande
Roger Åkersten
eller till
- föreningens ordförande
Sterner Josefsson

De styrelseledamöter vars mandat går ut vid årsmötet 2016 är: Aktuella telefonnummer:
Per Svengren, Halmstad
Roger Åkersten 0708-77 01 88
Bengt-Arne Johansson, Halmstad
Sterner Josefsson 0702-320 323
Kvarstående ledamöter till 2017
Motioner/förslag
års årsstämma är:
Medlemmar som har förslag/motion
Ordf. Sterner Josefsson, Halmstad som skall behandlas på årsmötet
Lars Hed, Veinge
måste insända dessa till
styrelsens ordf.
Patrik Kajliden, Johansfors

kraftigt och vi är numera nära 470
fordonsentusiaster i vår klubb.
Den kraftigaste tillväxten har
skett norr om Halmstad och därför
ser nuvarande styrelse gärna att
styrelsen breddas geografiskt och
att medlemmarna i norra Halland
får styrelserepresentation.

Efter årsmötesförhandlingarna
serveras kaffe.

Valberedningens ordförande in- Sterner Josefsson
för 2016 års årsmöte är:
Magnoliavägen 10
302 92 Halmstad
Roger Åkersten

e-post:sterner@centurium.se

Övriga ledamöter av valberedningen:
Motion skall vara styrelsen tillLars Johansson
handa senast 31 december för att
kunna beredas av styrelsen.
Vid styrelsens konstituerande
sammanträde, direkt efter
årsmötet, skall arbetsuppgifter
Motioner
och ansvarsområden fördelas
Efter styrelsemötet i början av februmellan ledamöterna.
ari 2016 kommer eventuella motionDe arbetsuppgifter och ansvars- er, med styrelsens förslag till beslut,
områden som skall fördelas
att presenteras på vår hemsida:
inom styrelsen är:
www.hallandsfordonsveteraner.com
- vice ordförande
De medlemmar som inte har tillgång
- sekreterare
till internet kan få motionerna brev- kassör
ledes.
- programansvarig

Välkomna!

Så hittar ni till Lizzies Café:
Kör från Halmstad centrum mot
Kärleken och Holm. Passera
Holms kyrka och efter ca 1 km har
ni Lizzies Café på vänster sida.
Från E6 tag av avfart 45, Halmtad
Norr, mot Halmstad och följ sedan skyltar mot Holm och Lizzies
Café
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På-Gång

vintern 2015-16
FILMKVÄLL
27 jan kl 18

Soldathemmet, Halmstad
Har ni egna filmer på CD/DVD som ni
tror att andra HFV-are är intresserade
av att se tar ni kontakt med Roy på tel
035-10 73 08 eller med Thomas på tel
035-12 20 75.
Klubben bjuder på kaffe och kaka!
PS! Det kommer att visas film från
2015 års Västkustrally i Falkenberg,
Halmstad Sports Car Event, Veteranfordon & Wings i Skånes Fagerhult i
maj 2015, Wheels & Wings i Falkenberg 2015, Classic Car Week i Rättvik
och Bilträff i Billesholm 2015.

16 april
Skållareds Marten
Vi börjar utflyktsåret 2016 med att besöka den urgamla marknaden. Marknaden
har anor ända tillbaka till medeltiden
och är en gammaldags marknad med
allt från karuseller, marknadsgodis, djur
och förutom allt det gamla bjuder också
marknaden på “gamla” fordon. Mer info
i nästa nummer av Fördelardosan.

23 april kl 10.00
Harplingeträff
Tillsammans med Svenska Mercedesklubben och Svenska Jaguarklubben
träffas vi i Harplinge för att titta på vår
medlem Lars Idersjö Ljungbergs bilsamling. Lars har 76 inregistrerade fordon
och ett okänt antal oregistrerade.
Då vi tittat oss mätta på alla fordon åker
vi till Harplinge Byakrog & Wärdshus
för att äta lunch.

Pris 100 kr/person inkl lunch.
Begränsat antal så först till kvarn ....

Bindande anmälan!

Adress: Kvarngatan 10, Harplinge
För mer info ring Lars Rendahl på tel
070-201 85 59
För bokning av plats ring ovanstående
eller skicka ett mail till
fordelardosan@gmail.com
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Aktiviteter i klubblokalen hösten/vintern
2015. Torsdagar jämnt
veckonummer kl 18.30
Programmet för hösten/vintern är ännu
inte klart så medlemmar som är intresserade av att ta del av de aktiviteter som
kommer att gå av stapeln i klubblokalen,
Lilla Tjärby, uppmanas att varje vecka
framöver titta på klubbens hemsida med
adress:
www.hallandsfordonsveteraner.com
För mer info ring vår ordförande Sterner
Josefsson på tel 0702-320 323

Felaktiga mailadresser i vårt register
Knappt 200 av Hallands Fordonsveteraners medlemmar har lämnat sin mailadress till föreningen. Ett utskick inför
filmkvällen på Soldathemmet i Halmstad
resulterade i 29 returer, dvs adresser som
av systemet rapporterades som felaktiga. Några hade redaktören koll på och
kunde rätta omgående men nedanstående
medlemmar ombedes att kontrollera sin
adress och skicka rättelse till
info@hallandsfordonsveteraner.com
eller till

Jönsson, Börje:
ab-s@2.se
Knutsson, Karl-Gustaf:
pg.swede@hotmail.com
Malmros, Per:
per.malmros@telia.com
Möller, Björn:
bjorn@equisafe.se
Oskarsson, Anita:
gredoskarsson@gmail.com
Pedersen, Leif:
egpiddo@hotmail.com
Sjöblom, Hans:
vargulvan46@hotmail.com

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

Sven-Erik har
köpt en ny röd bil

lars.hed@swipnet.se

Felaktiga adresser, efternamn i
alfabetisk ordning:
Andersson, Jan:
trustorp222@tele2.se
Andersson, Karl-Olof:
karlolof3@telia.com
Andersson, Lars-Ove:
andersson.7433@telia.com
Baeck, Anders:
beack.olsson@hotmail.com
Bengtsson, Clas-Erik:
classe255@spray.se
Carlsson, Hans-Yngve:
h-y@telia.com
Eriksson, Torgny:
t.eriksson2010@hotmail.com
Isaksson, Lars:
lars_isaksson@bredband.net
Johansson, Per:
per.65@telia.com

Sven-Erik Andersson, Tvååker, och klubbens rallygeneratl 2013 0ch 2014 har gått
och köpt sig en ny öppen bil. I Triumph
Spitfiren var det inte möjligt att åka 4
personer och då Sven-Erik helt plötsligt
kände att man måste kunna åka öppet på
sommaren även då man är mer än två så
blev det till att studera annonserna på
Blocket. Nu var det en Ford Escort Cabriolet som hägrade men att hitta en sådan
i bra skick var lättare sagt än gjort. De
gick åt som smör i solsken. Men till slut
kom den, annonsen, och Sven-Erik var
den första som ringde och lite desperat
som han var slog han till och köpte bilen
osedd. Litade helt enkelt på att ägaren var
sanningsenlig. Och det var säljaren. En
bra bil fick ett nytt bra hem.

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 och II
Bengt Erixon, Stensberg, Källeberg,

Heberg 0346-520 82, 070-604 56 64

Dolly 500 kr

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

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

Tipsa om möjliga aktiviteter!

Medlemsförmåner

Låna korvvagnen!

Festlokal

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 Lasse 070-356 34 30

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.

Rabatter

Hjärtligt välkomna
i klubben!

Medlemmar i HFV har

20% rabatt på ordinarie priser
hos Autoexperten.
Du bor med 10% rabatt på
Scandic Hotels

gäller i hela Norden.Rabattkoden
D000005043 ska uppges vid bokning
och betalning.

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
Sterner Josefsson tel 0702-320 323

Är det något du tycker vi kan göra tillsammans? För mer spontana aktiviteter
använder du hemsidan. Kontakta Maud
på tel 072-729 96 26 så hjälper hon dig.
För att få aktivitetsbidrag på upp till 600
kr tar du kontakt med Bengt-Arne på tel
070-374 95 25.

798 Ulf Lundqvist, Halmstad
799 Thore Gotthardsson, Ullared
800 Pär Esping, Slöinge
801 Peter Ovik, Halmstad
802 Hans-Erik Johansson, Veddige
803 Leif Ingelteg, Laholm
804 Anders Persson, Falkenberg
805 Lars-Göran Karlsson, Falkenberg
806 Patrik Carlsson, Våxtorp

L-A Åkerblom Marketing
Din bästa bilaffär

Säljer - byter - köper - förmedlar fordon

Annonsering

För medlemmar är en annons som rör
vår hobby gratis i Fördelardosan.
Kommersiella företag betalar annonser
enligt vidstående prislista

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

För information om bilar i lager se

www.laakerblom.se

L-A Åkerblom Marketing Gränsvägen 7, 312 60 Mellbystrand 070-624 11 36

A

AB

DESIGN LAHOLM
TAPETSERARMÄSTARE
STEN OLOFSSON
Ängelholmsvägen 81

Tel. 073-919 88 22
Renoverar och klär om
MÖBLER * BIL * BÅT * MC
TYG * SKINN * KAPELL * LÄDER
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AVSÄNDARE:
HALLANDS
FORDONSVETERANER
c/o Lars Rendahl
Stråvägen 2
313 32 Oskarström

B

EKONOMIBREV

PORTO
BETALT

Katter med nio liv = äldre Veteranare!?

Ja, vad har detta med oss att göra? Tänker
man efter så har vi lite äldre varit med om
hel del ”incidenter” genom åren.
När vi var ”unga” på 50-60 talet expanderade bilismen kraftigt. Alla skulle vi
då naturligtvis ha körkort så fort som
möjligt. Var det någon som köpte bil som
hade hört talas om ABS, ESP, krockkuddar, säkerhetsbälten och dyl.!? Nej man
köpte någon begagnad bil som fanns
eller om familjen hade ny bil så var det
fantastiskt att få dra ut på dåvarande
landsvägar och testa, även toppfarten.
Man gick ju många gånger och tittade
på hastighetsmätaren för att se hur högt
den var graderad. Hur har vi egentligen
kunnat överleva detta!? Därför kan man
nog säga att vi som överlevt den här tiden
kan liknas med kattens nio liv.
Jag vet! Första stora smällen kom när
jag på trimmad moppe blev nitad av en
bilist. Jag flög över med kraftig rotation
förbi alléträden och landade på ryggen
med endast en liten bula i pannan, hjälm
hade man ju inte. Knäet fick stryk mot
bilfronten. Vilken tur jag hade.
Nu hade jag kommit fram till körkort
och köpt en beg. SAAB 93B. 1958. Med
den var jag uppe i ett stenröse, men fick
ut den på vägen där jag fick möte med
en annan bil som tack och lov hann väja
undan. Nu hade man tur igen!
Man var ju i dansåldern och kompisen
hade skaffat en Hudson Hornet 51:a salongsutrustad. Här satt vi i baksätet och
späkte oss med Vodka Explorer. Tre i
framsätet och tre i baksätet. Undan gick
det och på väg hem i kvällsmörkret, svag
vänsterkurva med rullgrus, for vi rätt in
i skogen genom ett stenröse. Bilen stod
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på nosen i upprätt läge innan den lade
sig på rygg.
Vi sex killar låg huller om buller med
sittdynor över oss. Ingen verkade skadad,
och vi krälade ut mellan trädstammarna.
Strax efter kom en man och lyste på
oss. Det var den beryktade trafikpolisen
Roland Barkow från Ljungby, han sa,
“nu hade ni tur pojkar att ni hade en så
stor bil med stålkaross, ni har ju flyttat
hela röset.”
Jaha, då har jag väl sex liv kvar!
Det var dags att köpa bil, jag fastnade för
en DKW AU 1000, sprillans ny. Det var
dags att hämta den i Halmstad. Försäljaren körde med den nästan nya AU 1000
S. När vi kommit halvvägs skulle jag
köra för att ”vänja” mig. Snömodd var
det och strax innan Simlångsbackarna
fick jag sladd i modden, försökte parera
och gasa mig ur sladden men for över på
andra sidan ned i diket, tvärstopp mot en
stor sten och slog runt. Att vi inte flög ur
bilen, vi hade ju inte bälte. Allting snurrade i huvudet när man låg där med rattstången i bröstet. Jag såg på försäljaren

han satt också kvar med blodet strömmande från ansiktet. Vi kravlade oss ur
och kom upp på vägbanan. Mina skor satt
kvar bland pedalerna. I efterhand tänker
man vilken tur att jag inte fick möte. Visst
blev vi skadade men livhanken klarade
vi. Bilen blev skrot.
Några år gick och så för att sätta piff på
tillvaron tog jag flygcertifikat. Det dröjde
inte länge förrän jag satt utan bränsle i
en av vingtankarna. Hade glömt att skifta
tank. Jag var 150 m över marken, hade
låg fart och med sekunder kvar till backen. Snabbt ner på golvet till tankskiften
medan propellen snurrade i luftdraget.
Så small motorn igång. Återigen klarade
jag livhanken.
Jag tror att alla vi äldre veteranare kan
känna igen sig, vi har haft tur här i livet
och får njuta av att köra våra gamla fordon.
Just nu ser jag grannens katt som ligger
och lurar på småfåglarna ute. Det tycker
jag inte om. Men jag är djurvän.
Så lev väl!
Krönikör och fotograf: Bernt Axéll
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Våffelkväll i garaget 16 september
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Garagebesök i Fammarp 10 nov
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Besök i rhododendronparken
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Hans Eliasson och Lergökarallyt
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