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Ordförande 15 augusti 2017-08-17

Hallå Alla!
Hoppas Ni haft en härlig tid sen vi
språkades vid sist, med många mysiga
bilutflykter. Hör Ni, vi växer så det ”knakar”! Önskar Alla våra nya ...Välkommen i gänget!
1 Maj-rundorna blev lika välbesökta och
uppskattade som ifjol.
Västkustrallyt,..Ja vänner...en del fallerade och jag är den förste att beklaga
detta. Glädjande är de Tackmail som
inkommit och där rundan genomgående
fick lovord:
-att få köra i Norre Katts Park och
passera genom Norre Port! Kanon!
Vi tar lärdom och nya friska tag inför
2018. Extra kul är att ett flertal medlemmar anmält intresse att vara med och
hjälpa till. Till årets funktionärer:Tack
för Gott jobb!
Ett speciellt Tack till:
- Mikael Svensson, Räddningstjänsten i
Halmstad som kom i 50-tals uniform med
veteranbrandbilen
- “Ticko” som dessutom skänkte oss en
mycket fin originalaffisch.
- Kulturförvaltningen i Halmstad, Johan
och Rickard för möten & idéer.
- Gamla HAK. Kul att ni kom och ställde
upp.
- Wapnö Gård, Ann-Christin ... snyggt
avslut.
Ha det gott, tills vi hörs nästa gång!

Kram Pia
Material till Fördelardosan

Vi är nu ca 520 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

902 Paul Rubensson, Laholm
903 Peter Eriksson, Halmstad
904 Pelle Billow, Kvibille
905 Lars-Åke Söderholm, Halmstad
906 Dan Lind, Halmstad
907 Hans Hansson, Ullared
908 Arne Erlansson, Rydebruk
909 Magnus Håkansson, Halmstad
910 Lars-Östen Sonebo, Oskarström
911 Anders Lehrman, Halmstad
912 Morgan Hansen, Falkenberg
913 Stig Arne Karlsson, Heberg
914 Hans Lindblad, Halmstad
915 Evert Vikingsson, Laholm
916 Christer Rudensjö, Halmstad
917 Charlotte Lundgren, Hishult
918 Urban Svensson, Torup
919 Fred Sunesson, Halmstad
920 Stefan Karlsson, Morup
921 Monica Magnusson, Kvibille
922 Reine Ragnarsson, Laholm
923 Mikael Husberg, Genevad
924 Thomas Cronqvist, Vessingebro
925 Göran Lundahl, Skottorp
926 Jan Elofsson, Fjärås
927 Tom Nilsson, Skummeslövsstrand
928 Bengt Jones, Ödåkra

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

Halmstad:
Bengt-Arne Johansson 070-374 95 25
Laholm:
Rickard Andersson 0430-621 81

Åled:
Anders Bertilsson 035-396 88
Långås:
Lars-Inge Karlsson 070-5370748

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 2017-08-10.
Plats: Harplinge Wärdshus
Närvarande: Pia Idersjö, Roland
Peterson, Solveig Johansson, Morgan
Folkesson och Maud Brink.
§1. Ordförande hälsar välkommen och
förklarar mötet öppnat.
§2. Justerare utöver ordförande, Maud
Brink.

Ha alltid kameran redo!

Nu för tiden har vi ju nästan alla en
mobiltelefon försedd med kamera vilket
gör fotograferande enkelt och billigt.
Här är ett par exempel på vad man oanat
kan “springa på”. Till höger kom en
veteranlastbil till återvinningsstationen
i Oskarström och kranade av förbrukade
köksmaskiner.
Vid ett besök på ön Rügen i somras
“sprang jag på” nedanstående vackert
lackerade VW cabriolet. Nu uppmanar
jag er läsare att skicka in era mobilkamerabilder till Fördelardosan.

§3. Dagordningen godkändes.

§5. Medlemmar 547 st. 69 nya och 20
utgått.

§7. Nyckel-inventering pågår.
§8. Beslut tas om inköp av 6 st nya
beachflaggor.
§9. Lars Rendahl beviljas fortsatt
befogenhet att ta beslut om inlägg på
hemsidan, gällande hans område.
Ordförande kollar upp swish till klubben.
§10. Nästa styrelsemöte är 201711-09 kl. 18,30 på Harplinge
Wärdshus.
§11. Ordf. förklarar mötet avslutat.
Vi närvarande tackade Pia för god
förtäring.
Solveig Johansson
Sekreterare

Har du några idéer om utflykter, grillkvällar, rallyn, studiebesök osv och bor i
Laholm eller Halmstad kommun vänder
du dig till
Solveig Johansson tel 0708-20 32 33
Bor du i kommuner norr eller öster om
Halmstad ringer du
Sven-Erik Andersson tel 076-107 96 48
Solveig och Sven-Erik kan självständigt
fatta beslut om aktiviteter på upp till
750 kr. Vid kostnader därutöver måste
styrelsen godkänna aktivitetskostnaden.

§4. Protokoll från 2017-06-14 godkändes.			

§6. Organisation:
Klubbmästare:
Lars Johansson			
Försäkringsansvarig:
Bengt-Arne Johansson
Rallyansvarig /utställningsansvarig:
Vakant
Redaktör, Fördelardosan:
Lars Rendahl
Redaktör, hemsidan:
Maud Brink
Ansvarig sociala medier:
Ordförande
Medlemsregisteransvarig:
Maud Brink
Materialansvarig:
Solveig Johansson

Aktivitetsidéer

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

Nya besiktningsregler
MHRF välkomnar beskedet om besiktningsfrihet för historiska fordon
Transportstyrelsens information den 20
maj 2017 rörande historiska fordon innebär besiktningsbefrielse för personbilar, lastbilar, bussar och släpvagnar som
dras av dessa (oavsett totalvikt) som är
äldre än 50 år och motorcyklar äldre än
40 år. Ett mycket välkommet och efterlängtat besked efter många års arbete av
MHRF, FIVA och våra systerorganisationer inom EU för att säkerställa rimliga
villkor för de historiska fordonen.
Förutom bilar och motorcyklar enligt
ovan blir det även besiktningsbefrielse
för:
Tävlingsfordon med orange tävlingsregistreringsskylt, av fordonsslagen
motorcykel och personbil.
Vissa amatörbyggda fordon, som måste
genomgå en registreringsbesiktning innan de kan undantas.
Fordon som dock ska besiktigas oavsett
ålder är A-traktor och traktor B.
– Besiktningsfriheten är ett välkommet
och efterlängtat besked efter många års
arbete av MHRF, FIVA och våra systerorganisationer inom EU för att säkerställa
rimliga villkor på de historiska fordonen,
säger Jan Tägt, generalsekreterare
MHRF.

De ursprungliga orimliga kraven på originallacker och typgodkända delar på historiska fordon, för att de överhuvudtaget
skulle anses vara historiska vid bedömningen om undantag från periodisk
kontrollbesiktning, avvärjdes. Mängder
av myndighets- och politikerkontakter
i Sverige och Bryssel liksom framställningar och remissvar för de historiska
fordonen har gett resultat. En bidragande
orsak har varit riksdagens, regeringskansliets och Transportstyrelsens inställning
till, och förtroende för, den svenska fordonshistoriska rörelsen. Utan dem och
remissinstansernas arbete (MHRF, SMC,
SFRO m fl) hade detta inte hänt. Sverige
har nu fortsatt möjlighet att fastställa
särskilda villkor för historiska fordon i
nationell lagstiftning.
Motorhistoriska Riksförbundet har sedan
arbetet med EUs nya besiktningsdirektiv,
som påbörjades 2012, löpande kunnat
rapportera om utvecklingen. I december
2016 fastställde regeringskansliet ändringar i fordonsförordningen och den 20 maj
2017 publicerades Transportstyrelsens
information om de nya reglerna för kontrollbesiktning som träder i kraft den 20
maj 2018. Fram till dess gäller dagens
besiktningsregler. Flera detaljer kvarstår
dock att reda ut enligt Transportstyrelsen.
Jan Tägt generalsekreterare
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Marie Falk fotodokumenterade

Västkustrallyt 6 juni

Det var en mycket stor variation av fordon
som deltog i årets rally och Marie fotograferade de flesta vid starten från Vapnö
Gård. Alla fordon får naturligtvis inte plats
på dessa sidor men de ger ändå en bild av
vilken mångfald som startade i årets rally.

Emil Nilsson, Halmstad, i en
VW Variant 1600 från 1972

Andeers Bertilsson, Åled, i en Chevrolet Corvette Sting Ray från 1969

Thomas Svensson, Halmstad i en
Chrysler 300 från 1967

Göran Silvander, Oskarström, i en
Plymouth Prowler från 2000
Lars Isaksson, Falkenberg, i en knallgul Ford F100 från 1956

Sven-Åke Nilsson, Helsingborg, i rallyts äldsta fordon en Ford T från 1914

Stig-Erik Lönnerheden, Klippan, i en
Scania Vabis LS 75 från 1960

Ingemar Olsson, Morup, i en Austin
Healey 3000 från 1960

Bengt Malmsten, Simlångsdalen, på sin
Rex R147 från 1925

Erling Magnusson, Halmstad, i en VW
Cab från 1978

Jörgen Ask, Falkenberg, i en De Tomaso Pantera GTS från 1975
Bengt Karlsson, Halmstad i en Porsche
356A från 1958

Sven-Göran Olsson, Långås, i en MG
TF från 1954
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Ingemar Birgersson, Laholm, i rallyts
näst äldsta fordon, Ford T från 1922

Brandkåren var på plats med en
gammal “goding”

Lars-Olof Johansson, Tvååker, i en
Triumh Spitfire från 1964
Anders Westin, Glommen, i en Heinkel
Kabine från 1959

För underhållning före start och mellan målgång och prisutdelning svarade
Sylve Bengtsson och Anders Wickström
Arne Brorsson, Halmstad, i en Renault
4 CV från 1961

Bert Nilsson, Tvååker, i en BMW Z3
från 1996

Lars Lindquist, Hyltebruk, i en Ford
Mustang Cab från 1967

Stefan Fredriksson, Halmstad, i en
Chevrolet Corvette från 1976
Bruno Torstensson, Ljungby, i en Jaguar E-type Roadster från 1965

Anders Nilsson, Laholm, i en Vovlo
P1800 S från 1964

Lars Pehrsson, Falkenberg, i en Ford
Edsel Ranger från 1958

Birgitta Andersson, Falkenberg, i en
Volvo PV 544 från 1966

Tommy Karlsson, Laholm, i sin läckert
lackade firmabil.

Även hundar deltog även om just denna
inte verkar vara koncentrerad på vägen

Hans Rask, Varberg, i en Mercury
Mont Chair från 1955
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De vann Västkustrallyt 2017

Vackraste fordon blev Per-Erik Ladds Ford Skyliner 1958. Foto Marie Falk
Det blev en tät strid om förstaplatsen i
årets Västkustrally och segrande ur den
striden gick Lasse Idersjö Ljungberg
som lyckades samla ihop hela 770 poäng
vilket var 10 mer än tvåan Helge Boman
som nådde 760 poäng. Dessa två var i
en klass för sig. Fyra deltagare hamnade
lika på 700 poäng och skiljefrågan korade Anders Gerhardsson till trea.
Övriga på 10-bästa listan blev:
4. Sören Hammar, Halmstad
5. Sibert Johansson, Halmstad
6. Björne Spång, Varberg
7. Bo Franzén, Älmhult
8. Magnus Karlsson, Gullbrandstorp
9. Leif Pedersen, Halmstad
10. Sigvan Andersson, Trollhättan

3. Anders Gerhardsson, Falkenberg,
VW 1200 -61
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1. Lasse Idersjö Ljungberg, Harplinge,
Mercedes 220 SB -63. Foto Per Svengren

2. Helge Boman, Halmstad, Auto
Union 1000 cab -63. Foto Marie Falk

Det blev köer vid första kontrollen

Foto Arne Åkerblom

Vapnö Gård och Slott - en vacker start- och målplats

Foto Per Svengren
Att få både starta och gå i mål i slottsmiljö
har Västkustrallyts deltagare aldrig fått
göra innan årets rally gick av stapeln den
6 juni. Att det blev start- och målplats
på Vapnö berodde på att den plats som
först var tänkt som start- och målplats,
Marknadsplatsen i Halmstad (vid Kajskjulet) inte kunde upplåtas för oss på
det sätt som vi blivit lovade. Då detta
besked nådde rallykommittén var det
tre veckor kvar till rallystart och nu var

goda råd dyra. Vilka alternativa platser
fanns att välja bland? Funderingarna gick
till Slottsmöllan i Halmstad, Halmstad
Arena men så sa någon Vapnö Slott och
alla kände på en gång att här skulle vi
vilja ha start- och målgång. Tillgång till
stora parkeringar, toaletter och restaurang sågs som stora fördelar och klubbens ordförande fick förtroendet att ta
en första kontakt med Vapnö.
Kontaktperson på Vapnö Slott var Ann-

I Vapnö slott den 21 juni

Från vänster Hallands Fordonsveteraners ordförande Pia Idersjö, Vapnös Ann
Christin Bengtsson och Stefan Green.
Mycket med årets rally var bra. Att ha tog slut på kaffe, att det blev långa vänstart och mål på Vapnö Gård och Slott tetider på lunchen samt att många tyckte
var en fullträff, gott om plats för både att maten var snålt tilltagen, den kritiken
rallydeltagare och publik.
tar Vapnö till sig och vid ett möte på
Rallyrundan har fått mycket god kritik Vapnö Slott den 21 juni mellan HFV och
och att få köra genom Norre Katts Park personal från Vapnö (med redaktören
och genom Norre Port tyckte många var som observatör) erbjuder Vapnö alla
en riktig “höjdare”.
rallydeltagande fordon 2 biljetter till
Det som inte fungerade så bra på Vapnö Vapnös Julmässa 2017 som kompensavar lunchen som många blev besvikna tion. Brev och mail med detta erbjudande
på. En del av lunchproblemen berodde har skickats ut till samtliga rallydeltagare
på att sambandet mellan HFV och köket och redan samma dag kom det svarsmail
inte fungerade som det var tänkt och här från mängder av rallydeltagare som
får båda parter fundera på varför kom- tackade för det fina erbjudandet och ville
munikationen inte fungerade.
få biljetter till mässan.
Att frukostfrallan var liten, att det ibland Snyggt jobbat av alla inblandade!

Rallygeneral Sterner Josefsson(tv)
tillsammans med dagens speaker Sylve
Bengtsson. Foto Per Svengren
Christin Bengtsson och hon sa omgående
ja till Pia. Puh, nu var det löst! Nu återstod bara att göra om all planering som
tidigare utgått från start och mål inne på
Marknadsplatsen i Halmstad. Bråttom,
bråttom, tiden var knapp. Rallykarta och
färdbeskrivning måste göras om liksom
rallyplaketten. Vilken tur att den ännu
inte var tryckt och klar!
Allt blev nu inte som det var tänkt, frukosten och luncherna lämnade mycket
övrigt att önska. Köerna vid kontroll
1 blev timslånga. Lärdomar att dra till
nästa Halmstadsrally.
Några fakta, 201 anmälda, 22 efteranmälningar, 213 startade vilket innebär
att 10 föranmälda deltagare aldrig kom
till start. Att 5% av anmälda inte kommer
får anses som normalt då våra fordon inte
är några ungdomar och kan drabbas av
allehanda ålderssymptom.

Mycket folk men ändå trivsamt. Foto
Per Svengren

Det blev aldrig riktigt trångt trots alla
rallydeltagare. Foto Per Svengren
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Halmstad Automobil Klubb ansvarade för

Kontrollen vid Ringenäs
Vad gör man när ens gamla klubb inte
längre finns och när man inte träffar sina
gamla kompisar på många år? Jo, när det
är dags för Västkustrallyt tar man tillfället i akt och samlas för en dag och har
lite kul tillsammans.
Bakgrunden till detta är den numera
insomnade klubben Halmstad Automobil Klubb som startade 1954 och som
levde kvar till början av 2000-talet.
Klubben hade många framgångsrika
förare i både rally och banracing. Några
av de mest framgångsrika var Anders
Olofsson, Thorbjörn Carlsson, Greger
Petersson, Calle Jonsson, Gösta Pettersson, Björn Rothstein, Olof Wijk och
Bengt Gustavsson. Dessa förare tog alla
minst ett mästerskap i SM, EM, eller på
högre nivå. Utöver dessa hade klubben
en mängd förare som körde både rally
och racing på lägre nivå, men med stora
framgångar.
Tyvärr finns inte klubben längre, men
de flesta medlemmarna finns fortfarande
kvar och många av dem hittar vi nu i
bland annat Hallands Fordonsveteraner.
När nu Västkustrallyt skulle gå med start
och mål i Halmstad och dessutom när
en av HAK:s gamla ordförande, Sterner
Josefsson, skulle vara tävlingsledare
för rallyt, så beslöt några av klubbens
gamla medlemmar att träffas igen och ta
hand om en av kontrollerna på rallyt och
samtidigt ha lite trevligt tillsammans, i
samma anda som förr.
Kontrollen på Ringenäs gick ut på att,
förutom att svara på några kluriga frågor,
veta hur lång bil man körde. Det gjordes
på så sätt att vi fäste ett lod längs bak på
bilen och sedan skulle föraren köra sin
bil över en ”stor linjal”, där man kunde
få 100 poäng om man lyckades att stanna
bilen så att lodet hängde mitt över ” linjalens” längsled. Enligt våra funktionärer
så var det många som körde de största
bilarna som lyckades ovanligt bra på
detta prov. Jag gjorde själv ett försök
med detta innan de tävlande kom, men
min blygsamhet förbjuder mig att nämna
vilken poäng jag fick.
Vi som stod och delade ut frågorna vid
ankomst hade också möjlighet att få en
liten pratstund med många av deltagarna
och det var riktigt kul att se hur många
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Speedman ”ger järnet” på sin fina Rex

Opel Super Six Sedan 1937
av våra gamla klubbkompisar från HAK
som var med och körde Västkustrallyt.
Jag har tyvärr inte möjlighet att nämna
alla, men några som utmärkte sig lite extra var Bengt Malmsten (Speedman) som
under väldigt många år har varit racemekaniker åt en massa olika racerförare från
Halmstad. Bengt är numera entusiastisk
motorcykelrenoverare och då speciellt
motorcyklar från Rex i Halmstad. Ett
längre reportage om Bengt och hans
motorcyklar finns i tidningen Nostalgia
nr. 8 2014. En annan som förr i världen
hade betydligt mer bråttom än denna
dag var Benne Andersson, som på sin tid
körde bland annat Renault 5 TS Cup och
även Volvo Turbo Cup i banracing. På
Västkustrallyt gick det lite långsammare.
Att de gamla racingtakterna sitter i hos
HAK:s medlemmar märks bland annat
på motorljudet i några av deras bilar,
bland annat en viss ljusblå Porsche 356
från 1958 vars ägare är från Holm, om
jag inte missminner mig. Jädrar vad den
lät gött! Mer sånt tack!
Till sist vill jag bara presentera oss som
var funktionärer på denna kontroll.

Många passade på att fika på Ringenäs

Nationaldagsfirande med stil!

Hur lång är bilen egentligen?

Horst Grieger: sekreterare, redaktör,
domare, tävlingsledare och funktionär i
HAK samt kartläsare och förare i racing.
Per Kruuse: styrelsemedlem, tävlingsledare, domare, redaktör och funktionär i
HAK samt förare i rally och racing.
Carina Lindblad: flitig funktionär i HAK
och förare i racing.
Hans Lindblad: styrelsemedlem och flitig
funktionär samt förare i rally och racing.
Åke Lundgren: styrelsemedlem och
mycket engagerad funktionär i HAK.

Utmattad rallydeltagare
Lennart Neikter: kassör och flitig funktionär i HAK.
Jan Öhberg: kassör, revisor och funktionär i HAK samt framgångsrik kartläsare
i rally. Han gav även år 2007 ut boken
”Farväl till Macken” som många av er
säkert redan har köpt.
Text o foto Horst Grieger

Hemma hos Per

Den 17 juli överraskades villaborna på Agatvägen i Vallås av mängder med veteranbilar. Det var Göteborgs Motorhistoriska Klubb som gjorde ett hembesök hos
Per för att titta på hans nyinköpta Buick från 1935. Inför det fina besöket hade Per
rullat ut sin Buick och även fällt ner suffletten så att de nyklädda sofforna och
mattorna fick ”lufta sig” i det, för dagen, fina sommarvädret.
Föraren av denna Ford Forder Royal
DLA hade verkligen koll på läget

Mycket folk på gården. T.v. MG TF och med aktern mot kameran en MG TC -46
Maffig! Bentley Airline 1933

Ford Skyliner -59

En av väldigt många fina jänkare.
Pontiac Bonneville 1959

Aston Martin DB6 -66

MG TD från tidigt 1950-tal

Rallyts lägsta bil. Undertecknad fick
nästan ryggskott när han skulle prata
med deltagarna.

Mercury -46

MG Saloon -48
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Ett stort tack

Graﬁsk proﬁlmanual

till nedanstående företag för deras generösa medverkan

i 2017 års Västkustrally!
Typsnitt:
Färgkoder:

Gabriola
vinröd PMS 202, CMYK 9, 100, 64, 48
guld PMS 871, CMYK, 20, 25, 60 ,25

Logo att använda när ej bageri
behöver vara med.

Logo att använda när endast
svart/vit information används.

Negativ logo vid mörka bakgrunder
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Unnaryds marknad 12 juli 2017
Ovanligt många HFV-are besökte marknaden detta år. Speciellt roligt att vi fick
se ett antal nya bilar och ansikten på
träffen.
Den äldsta var en 8-sitsig Dodge från
1939 som har en grevlig bakgrund då
greve Claes Mörner i Stockholm var
första ägare av denna mycket ovanliga
bil. Motorn är en 6 cylindrig sidventilare
på 3,57 liter och 87 hästkrafter. Väger
1800 kg och är 5,4 meter lång. En riktig jätte med andra ord. Utrustad med
överväxel, radio och limousinutförande
kostade bilen greven 10 825 kr när han
köpte den 1939. Bilen är i originalskick,
vilket gör den än ovanligare.
Nästa nykomling visade upp en mycket
vackert svartglänsande 2-dörrars Volvo
Amazon från 1963 med överväxel. Prestanda är något förbättrade jämfört med
originalet då motorn försetts med D-kam

Johan Gustafssons svarta Volvo Amazon
från 1963
Arne Erlandssons mycket vackra MGA
1600 från 1959

och Weber 36/36 förgasare samt ett 2
tums Simons sportavgassystem.
Ännu en nykomling kom körande i en
mycket röd och välrenoverad MGA 1600
från 1959.
Att vara med på klubbens utflykter och
aktiviteter är ett utmärkt sätt att lära
känna medlemmarna i klubben och kanske också skapa en massa “matnyttiga”
kontakter.

Urban Svenssons otroligt välbevarade
Dodge från 1939.

Beach buggy till sjöss

Ägarhistoria

I kanalen i Gdansk hamn

Lite fakta om bilen:
Köpt den 3/4 1963 hos Autocentralen
i Enköping av snickaren Sven Eriksson. Den togs över av hans dotter den
11/7 1975. Sen köpte jag den 2010 och
renoverade den till det skick den är idag.
Bilen kostade 14.880 kr och han betalade med en check på 10.000 och 1.400kr
i kontanter.
Resterande betalning var en inbytesbil,
en PV 444 från 1956, som han fick 3.480
kr för.
För två år sedan visade jag bilen för
damen jag köpte den av och hon blev
rörande glad. Vi har regelbunden kontakt och skulle jag någon gång sälja den
(troligen aldrig) så har jag lovat att fråga
dem först.Vill du veta mer om bilen så är
det bara att höra av sig.Tel 073-9029726

Text o foto Johan Gustafsson, Slöinge

Vid bryggkaféet i Askersund
När jag passerade Askersund i somras
såg jag till min stora förvåning en beach
buggy liggande vid bryggkaféet i Askersunds hamn. Ett alternativt användningsområde för en utsliten bagge tänkte jag
men där hade jag fel.
När jag senare under sommaren besökte
Gdansk i Polen såg jag massor av motoriserade beach buggys i hamnkanalen.
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Onsdagen den 21 juni 2017
Klubbens mångårige medlem nr 54 Kurt
Ljungberg dök överraskande upp vid
slottet denna vackra men något blåsiga
onsdag. Dagen till ära hade han, för
första gången på två år, startat sin Ford
A av 1928 års modell.
Nils Hägerström hade bestämt att vi
skulle köra till stranden i Vilshärad för
att där inta medtagen fika. Resan från
Halmstad Slott gick bra även om 4 bilar
fastnade vid första trafikljuset. Men då
Nils berättat vilken väg vi skulle köra
kom vi, som var efter, ikapp framförvarande strax efter det att vi lämnat
Flygstaden bakom oss.
Vid första rondellen i Gullbrandstorp
blev Kurts A-Ford törstig och det var inte
att undra på efter att ha stått garagerad i
två år och sedan ut och köra när det var
varmt. Kurt hade nog räknat med törsten
då han plockade fram en lätt rosa 5-liters
dunk fylld med vatten.
Efter att törsten släckts gick färden vidare
till Vilshärad utan problem. Det var något

Mopedrunda 18 maj

I torsdags den 18 maj körde vi en mopedrunda i Våxtorp. Vi träffades 21
mopedister vid Tajes kiosk och körde
till Våxtorps Betong där Thomas Sjöberg
tog emot oss och visade tillverkningen av
sten och plattor.

större problem att hitta lä för den kraftiga
vinden men även det problemet löstes till
priset av att vi inte kunde se havet.

Mycket intressant hur tillverkningen
går till
Vi gick även och tittade på den utställning som fanns av deras produkter. Efter
det bjöds det på kaffe och muffins.

Efterlysning!

Getingen “hittade” jag
på hamnplan i Askersund där Askersunds
Veteranfordonsklubb
hade samlats för att
visa upp sina fordon.

Nu är det fart på grillen.
Vi tackade Thomas och övrig personal
för besöket och körde sedan en runda
förbi Våxtorps Camping och stugby
sedan via Kungsbygget, Jonstorp, Yllevad, Vindrarp och vidare till Björbäck
där vi hade den sedvanliga grillningen
vid Mats Anderssons damm.

Till denna samling kom en dalmas åkande på Getingen. Då han inte visste så mycket Här avnjuts det grillade
om den så hade han satt ett anslag på skotern där han efterlyste information om bl a En mycket vacker plats som vi är väldigt
antal tillverkade, men all information var intressant att få ta del av. Så vet du något tacksamma att få använda.
om denna Getingen, kontakta då ägaren. Kontaktuppgifter ovan.
Text o foto Egon Lindqvist

12

Björn Persson fotograferade

grillbesökare hos Ingemar och Ingegerd
Som vanligt kom det mängder med HFVare till sommarens stora begivenhet i
Mellbystrand, Grillaftonen!
Ingemar och Ingegerd Paulsson hade
hjälp av grannen Rune Nilsson och Fördelardosans flitige medarbetare Arne
Åkerblom med att ställa i ordning gården
inför grillkvällen. Se vidare reportage på
sidan 19.
Att det inte är bara “gamla” medlemmar
som kommer utan att man också kan
se nya ansikten är glädjande och visar
att grillkvällar är mycket uppskattade
aktiviteter.
Men varför är det bara män som grillar?

Raden full!
Björn lyckades inte fånga en enda kvinnlig “grillare” på bild. Är grillningen den
sista manliga bastionen?
Stort tack till arrangörerna för ert stora
engagemang som gör Mellbygrillningen
till något man ser framemot varje år!

Hur i all världen har denna gamla
DeSoto blivit så blank?

Ett antal mopedister ställde sig i solen
längs en husvägg.

Arne Brorsson Renault 4 CV lockar
alltid någon att säga “så gullig”.

Två Porschar på parkeringen

Ingen grillkväll utan att Ingemar
Paulsson startar sin tändkula.
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Ignaberga den 6 juli
Den 6/7 var det soligt och varmt, kvällen
var som upplagd för en liten tur till den
fina bilträffen i Ignaberga, Hässleholm.
Där hålls det bilträff varje onsdag kväll
under sommaren

En vy över utställningsområdet och de många besökarna
Rune Nilsson i det vackra solskenet
Rune Nilsson och jag bestämde, vi åker,
och det gjorde vi. Träffen började vid 17
tiden, vi var där c.a 16.30 och då hade
redan fordonen börjat att rulla in.
Vi parkerade i andra ledet och satte oss
för att kolla när fordonen rullade in. Det
blev en salig blandning av bilar, MC,
mopeder, lastbilar och traktorer. En del
i fantastiskt skick andra i ett skick där
man ibland undrade hur man ”vågade”
ta ut dem i trafik. Men alla hade det gemensamt att de var fordonsentusiaster.
Det är inte varje dag man ser en motorcykel med husvagn på släp

Vem vill vara ovän med den som har
sådana här spikar på fälgen?

Det här är ett underbart ställe väl värt ett
besök. De har en utmärkt FB-sida där de
speglar varje onsdags bilträff. Gå in på
Facebook , skriv in Tykarpsgrottans Bil
& motorcykelcafé och titta själva.
Denna kväll bjöds, förutom på korv
o hamburgare som kunde köpas i ett
nyuppfört grilltält, på uppträdande från

Rockabilly gruppen, Erika Jonssons
Countrybilly Train, ett glatt gäng från
Värmland som spelade skön musik.
Denna kväll var det en fantastisk uppslutning med ett par hundra fordon och
säkert 1500 personer på plats. Verkligen
en kul träff!
Text o foto Arne Åkerblom

DIN KOMPLETTA
KYLARVERKSTAD
FÖR VETERAN KYLARE
med 30 års erfarenhet

Vi renoverar och Tillverkar
Ni är alltid välkommen att
maila eller ringa vid
förfrågningar
Ovanlig motorcykel
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Tel: 031-833662

Öppet: månd-torsd 07.00-17.00
fred 07.00-16.00

Södra Ågatan 20b, 431 35 Mölndal
www.autokyl.se • info@autokyl.se

Sofiero Classic 2017
Den 18:e juni var det dags för årets upplaga av Sofiero Classic. Den hölls i ett
strålande sommarväder, med många
utställare och många besökare. Det var
också kul att se att flera av klubbens
medlemmar hade tagit med sina bilar och
ställt ut dem här på Sofiero.
En av de trevliga sakerna med denna träff
är att det brukar komma över en hel del
bilar från Danmark, som vi i vanliga fall
inte får se.
Det hölls även en bilauktion med många
intressanta bilar att köpa för hugade spekulanter. Tyvärr räckte de 120 kronorna
jag hade i min portmonnä inte speciellt
långt, så jag fick åka hem igen i min
gamla Ascona... som vanligt.

Mopedrunda 20 juli

Samling vid Ysby kyrka
En av klubbens bilar på plats framför
slottet

Mopedgänget har varit ute på en runda
den 20 juli.Vi samlades ett 25 tal glada
mopedister i det vackra sommarvädret
vid Ysby kyrka där Bengt Arne Bengtsson hälsade oss välkomna. Vi åkte sedan förbi Karsefors,Lejeby,Kasteberg,
Södra Kattarp,Hjörnered och vidare till
Timmershult.

Text o foto Horst Grieger

Kul skydd … eller kulskydd
Teal Bugatti Modell 59, årsmodell

Vid besöket i Timmershult hade Arne
Olsson ställt ut sin Grålle som hans far
en gång köp ny till gården.
Där tog Arne Olsson på Olssons Viltbutik
emot oss och visade sin slakterianläggning och viltbutik. Vi fick även göra
inköp av butikens varor.

Instrumentbräda De Soto Airflow 1935
En väldigt fin Franklin från 1931

Borgward Isabella Coupe 1961

Ytterligare en HFV-bil i solskenet

Hoppla! En Ferrariägare med humor!
Se registreringsskylt

Lätt att justera ventiler på en Nimbus
MC

Fika i Bengt Arnes före detta stall
Sedan gick färden vidare genom Hult,
Svenshult, Bockastensbygget och till
Bengt Arne hemma på Sjöslätt där
det blev grillning av våran medhavda
korv och fika som B-A med fru bjöd på.
Text o foto Egon Lindqvist
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Viken 19 juli
I Viken, strax norr om Helsingborg, har
man hållt bilträffar i hamnområdet i
många många år. Jag har själv inte varit
där på säkert 10 år, men kvällen den 19/7
var det en riktigt varm och solig kväll
och då passade jag på att köra ner för att
se lite trevliga bilar i en fin omgivning.
Extra roligt var att se att det var flera
hallänningar på plats denna kväll.
Har ni aldrig vart där så kan jag verkligen
rekommendera att åka ner någon gång.
Träffen startar officiellt kl. 18.00, men
man bör nog vara på plats redan vid
17-tiden för att vara säker på att få en
bra plats för bilen.

Enligt transportstyrelsen är detta en
”Lincoln Continental” 1970. Jag tror
att den har blivit ”lätt ombyggd”

Buick Century snygg bil från det fina
året 1958 (igen)

Text o foto Horst Grieger
En läcker liten engelsman, Sunbeam
Tiger 1965

”Live to ride Ride to live A way of
life” Träffen snyggaste tanklock

Cadillac 1960 i verkligt toppskick

Kawasaki 900 Z1 1973 i nyskick, det
ser man inte så ofta

Visst är det snyggare med läderrem i
stället för buntband. Satt på en gammal
engelsman så klart

Chevrolet Sport Sedan 1958 (bra årtal)

TAPETSERARMÄSTARE
STEN
OLOFSSON
Ängelholmsvägen 81, Tel. 073-919 88 22

Tuffaste moppen på träffen! Svartvit
rutigt mönster och träflak är aldrig fel

En fantastiskt fint renoverad Ford Fordor Royal DLA 1939

Klubbens formelförare

Specialerbjudande!

Rekonditionering av skinninredning
inkl. tvätt och infettning 2 000 kr inkl. moms

Renoverar och klär om
MÖBLER * BIL * BÅT * MC
TYG * SKINN * KAPELL * LÄDER
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Stilstudie från tävlingen på Kinnekulle
där Anders Bertilsson från Åled vann
på söndagen. Stort grattis!

Fordonshistoriska dagen i Hyltebruk 3 juni
Veteranfordon av allehanda slag samlades denna lördag på en industritomt.
Där fanns lastbilar, traktorer, motorcyklar, mopeder och naturligtvis ett antal
HFV-are.
Försäljare av diverse fordonstillbehör
gick också att hitta liksom korv- och
hamburgerförsäljning. Det verkade som
om Hylteborna gått man ur huse för att
titta på allt som kommit till orten. Massor
av besökare var det i alla fall.
Kl 11började cruisingen för alla deltagare
och skulle det verkligen fungera att köra
i karavan när man var 150 bilar? Jo,
det gick alldeles utmärkt. Alla var med
ända från start till mål. Kanske gick det
så bra då vi inte körde på så trafikerade
vägar och inte heller hade stopptecken
att ta hänsyn till. Resan gick över de små
byarna Landeryd, Broaryd, Timmershult,
Torup och Rydö innan vi efter ca 5 mil
återkom till startplatsen. Trevliga människor, levande musik och ett strålande
väder, vad kan man mer begära av en
lördag?
Arrangörerna hade engagerat en orkester,
Buckersfield som underhöll från ett lastbilsflak. och som gjorde det riktigt bra.
Ett mycket trevligt och uppskattat inslag.
Hoppas det blir en ny Fordonshistorisk
dag i Hyltebruk 2018 och att ännu fler
HFV-are då kommer på besök.

En stor och en liten HFV-bil. Lars Rendahls Jaguar Coupé från 1975 och Benne
Anderssons NSU Prinz från 1962

Rickards Oldsmobile Super 88 -58
Sven-Erik Andersson från Tvååker kliver
varmt klädd ut ur sin Ford Escort

En vacker Volvo Amazon vars ägare
njuter av medhavd kaffekorg

Klubbens besiktningsman Rickard
Andersson med fru

Mats Thelanders Mercedes Benz
Coupé från 1970

Bengt Arnmo var där med sin Opel
Rekord Coupé från 1971
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Några dagar kring ”Sveriges vagga”
När det äntligen såg ut att bli lite sol och
uppehållsväder ett par dagar tog vi en tur
norrut till Västergötland. Eftersom vi har
tillgång till gratis logi i Skara utgick vi
därifrån.

passar man på att handla ost så att man
klarar sig några månader framåt. I anslutning till affären ligger Osterian. Där
dukas det upp en ost- och delikatessbuffé
med goda tillbehör alla veckans dagar.

Den döende älgen

Barbro Persson tillsammans med
Håkan Johansson
Första dagen besöktes Segelflygmuseet
på Ålleberg. Museet är det enda i sitt lag
i Sverige och visar segelflygets historia.
Det finns många plan att titta på. Bl a
världens nu äldsta flygande Tiger Moth.
Museet drivs av Segelflygens Veteransällskap. Vi träffade guiden Håkan
Johansson från Söderhamn, som själv
flugit på Ålleberg och som hade mycket
att berätta. Han har själv segelflugit och
tävlat både i England och Amerika.

Ostdisken hos Falköpings Ost
Från Ålleberg en tur genom Falköping
och ett obligatoriskt besök på Falbygdens
ost där det säljs över 150 ostar från när
och fjärran. Många smakprover erbjuds
och där finns även en presentbutik. Här
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Vildsvinstavlan ovanför eldstaden
Nästa dag spenderades till större delen
på Löfwings Atelje vid södra änden
av Hornborgasjön och strax söder om
Trandansen. Vi åker gärna dit varje gång
vi är i närheten för hela anläggningen
med utställningshall och restaurang m
m andas kvalitet, stil, smak och ett stort
lugn. De fantastiska tavlorna kan man
gå runt och se på hur många gånger som
helst och man blir lika tagen varje gång.
Beträffande den stora tavlan med den
döende älgen har Göran Löfwing vid ett
tidigare besök berättat att inspirationen
till den fick han då någon skjutit en älg,
som visade sig ha en infektion i bogen.
En utredning gav vid handen att en älg
med spetshorn kan skada en älg med
skovelhorn vilket ofta sker i naturen. En
skovelhornsälg klarar sig alltså inte i strid
mot en spetshornsälg.
I restaurangen serveras god årstidsbaserad och helst lokalproducerad mat.
Mera om anläggningen och om Göran
och Linda Löfwing kan läsas på www.
lofwings.se Vi som kommer söderifrån
tar väg 184 från Falköping mot Skara.
Efter 12 km tar man av åt öster på en liten
smal väg ca 8 km. Eftersom ateljen ligger
i närheten av Trandansen är det lämpligt
att göra ett besök på våren när tranorna
kommer och rastar vid sjön.

Missa inte detta unika ställe om Ni kommer i närheten. Det är verkligen värt ett
besök!!

Modell på Dahlénmuseet
Den här dagen gjorde vi även ett besök
på Dahlénmuseet i Stenstorp. Gustaf
Dalén föddes 1869 och dog 1937. Vid
ett experiment den 27 september 1912
med att att testa hur högt tryck en upphettad gasflaska kunde tåla gick något
snett och han skadades mycket svårt och
hans syn gick inte att rädda. Många av
hans uppfinningar gjordes efter att han
blivit blind. Klippapparaten, solventilen
och glödnätsbytaren är bara en del av
vad som gjorde honom känd och berömd
över hela världen. Hans revolutionerande
uppfinningar inom fyrteknikens område har genom åren frälst och räddat livet på hundratusentals sjöfarare.

AGA-bilen årsmodell 1919
Hans uppfinnarflit ledde vidare till bl a
AGA-bilen och spisen, radio- och TVapparater, kuvöser, mätutrustning och
hjärt-lungmaskinen m m. Gustaf Dahlén
tilldelades Nobelpriset 1912. På museet
finns ett av få kvarvarande exemplar av
AGA-bilen av 1919 års modell, som är
i originalskick.
Mera att läsa om Gustaf Dahlén och hans

levnadsöde finns att läsa på
www.dalenmuseet.se
Tredje dagen gjorde vi ett besök i Skara
domkyrka, som är ett imponerande
byggnadsverk. Den invigdes 1150 men
nya fynd visar att det fanns en kyrka på
platsen redan år 1000. Visst är det i de
här trakterna som Sveriges vagga funnits.
Härefter bar det iväg till Varnhem med
dess klostermuseum och klosterkyrka,
där bl a Birger Jarl ligger begravd. Nya
arkeologiska utgrävningar berättar om

Grillaftonen 2017-06-28
Ja i kväll är det dags för grillafton igen.
Inte alla funderar på det stora arbete som
Ingemar, Ingegerd och Rune lägger ner
för att vi HFV:are skall kunna samlas
och prata bilar under en skön grillkväll.
Ingemar har ju en hel del förberedelser
med att plocka fram och sätta ihop alla
möbler som behövs till detta stora gäng.
Han har till och med inhandlat en massa
stolar och bord som ju användes vid
denna sammankomst.

När allt är på plats, inspekterat o klart så
är det dags att ta fram grillarna till sina
platser. Kol fyller Ingemar på lite senare
på dagen och tänder grillarna tidigt med
vetskap om att Hallands Fordonsveteranerna alltid är på plats långt innan
utsatt tid.

Varnhems klostermuseum
platsen från tiden innan munkarna kom
dit på 1100 talet. Mera om detta kan man
läsa på www.aix.se/kata-gard/.

Ingemar och Rune ställer fram bord och
stolar inför kvällens grillning

Några av alla Oplarna i museet
Alldeles i närheten ligger Norra Lundby
där Opelmuseet ligger. Detta ägs av Inge
Andersson, som köpte sin första Opel
1957. Han blev så nöjd att han förblivit
Opel trogen. Den första bilen blev kvar
på gården och så har samlandet fortsatt.
Till sist hade han så många Oplar att han
blev tvungen att köpa granngården för
att få plats med alla. Nu har han dryga
femtiotalet bilar, varav ca 30 visas i museet. Han byter ut 1/3 av bilarna varje vår
när utställningen öppnas för säsongen.
Museet är det enda i norden med enbart
Opelbilar. Intresset har varit stort även
från våra grannländer. Äldsta bilen i
samlingen är från 1936 och sedan finns
modeller fram till 1985.
Mera kan läsas på www.samlaren.org/
opel/ och där finns även många bilder.
Hitta muséet med GPS / (lat, long):N 58°
22.368’, E 13° 37.025’
Bilder Björn Persson,
text Barbro Persson

Dagen börjar med förberedelsejobbet
redan kl. 9 på grilldagen då Ingemar
som arbetsledare ser till att de hjälpande
ställer upp med att göra som han säger.
Det bordet dit, de stolarna till de borden
o.s.v. Ingemar kan ju detta i ryggmärgen.
Det viktiga är ju att få så många platser
under tak som möjligt, man KAN ju
inte riktigt lita på väderleks- spåmännen. Även om Ingemar dansar en o annan soldans under dagen för att blidka
vädergudarna är det ju ändå lite osäkert
till kvällen.

Ingemar och Rune pustar ut efter ett väl
utfört arbete
Det var lite om förberedelserna bara för
att visa att den här grejen som alla tar
för givet innebär en hel del jobb före
och efter. Men, säger Ingemar, det gör
inget hans glädje är att se att alla trivs,
visar upp sina fina bilar och umgås på ett
trevligt och glatt sätt.
Mer om själva aftonen på annan plats.
Vi tackar Ingemar, Ingegerd och Rune
för att de ställer upp.
Text o foto Arne Åkerblom

PA Bilmäklarna

Förmedlar - Köper - Säljer - Byter
Din bästa bilaffär... det självklara valet!

Vi blir en lönsam kontakt för dig oavsett om det gäller
ett nytt fordon eller ett begagnat.

Du kan med förtroende vända dig till oss.
PA Bilmäklarna • Gränsvägen 7 • 312 60 Mellbystrand • 070-6241136
Bilar i lager: www.pabilmaklarna.se
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Klippan Classic 28 maj

Någon hade skapat en tidstypisk campingmiljö vid en av hembygdsstugorna. För en ung människa måste denna miljö förefalla
helt uråldrig men för oss veteraner väckte miljön nostalgiska hågkomster.
Dagen hade, av väderlekstjänsterna, fått
en varm och solig prognos. Varför inte
skicka ut ett gruppmail till alla HFV-are
i Halland och uppmuntra till en liten
utflykt? I maillistan finns drygt 290
adresser. Så, på lördagen den 27 maj
skickade jag ut ett mail och bestämde
mötesplatsen till Motell Tre Laxars
parkering i Mellbystrand.
Nu var det spännande, hur många medlemmar skulle dyka upp? Svaret blev
– en! Den som kom var Per Nilsson, tillsammans med hustru Eva, i sin vackert
metallicblåa Mercedes Pagoda från 1967.
Besviken, kanske. Förklaringsmodeller
dök upp i huvudet. Det var Mors Dag,
det var sista dagen i långhelgen (som
började med Kristi Himmelsfärdsdag),
det var strandväder. Nåväl, två bilar är
i alla fall dubbelt så många som en så
vi körde iväg på utsatt klockslag och
anlände vid 10-tiden till Klippan i, vad
vi trodde, god tid. Det var faktiskt ganska
bra att vi inte kommit tidigare för nu fick
vi en plats där vi inte blev inklämda bland
en mängd andra utställningsbilar. När
parkeringen var klar dök det upp ännu
en HFV-are, Leif Paulsson var där med
sin mycket vackert renoverade Chevrolet
Impala SS från 1963.
Klippan Classic var en mycket inspirerande upplevelse. Mängder med bilar,
några ”utklädda” och andra som man
verkligen inte ser så ofta. Klippan ligger
i norra Skåne och för oss i södra Halland
är det inte alltför långt att åka – så nästa
år hoppas jag vi blir fler!
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Leif Paulsson i sin otroligt välrenoverade
Chevrolet Impala SS från 1963
Per Nilssons vackra Mercedes Pagoda
från 1976

Kan det bli gulligare än så här?

Eva och Per Nilsson njuter tillsammans
med Mats Thelander av solskenet

Gammal är äldst! Ford modell T.

Onsdagsutflykter sommaren 2017 Laholm 27 juli
5 juli Virsehatt

Denna somriga kväll samlades hela 17
bilar för att köra till Virsehatt, som ligger
strax utanför Oskarström på vägen mot
Simlångsdalen. Det var en ljummen kväll
och det gillade också knotten som närapå
åt upp oss när vi gick genom skogen för
att komma fram till den äng där vi skulle
fika. Om det ändå hade blåst!
Men att så många dök upp visar att den
här typen av utflykter är helt väderberoende och att klubben fått fler medlemmar visar sig också i att nya ansikten
dyker upp till slottsutflykterna. Arrangör
för utflykterna och fotograf av dessa
bilder är Nils Hägerström, Halmstad.

26 juli stranden vid Påarp

Den här kvällen kom ett tio-tal bilar
för att träffas, prata, köra en runda och
naturligtvis dricka kaffe och äta vad man
nu valt att ta med sig.
Som vanligt diskuterades det man och
man, kvinna och kvinna, emellan vart
färden skulle gå denna kväll? Ett demokratiskt beslut fattades och bilarna
bemannades. Nils ledde karavanen till
stranden i Påarp, något av ett favoritställe
då man årligen brukar besöka stranden
åtminstone en gång, ibland fler gånger
under sommaren.

Köpmännen i Laholm bjuder varje år in
Hallands Fordonsveteraner att ställa ut
sina fordon på torget i Laholm. Denna
något gråa afton ställde ett 20-tal fordon
upp sig på torget, både bilar, traktorer
och mopeder. Fordonsutställningen är
ett mycket uppskattat inslag under Laholmssommaren och är bara vädret på
gott humör blir fordonen många och
åskadarna ännu fler.
Foto Solveig Johansson

9 augusti Snapparp Lagaoset

Äntligen var det dags att åka till, kanske
en av Hallands allra vackraste rastplatser,
Snapparp som ligger vid Lagans utlopp i
havet. Det var inte så många som var med
denna onsdag så se detta som ett utmärkt
utflyktstips för en solig dag.
En mycket ovanlig bil kom till slottet,
en röd Scaglietti, ägare Göran Lundahl,
Skottorp
Det blev fullt med bilar framför slottet

Parkeringen vid Virsehatt

Scagliettin beundras av Torben Nielsen
(i blå tröja) och en okänd pojke. Ägaren
Göran Lundahl till höger

Fika i kvällssol i gröngräset

Fika nere vid havet
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British Motor Meet 2017
Tänk att man måste åka till Karlsborg för
att få träffa vår medlem nr 884 Eva Strid
från Kåphult, Knäred. Eva fick en BMC
1000 från 1968 av sin make Bengt som
50-årspresent men på det villkoret att hon
själv servade och skötte bilen. Förutom
vår allestädes närvarande Per Svengren
var Eva en av få HFV-are som besökte
denna träff.
Ett närmast oändligt antal brittiska bilar
fanns på fästningsområdet. Nu fanns det
inte enbart bilar att titta på, här bjöds
också på uppvisning av 50-tals dans,
modevisning samt scenuppträdande av
skiftande musikalisk karaktär.
Självklart fanns här försäljare av den
klassiska engelska maträtten fish and
chips. Letade man efter instruktionsböcker och reservdelar fanns det också
mycket att hitta.
Söndagen bjöd på både sol och regn.
Det började bra när ett 50-tal bilar körde
kortege från Gula Villan i fästningsområdet för att gemensamt köra till Kinstad
Herrgård för lunch. Den avslutade helgen
och deltagarna tog farväl av varandra
och körde hem till sitt. Till slut vill jag
ge ett tips, har ni vägarna förbi Knistad
Herrgård vid lunchtid så sväng in och ät,
ni kommer inte att bli besvikna!

Alvis TB 21 1952 med Special Sports
Tourer kaross försedd med en rak 6-cylindrig motor på 3 liter och 95 hk

I ett underbart försommarväder hölls
2017 års upplaga av Tjolöholm Classic.
HFV hade som vanligt en yta som
sköttes av Roy och Gunilla. Ett femtontal
medlemmar i HFV fanns i detta område.
Där syntes t.ex Hasse Bengtsson med
sin Amazon. Kurt Jansson med Cheva -53
och husvagn, Roland med sin MGB coupé
m.fl. I det övriga vimlet såg vi på
P1800 området en av arrangörerna till
Halmstad Sportscar, tillika HFV medlem,
Janne Modin som försökte att undvika
att komma med på bild. Men... Ni som
känner Janne känner säkert igen honom
bakom sin P1800.
Utställningen var stor och väldigt många
fina bilar fanns till beskådande på
området.
Olika aktiviteter avlöste varandra, flyguppvisning, helikopteruppstigning, gamla
racerbilar m.m.
Publikmässigt verkade utställningen
vara en succé, köerna ringlade sig långa
både dit och hem.
Text o foto Arne Åkerblom
Eva Strid vid sin “Hundkoja” med
engelska flaggan på taket

Michael Bengtsson med hustru Lollo
och Irene Rendahl vid Knistad Herrgård

TVR-klubben visade upp ett flertal modeller i olika årgångar
MG-klubben var rikt representerad i
Karlsborg
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Arne Åkerbloms
Tjolöholm

En mycket ovanlig BMC, stora “Hundkojan, BMC 1800 här i en Wolsley version

Körsällskapet 6-7 maj 2017

Paus i Rammsjöstrand. Bilen närmast i bild är en Standard. Bilen bakom en Hupmobile. Sist i raden står en Plymouth.
Här kommer en hälsning från körsällskapets vårrally 6-7:e maj som gick
på en vårgrön Bjärehalvö. Det var 32
förkrigsbilar från Sverige och Danmark
som ställde upp. Värd för evenemanget
var Kerstin och Jan-Olof Gustafsson som
ordnade en trevlig runda med start och
mål vid hotell Rivierastrand i Båstad.
Vi besökte bland annat järnvägsmuseet
i Ängelholm för att sedan intaga lunch
på restaurang Klitterhus.

Katarina Birgersson och hunden Rosi på parkeringen vid Klitterhus.

Uppställning framför Bilgårdens Bilmuseum.

Uppställning i Norrvikens Trädgårdar.

En Fiat Abarth från museet.
Därefter besökte vi Bilgårdens Bilmuseum i Förslöv. På museet fanns mestadels hundkojor och Fiat Abarth i olika
utföranden. Efter besöket på museet bar
det av till Norrvikens Trädgårdar för intagande av kaffe med dopp. Vi foro runt
på Bjärehalvöns vägar på alla möjliga
håll upp och ned för Hallandsåsen, ner
längs havet och ut i skogen. Söndagen
avslutades på Salomon krog, varvid alla
nöjda och belåtna tackade för sig.
Text o foto Ingemar och
Katarina Birgersson i en Nash 1929

Klitterhus.
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Halmstad Sports Car Event

Wheels and
Wings 14 juli

En liten hälsning från Wheels and Wings
14:e juli där 5 200 fordon och 17 000
besökare deltog.
Text o foto Ingemar och Katarina
Birgersson

Eder utsände i en Opel Kapitän 1957.

Årets version av Halmstad Sportscar gick
av stapeln lördagen den 22 juli.
Det var den 7:e i ordningen och arrangörerna hade som vanligt tur med vädret.
Inget regn lagom med solsken och värme
gjorde att åskådarna valde detta i stället
för badstranden. De mycket intresserade
hade givetvis kommit ändå och bara av
denna kategori finns det ju många.

Katarina Birgersson, stolt ägare till en
Opel Kapitän. Med hunden Rosi.

En kompressormatad Bentley 3-litre
Speed från 1926
Rövballebandet.

En Renault Alpine från 1969 ägd av
Benne Andersson, Halmstad

Sportbil från anno dazomal,
en Austin Seven från 1934
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Hans Bagge från Hyltebruk var
naturligtvis på plats i Brottet.
Drygt 300 bilar av skiftande märken och
utseende visades, det fanns något för
alla smaker. Som kommentatorer och
intervjuare hade som vanligt Bosse ”Bildoktorn” och Peter Sundfeldt engagerats,
dom grabbarna kompletterar varandra på
ett fantastiskt sätt med både humor och
kunnande.
Helt kort en mycket skön dag med många
fina bilar och en hel del HFV:are roterande runt på området.

Såhär kan en Opel Kapitän också se ut.

Text Arne Åkerblom, foto Per Svengren

Campingekipage.

Bilar så långt ögat kunde nå på Falkenbergs motorbana.

Odensjö 6 augusti

Folkligt och festligt. Mycket folk - många bilar - stor variation. Trevligt arrangemang. Foto Per Svengren
I strålande solsken men med hotande
mörka moln i väster började denna
trevliga eftermiddag i Odensjö Hembygdspark. Vi fick dock inte njuta länge
av solskenet då regnet kastade sig över
oss med obarmhärtig blöta. Vilken tur att

Från vänster Irene Rendahl, Mats
Thelander och Ann-Christine Thelander
dricker kaffe på scenen tillsammans med
tiggande hunden Albert
det fanns tält att huka under och en scen
där kaffe kunde intas medan regnet forsade ner. Men efter regn kommer alltid
solsken även om regnet envisades med
att återkomma under eftermiddagen, men
det blev som tur var bara med skurar.
12 HFV-are och några Jaguarer kom
till samlingsplatsen i Lidhult och kvart
över ett körde vi i en lång karavan till
Odensjö där vissa av oss fick plats inne
i hembygdsparken och några fick nöja
sig med finbilsparkeringen på gräset

Roger och Monicas Buick från 1950
strax utanför.
Extra roligt var att vi fick se några
nya HFV-ansikten och “nya bilar”.
Från Kvibille kom Roger Olsson och
Monica Magnusson i en orenoverad och
patinerad Buick från 1950. I en alldeles
nyinköpt högerstyrd Morgan (köptes på
Brottet i år) kom Boriz Janson från Torup.

Boriz Jansons nyinköpta Morgan

Tommy Carlsson hade kopplat en fin
gammal husvagn på firmabilen

Två HFV-profiler, Hasse Johansson
från Veinge till vänster och Sven-Erik
Andersson från Tvååker till höger
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Norrvikens Trädgårdar, Båstad 28 - 30 juli

Bo Söderholm och Agnetha Sandberg, som kom i var sin bil, Ford Consul Capri -63 och Ford Cortina GT -66, dukade upp
ett -60 tals bord med tidstypiska campingtillbehör något som gladde många besökare och gav nostalgiska vibbar.
Efter 17 långa år var det äntligen dags
igen för Norrvikens Trädgårdar i Båstad
att öppna grindarna för en fordonsutställning. Första dagen var dessutom vikt för
enbart engelska bilar och platsen där vi
skulle stå var döpt till Engelska Parken.

På morgonen, när vi kom till utställningen blev vi bjudna på kaffe och
smörgås och senare på dagen grillades
det hamburgare till utställarna.

En rad med Jaguarer hade placerats
vid spegeldammen framför villan
Temat för dagen var engelska bilar och
där fanns många bilmärken representerade. Austin Healey 3000, Morgan, Morris Minor cabriolet, Ford Anglia, Rover,
Ford Cortina GT, Ford Capri, MGB GT,
Rolls Royce och så, som kronan på verket, ett gammalt engelskt flygplan, en Ti-

Flera i publiken kommenterade antalet
fordon och tyckte att det var alldeles
lagom många.

Per Lindholm från Laholm i sin Morris
Minor Tourer från 1951
Då det samtidigt var Hantverksmässa
så hade Norrvikens Trädgårdar skapat
en egen in- och utfart för oss och på så
sätt slapp vi trängas med hantverkare
och publik.
Antal fordon var denna gång begränsat
till 30 st och det blev en alldeles lagom
volym, både för oss utställare och för
publiken. Det begränsade antalet fordon
gjorde att det var gott om plats mellan
fordonen för intresserade besökare. Vi
som ägde bilarna hade också plats för
våra medtagna vilstolar.
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Stephan Gip, Torekov, ställde ut en
Morgan 4/4 från 2009

Norrvikens Trädgårdars bröllopsbil, en
Rolls från 1922
Claes Johan Gunnarsson från Stockholm visade sin Austin Healey 3000 -58
ger Moth. Hur den kom in till trädgården
berättades inte men troligen var vingarna
avmonterade under transporten.

Ofta på utställningar är det så mycket att
titta på att mättnadskänsla infinner sig,
men inte här.
Mycket uppskattning rönte också de trevliga och tillmötesgående fordonsägarna

Lördagen och söndagen bjöd inte alls på samma fina väder som vi kunde njuta av på fredagen men som ni ser på bilden
hade Hallands fordonsveteraner flaggan i topp även dessa dagar.
som glatt, villigt och kunnigt svarade på
allehanda kluriga frågor från en nyfiken
publik.
Flera av de medföljande damerna berättade för redaktören att utställningen i
Norrvikens Trädgårdar var den bästa de
någonsin varit på. En vackrare plats för
en utställning hade de svårt att föreställa
sig. En dam sa att “vanligtvis är jag less
redan vid lunch men här hade jag kunnat gå en dag till”. Kan det bli ett bättre
betyg?
En engelsk Tiger Moth, som var ett mycket populärt skolflygplan på 1930-talet
hade turligt nog “landat” i trädgården denna helg. Ett uppskattat inslag.

Per Hahn, Älmhult kom i en mycket
ovanlig Rover 10 HP six-light Saloon
från 1947 och var där hela helgen
Någon eller några nya medlemmar kommer säkert också ut av vårt engagemang.
Att hitta utställningar där även den inte
så bilintresserade kan känna att det är
värt besväret att följa med är alltid en
utmaning. Norrvikens Trädgårdar bjöd
på vackra tematrädgårdar, vackra byggnader, hisnande utsikter och så en stor
hantverksmässa. Ett komplett koncept!
Om det var vi fordonsutställare som orsakade rekordpubliken på fredagen står
skrivet i stjärnorna men säkert bidrog vi

Söndagen blev synnerligen blöt vilket minskade antalet fordon. Foto Curth Jansson
lite i alla fall.
Lördagen den 29 juli var det europeiska
dagen (utom engelska bilar) och även
denna dag blev mångfalden stor. Naturrligtvis var de svenska märkena Volvo
och Saab bland utställarna men de blandades upp av Mercedes, NSU Prinz,
Volkswagen och Peugeot. Bilar från
Tyskland var dock det klart dominerande
inslaget.

Mats Johansson, Halmstad kom i en
mycket svart Ford Anglia 106E, 1962
Söndagen var vikt för enbart amerikanska bilar och här hade vi inte riktig tur med
vädergudarna vilket gjorde att många
anmälda fordon aldrig kom på plats.
Hoppas nu att ägarna till Norrvikens
Trädgårdar permanentar fordonsutställningen och gör den till ett årligt arrangemang.
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Tjolöholm Classic Motor 21 maj 2017

Några av HFV:s bilar på Tjolöholm 2017
Den 21 maj var det dags för den 24:e
upplagan av Tjolöholm Classic och som
vanligt fanns Hallands Fordonsveteraner
på plats. I år hade riktigt många av klubbens medlemmar tagit tillfället i akt och
åkt till denna mycket trevliga träff. Kul!
Som vanligt var träffen väldigt välbesökt
och i år hade vi också riktigt bra väder,
soligt, varmt och skönt. En perfekt dag
för en bilträff, med andra ord.

Träffens absolut snyggaste husvagn
Nytt för i år var att arrangören hade
samlat ihop ett antal mycket intressanta
tävlingsbilar som visades upp och presenterades, en och en, i den stora röda
”ladan” inne på området. Några av bilarna startades upp och kördes två varv
på den korta, tillfälliga ”racerbanan”.

Lancia Fulvia 1972
Det var kul att både få se och höra dessa
bilar. Här fanns bland annat Jenson Buttons BAR Formel 1 bil från 2003, Ronnie
Peterssons Brabham BT18 från 1966 och
även en Jaguar XJR-9 som var med och
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Skidor, kälke och snöskor … behövdes
inte denna dag
körde LeMans 1988 och ytterligare några
intressanta tävlingsbilar.
Att hitta bilar med intressant och rolig
utrustning är inte svårt. Eller vad sägs om
en VW Typ 1 som tydligen används för
att köra vinterrallyn med, fullt utrustad
med ett takräcke lastat med kälke, skidor
och snöskor, och för att föraren inte skall
behöva frysa fanns även fårskinnsplädar
på sätena och en flaska Explorer mellan
stolarna!

Välpatinerad Porsche 356 B från 1961
En mycket välpatinerad Porsche 356 med
dekaler från halva Europa från 60-talet
fanns också på plats, vilket bevisar att bilarna inte behöver vara i toppskick för att
man skall kunna ställa ut och uppskatta
dem. Det är ofta historien runt bilarna
som gör dem intressanta.
I dessa sammanhang blir även en Volvo
343 från 1979 intressant. För den bilmo-

Här måste väl något ha blivit fel …
dellen var kanske inte världens roligaste
när den kom, vilket gör att det inte finns
många kvar nu, och då är det extra kul
att någon entusiast har tagit den till sitt
hjärta och bevarar den till eftervärlden.
På tal om Volvo. De firar ju 90-årsjubileum i år och det märktes på träffen där
de bland annat ställde ut ett flertal bilar
från sitt museum.

Ronnie Peterssons Brabham BT18
Att det finns många duktiga mekaniker
råder det ju ingen tvekan om när man
ser alla fina bilar på utställningen. Själv
blev jag mycket imponerad av en liten
husvagn som var byggd i stort sett helt i
trä. Det var ett väldigt snyggt bygge och
det är ju kul att hitta och uppskatta fina
snickeriarbeten också.
Som en mycket trevlig avslutning på
dagen samlade Halland Fordonsveteraner alla medlemmar som vi kunde hitta
till en gemensam grillning, vilken blev
väldigt välbesökt och mycket uppskattad.
Ett mycket bra initiativ från styrelsen!
Tack skall ni ha!
Text o foto Horst Grieger

fortsättning Tjolöholm Classic Motor

Larslanda, Morup 14 juli
Sen eftermiddag den 14 juli körde redaktören i regnväder till Larslanda, flygfältet
där uppvisningspiloterna på Wheels &
Wings parkerade sina aerobatic-plan.

Skulle det bli uppehåll och flygväder?
Det var frågan för dagen. För om det blev
uppehållsväder skulle piloterna köra ett
övningspass över flygfältet och det var
enbart därför som jag var på plats.

MB 220 SE Kupé 1959 med udda
taklinje

MB 300d Adenauer 1958. Väldigt rymlig och väldigt ”öppen”

Jakob Holländer framför sin THOR
model 12-2 från 2008

VW Golf Country, en SUV från 1991
HFV var representerade med både
militära och civila fordon
Trots det blöta vädret vajade Hallands Fordonsveteraners flaggor på flera ställen och
vi fick bra reklam och många som tittade
på våra fordon.
MB 190 SL i en ovanlig och väldigt
snygg färg

Kulstprutan här placerad framför Fokkern, senare ute vid banan
Men visst klarnade det upp och piloterna
gjorde sig redo för träningen. Oj, vad det
smällde från kulsprutorna när planen flög
förbi och sköt mot skytten på marken som
besvarade kulspruteelden.,

Rune Tobiassons BMW 3,5 CSL

Mycket ovanlig idag, Volvo 343 DL -79

Mikael Karlsson förbereder sin Fokker
D7 från 1928 inför flygningen

Tre flygentusiaster, från vänster Gerd
Andersson, Sven-Erik Andersson och
Irene Rendahl
Det var ganska många entusiaster som
listat ut att det skulle bli flygning och några
lyckades jag fånga på bild.
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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

Vinterförvaring

Rabatter

Förmånliga fordonsförsäkringsmöjligheter via MHRF.
20% rabatt på ordinarie priser
hos Autoexperten.
10% på AD-Center i Halland
Medtag medlemskort!

10% på Oljemagasinet

Ange rabattkod FVET 2016
www.oljemagasinet.se

10% på Carspect
medtag rekvisition

10% på Madsens Autoteknik
vid bilreparation

25% rabatt på Hiflex

vid allt köp på Dunlop Hiflex i Halmstad mot uppvisande av medlemskort i
Hallands Fordonsveteraner.

12% rabatt på Batterilagret

Förvara Din veteranare eller husbil/husvagn i varma , torra, ljusa lokaler.
Ring Arne Åkerblom för information på
telefon 070-6241136

Industrivägen 23 i Halmstad mot uppvisande av medlemskort i Hallands
Fordonsveteraner.

Filmkvällar

16-17 sept Falkenberg

Adressändring
Om du flyttar och vill fortsätta ha Fördelardosan måste du komma ihåg att skicka
en adressändring till Maud Brink.
Du kan ringa 072-729 96 26 eller skicka
ett mail till:
maudbrink@hallandsfordonsveteraner.com
Föredrar du att skicka brev är adressen:
N Kustvägen 48, 312 71 Skummeslövsstrand

Annons på hemsidan
Som medlem i HFV annnonserar
du gratis på klubbens hemsida.
Annonsen ligger kvar i 3 månader och
sedan tas den automatiskt bort.
Om du har sålt eller köpt det du annonserat om, före de tre månaderna gått,
meddelar du Maud så att annonsen kan
tas bort.
Adressen till Maud är:
maudbrink@hallandsfordonsveteraner.com

På-Gång hösten 2017 vintern 2018

8 nov o 31 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 fralla (hel
bulle)! Ni som inte vill ha fralla kan
välja annat som ligger i samma prisklass.
Kostar det mer än vad kaffet och frallan
kostar betalar ni själva mellanskillnaden
direkt vid kassan.
Anmäl gärna ert deltagande till Roy eller
Thomas på ovanstående telefonnummer
eller skicka ett mail till
fordelardosan@gmail.com

För snabba utskick...

Det snabbaste sättet att sprida ett budskap till klubbmedlemmar är via e-post.
Du som ännu inte lämnat din mailadress till klubben gör det snarast via:
info@hallandsfordonsveteraner.com
Håll koll på hemsidan där alla aktiviteter
kommer att annonseras. Mer spontana
träffar och utflykter hittar ni där.
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Historisk Racing

Hallands Fordonsveteraner bjuder alla
sina betalande medlemmar, som kommer
i veteran- eller entusiastbil, på entrén till
Falkenbergs Motorbana och den historiska racingen den 16-17 september.
Biljetterna delas ut vid entrén till motorbanan lörd - sönd kl 9-10. För medföljande passagerare i fordonen kostar
biljetten 100 kr och betalas till HFVs
funktionär på plats.
OBS! Endast jämna pengar! Ingen
växel är möjlig.
Anmälan om deltagande är ett måste då
antalet parkeringsplatser är begränsat på
grund av ett mycket stort antal tävlingsdeltagare. Biljetten gäller för båda
dagarna. Det finns inga biljetter för endast en dag, så oavsett om du vill vara
där en eller två dagar är det samma pris.
Parkering av gammel- och entusiastbilar
är på innerplan, mot kurvan efter startrakan. Då alla bilar av denna karaktär
har gemensam parkering omöjliggörs en
aktivitet för HFV.
Anmälan till Lars på tel 070-201 85 59
eller fordelardosan@gmail.com
senast den 12 september

Klubblokalen

hösten - vintern 2017-18
2, 16, 20 nov samt 14 dec
Fridhemsgränd 6 c, Lilla Tjärby
Vid denna tidnings pressläggning har
ingen information lämnats om några
aktiviteter under ovanstående period så
redaktören får hänvisa till hemsidan för
information om när aktiviteterna startar
och vilka de är.
www.hallandsfordonsveteraner.com

Inga övriga aktiviteter
har inrapporterats

Mail-adresser

Vi har nu över 334 epostadresser i klubbens register men vi är 550 medlemmar.
Alla aktiviteter som arrangeras 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

Utflykt till Torpa Stenhus
Den 26 juli startade 4 bilar från Tvååker
för att köra och titta på Torpa Stenhus,
som ligger strax utanför Ulricehamn.
Det var Sven-Erik i Tvååker som tagit
initiativ till denna tur och vi som följde
med var Lars-Olof och Marianne Johansson, Ingemar och Britta Olsson samt
redaktören med hustru Irene.

Vad är det som händer under huven?
Lars-Olof Johansson ser bekymrad ut
men det var bara vatten som behövdes.
Sedan gick resan vidare på små smala
och vackra vägar med Sven-Eriks Volvo
PV Sport i täten.
Väl framme visade det sig att det precis
skulle börja en guidad visning av Sten-

Vi hade tur med vädret i så motto att det
inte regnade, men varmt, det var det inte
även om solen lyckades bryta igenom
molnen någon gång.
Första stopp blev vid Holsljungasjön
där kaffe och äggsmörgåsar förtärdes.

Vi passerade Cramers Handelsträdgård
i Hillared på vägen hem. Medan vi handlade “vilade” bilarna på parkeringen.
huset. Mycket intressant berättades men
det kanske mest otroliga är att slottet
aldrig bytt ägare, det är nu den sjuttonde
generationen som äger egendomen.
Det finns mycket att berätta om Torpa
Stenhus men det ryms inte i denna spalt
utan ni som är nyfikna kan läsa vidare på
sidan www.torpastenhus.se

SÄLJES

VeteranbilsTV

Gänget framför Torpa Stenhus

Glada utflyktspersoner, som vanligt
väl påpälsade denna kalla och blåsiga
sommar.

UTHYRES
Tippbar biltrailer

med vinsch uthyrs, 1300kg,
pris per dag 350 kr

Boogiesläp med vinsch
2700 kg, Pris 400 kr per dag

Biltransportsläpen finns i Laholm
Rejäla släp av årsmodell 2016
Ring och boka 0733 999 049
Medlem nr 771 Lars-Ingvar Persson

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

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
Innerskärmar till Austin Allegro

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.

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
Ventiljusteringsbrickor i sortiment A-Z.

4 st aluminiumfälgar JP

5,5x15” passar Jaguar MK1 och II

Terrängdäck

BF Goodrich 285/77 R16. All-Terrain.
Made in USA.
Bengt Erixon, Stensberg, Källeberg,

Heberg 0346-520 82, 070-604 56 64

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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Allsång och fordonsutställning i Vessigebro

Som ni kan se på publiken var det tämligen blött denna eftermiddag
Det blev en blöt tillställning, bilutställningen och allsången i Vessigebro den
20 augusti. Dagen började bra med sol
och hygglig temperatur men lagom till
allsångsstarten kl 15 kom en riktig åskskur. Vilken skillnad mot föregående år
då allsångsdagen bjöd på vackert väder.
Det osäkra väderläget denna dag gjorde
att antalet utställningsfordon stannade
vid 17 st, vilket ändå var fler än vad
många väntat sig. Det fanns t o m några Vinnare av lunchbiljetter på Restaurang Ekholmen fr hö Hans Svensson, Ullared,
optimister som kom i öppna sportbilar Marianne Bengtsson, Falkenberg, Morgan Folkesson, Tvååker, Sven-Erik Andersson,
men när regnet kom försvann de under Tvååker som på bilden ovan blir intervjuad av Sven-Åke Gotthardsson
regnsäkra täcken.

Thore Gotthardsson från Ullared kom
körandes på sin Puch Dixie från 1964

HFV-flaggan fladdrade glatt i den något byiga vinden och trots att det kom en
riktigt åskby stod den “pall”, nedskruvad, som den var, i gräsmattan
Allsången höll på ända till kl 18 och efter på allehanda historier vilka framkallade
pausen vid 16.30 kom solen åter och många glada skratt från publiken.
paraplyer och regnkläder kunde läggas Det lottades ut lunchbiljetter på delåt sidan.
tagarnas registreringsnummer, vinnarna
Robin Rösehag och Jonatan Bengtsson presenterades på scenen i pausen och
tillsammans med Sara Axelsson höll trots fick berätta lite om sina bilar. Ett trevligt
det något dåliga vädret i gång publiken inslag som publiken verkade uppskatta.
och fick den t o m att dansa fågeldansen. Vi hoppas att nästa års allsång och bilutMellan sångnummer och allsång bjöds ställning har bättre tur med vädret!

Fördelardosan är tryckt hos Fyra Punkter, Värnamo. Tel 0370-208 30

