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Hjärtligt välkomna
Ska medlem i klubben
till klubben!
Redaktören har ordet

erbjuda klubben sin
kompetens?
Självklart, det tycker åtminstone jag så
när valberedningen för många år sedan
frågade om jag ville sitta med i styrelsen
så var svaret ja.

När sedan klubbens mångårige redaktör
Roger Åkersten ville lämna sitt redaktörsskap så var det naturligt för mig att ta
över då jag arbetet med media och information i hela mitt yrkesverksamma liv.

993 Per Hoel, Vallda
994 Sven-Göran Nilsson, Laholm
995 Björn Arvidsson, Gullbrandstorp
996 Johannes Fengved, Farhult
997 Seved Fredell, Kvibille
998 Magnus Ohlsson, Hallabro
1000 Gunnar Wetteholm, Varberg
1001 Alf Lindqvist, Våxtorp

Fordonsbesiktning

När styrelsen bett mig ta fram trycksaker,
strandflaggor, bordsstandar, flaggor till
flaggstänger, reflexvästar, jubileumskrans, medlemskort, visitkort osv har jag
glatt utfört dessa uppdrag. Tagit kontakt
med leverantörer, inhämtat offerter, gjort
original och många gånger också hämtat
materialet.

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

När enskilda medlemmar frågat om jag
velat hjälpa till med olika arrangemang
har jag alltid ställt upp och hjälpt till med
planering och sådana praktiska detaljer
som matbiljetter, kartor etc.

Laholm:
Rickard Andersson 0430-621 81
Åled:
Anders Bertilsson 070-657 50 90
Långås:
Lars-Inge Karlsson 070-5370748

När rallykommittéerna hört av sig
och velat ha hjälp med plaketter, vägbeskrivningar, rallykartor, startlistor,
vägskyltar, annonser, matbiljetter, kaffebiljetter och trycksaker har jag aldrig
sagt nej.
När aktivitetsansvariga har ett arrangemang har jag som redaktör fått skicka ut
gruppmail till er medlemmar som lämnat
e-postadress. I stort sett all medlemsaktivitet och all styrelseinformation har
varit redaktörens uppgift att förmedla.
Som redaktör måste man titta både
framåt och bakåt. Vilka arrangemang
är på gång, vilka arrangemang gjordes
förra året och vilka återkommer. Vem
ansvarar för arrangemangen detta år?
Denna information kommer oftast inte
utan att redaktören får fråga.
Som framgår av ovanstående har redaktören inte bara tidningen att arbeta med
utan fungerar också som klubbens kostnadsfria reklam- och informationsbyrå.
Detta är inget nytt, förra redaktören
Roger Åkersten hade en liknande arbetsbörda. Det som tillkommit efter hans tid
är framförallt mailutskicken inför varje
klubbaktivitet

Besiktningsmän
Halmstad:

Försäkringsfrågor - MHRF

Har ni några frågor rörande MHRFförsäkringen kan ni ringa till Rickard
Andersson, tel 0430-621 81

Material till Fördelardosan

Vi är nu 578 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

VeteranbilsTV
Titta gratis på TV
Ni vet väl att ni kan se Bernt Ståhls
Veteransbils-TV kostnadsfritt.
Knappa in www.veteranbilstv.se och ni
hittar en meny över vilka bilar och ägare
han har gjort program om.
Bernt har gjort program om Per Svengren
och Bengt-Arne Johansson. Filmer som
visats på våra filmkvällar. Du, som inte
sett filmerna kan använda länken ovan
för att se dem.

Viktig information!!!
Valberedningens förslag till den extra
föreningsstämman den 27 mars kl 19.00
på Tre Laxar i Mellbystrand
Efter det ordinarie årsmötet på Lizzies Café den 13 februari inträffade det oförutsedda, ordförande Pia Idersjö, samt styrelseledamöterna Morgan Folkesson och
Bengt-Arne Johansson reste sig upp och avsade sig sina styrelseposter.
Kvar i styrelsen blev de två nyvalda ledamöterna Per Nilsson och Richard Jönsson
som nu kallat till extra föreningsstämma för att, genom fyllnadsval, ge medlemmarna
möjlighet att rösta fram en fulltalig styrelse.
Valberedningen har i denna svåra situation för klubben valt att försöka hitta förslag till
ordförande som kan klubben och som har haft ordförandeuppdrag tidigare i klubben.
Valberedningen har också funderat mycket på vem som kan tänkas fungera som
programansvarig, kassör och sekreterare i styrelsen, poster som klubbens stadgar
säger ska finnas i styrelsen.
Valberedningen har dessutom försökt få styrelsen geografiskt spridd i Halland även
om det viktigaste varit att hitta personer med god förankring i klubben och med
kompetenser och kunskaper en fungerande styrelse behöver.
Vi i valberedningen tar årsstämmans uppdrag på stort allvar och när vi nu är klara
med vårt arbete har vi tre mycket dugliga personer att föreslå den extra stämman.

Klubbresa till Värmland
31 juli-3 aug 2019

Vi samlas med våra fordon den 31 juli
kl 8.30 i Tvååker vid Medborgarhuset.
Sedan åker vi upp förbi Göteborg och
stannar för lunch i Brålanda. Ett kort
stopp vid Håverud och tittar på akvedukten, vidare mot vårt slutmål Arvika fordonsmuseum. Övernattning och middag
på Scandic Arvika.

Dag 2
1 augusti Vi tar oss mot Sunne, besök
på Rottneros park och Selma Lagerlövs
Mårbacka. Övernattning och middag på
Hotell Frykenstrand.

Dag 3
2 augusti Vi tar oss till Torsby och Sahlströmsgården, Torsby fordonsmuseum
där den berömda Frykenbilen finns, samt
upp 343 meter över havet till Tossebergsklätten.
Övernattning och middag på Hotell
Frykenstrand.

Tomas Ahlberg,
Styrelseledamot
fyllnadsval 1 år

Rikard Andersson
Ordförande
fyllnadsval 1 år

Solveig Johansson
Styrelseledamot
fyllnadsval 2 år

Motivation till valberedningens val:
- Thomas har stor
erfarenhet av ideella
föreningars styrelsearbete och kommer
med sin breda tekniska
kunskap och tävlingsbakgrund att tillföra
styrelsen nya kunskaper
och erfarenheter

Motivation till valberedningens val:
- Rikard Andersson är
en av klubbens riktiga
“tungviktare”. Rikard
har suttit 6 år som
ordförande och har
fungerat som ansvarig
för försäkrings- och
besiktningsfrågor under
många år

Motivation till valberedningens val:
- Solveig Johansson har
tidigare suttit i styrelsen
och under senare år varit
mycket aktiv som aktivitetssamordnare i södra
Halland och bl a organiserat klubbens mycket
uppskattade torsdagskvällar.

Dag 4
3 augusti Hemresa via Trollhättan och
Saab museet.
Pris ca 3500 kr/pers
I resan kommer Hotell med frukost och
middag samt entrèr ingå
Har bokat för max 10 fordon eller 20 pers
så först till kvarn;;;;
Anmälan och info till mej Lars-Inge
070-5370748 senast 1 juni 2019
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Leif Torstensson verkstadsgarage i Laholm
Lite bilder från verkstan och garaget i
Laholm där min BM 55a ska få nytt liv
efter att foderna satt sig, men nu skimsas
upp och honas om.
Parallelt med det projektet hoppas jag
få bort lite oljerök och jämnare komp i
motorn på Pagodan, variera från 7 kg i
sämsta till 12 i bästa cylindern. Det är
ventiler och säte som måste bytas och
fräsas för att få ordning på kompressionen konstaterade Bo Birgersson,
Hälsningar Leif Torstensson

Leif Torstensson närmast kameran och så allas hjälpmekaniker Bosse Birgersson
i den gula västen

Leifs Pagoda på “operationsbordet”

BM 55an börjar bli färdig men hopsättning tar ofta längre tid än man planerat så
vi får se om traktorn rullar i sommarens utflykter

Allgaier 1951

DIN KOMPLETTA

Den har fått slita hårt och i vintras var
det dags för renovering och originalmålning. Renoverare Ingemar o. Sven-Göran
Olsson.

KYLARVERKSTAD
FÖR VETERAN KYLARE
med 30 års erfarenhet

Vi renoverar och Tillverkar
Ni är alltid välkommen att
maila eller ringa vid
förfrågningar

Tel: 031-833662
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Öppet: månd-torsd 07.00-17.00
fred 07.00-16.00

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

Sven-Göran Olsson med barnbarn

Odensjö 2018
Det är inte alltid som man har koll på var
det hålls veteranbilsträffar i vår närhet,
därför är det väldigt bra att klubben emellanåt skickar ut information via email
med tips om träffar som är av intresse.
Det förutsätter naturligtvis att du har
skickat in din epostadress till klubben,
annars kan de inte nå dig.

Det fanns gott om HFA:are på plats. Här är två av dem. Bra parkeringsplats hade
de fått också! Precis vid sjön.

Det finns gott om plats på flera ställen i
Hembygdsparken att sitta och fika bland
de fina bilarna.
Augusti 2018 damp det in ett mail från
vår redaktör där han tipsade om en träff
i Odensjö. Eftersom undertecknad inte
har riktigt koll på alla bilträffar som finns
och dessutom inte hade en aning om var
Odensjö låg, var det här ett bra exempel
på hur bra det kan fungera när klubben
har medlemmarnas epostadress.
Lars erbjöd sig att guida oss vilsekomna
HFV:are, från Lidhult den sista biten till
Odensjö. Efter att ha samlats i Lidhult
åkte vi, ett 15-tal fordon (både bil och
MC), efter Lars pampiga svarta Jaguar
(vad annars?). Efter några kilometers
körning kom vi fram till Odensjö, som
verkligen inte är speciellt stort, men där
man tydligen har sunda intressen …
bilar t.ex.
Bilträffen har funnits ett par år och samlar varje år fler och fler besökare. Jag
kan verkligen förstå varför. Träffen hålls
i Hembygdsparken, där det visserligen
är väldigt trevligt, men utrymmet är lite
begränsat. Det gör inget, för utanför
området finns det parkering så att det
räcker till och blir över. Det finns minst
lika många finbilar utanför som inne på
utställningsområdet. I hembydsparken
finns det dessutom gott om möjligheter
till att köpa både mat och fika och sedan
sitta under träden och äta i den trevliga
parken.
Håll ögon och öron öppna för denna träff
2019. Den är mycket väl värd ett besök!
Text o foto Horst Grieger

Ford Thunderbird 1964 och Pontiac
Catalina 1959 utanför infarten till hembygdsparken

Pontiac Bonneville 1959 och Cadillac
Series 62 1961 utanför infarten till hembygdsparken

Träffens minsta bil hade med sig en
egen bensinpump. Jag tror inte att den
behövdes.

Den här bilen är så gammal så att den
är till och med äldre än jag och tyvärr
har jag ingen aning om vad det är för
modell. Men den var i fantastiskt fint
skick (betydligt bättre än vad jag är i).

Kromad reservhjulshållare och kromad
backspegelshållare fäst på reservhjulet.
Förr skulle alla delar vara snygga.
Nuförtiden får man med en sprayburk
med punkteringsspray när man k ö p e r
en ny bil. Jag kan inte tänka mig att det
blir speciellt sexigt att fästa en backspegel på en sprayburk.

En fantastiskt fin Monark Sport 1273 från
1966-1967. Mopeder är kul!!
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Resan till Dalarna 26 juni – 1 juli
Första långresan med den ganska nyinköpta och iordningställda Jaguar XJ6
Coupé från 1975.
Vi, min hustru Irene och jag, hade planerat resan länge, vi hade bara väntat på
”rätt” väder. Dvs några dagar utan regn
i väderprognoserna och vecka 26 stämde
allt och vi gav oss i väg på en resa som
kom att omfatta 154 mil, använda drygt
200 liter 98-oktanig bensin och 1 liter
olja.
Första dagen körde vi från Oskarström
upp till Leksand i Dalarna där vi hade
bokat stuga på hotell Moskogen. Det
var en dagsetapp på närmare 53 mil i
strålande solsken och med krånglande
fönsterhissar (ja, de la av helt). När vi
kom fram, efter flera andningspauser i
skugga, var vi tämligen svettfuktiga och
ställde oss omgående i svalkande dusch.
Vi diskuterade vad vi kunde göra åt
fönsterhissarna som inte fungerade och
beslöt oss för att besöka Bengt Abrahamsson i Rättvik för att få löst problemet. Bengt är ordförande för Dalarnas
Automobilklubb, driver nostalgimuseet
Minnesmaskinen och kör Jaguar. Men
inte ens Bengt och hans vänner löste vårt
fönsterproblem så det blev att köra vidare
med stängda fönster och full friskluftsfläkt. Felet hade däremot identifierats,
det kom ingen ström fram till kontrollpanelen. Alla säkringar i säkringsboxen
var hela så någonstans måste det sitta ett
relä eller en ledningssäkring, men var?
Det stället kunde vi inte hitta.
Efter några nätter i Leksand fortsatte
vi till Tällberg. På kvällen begav vi oss
till Borlänge och DAKs onsdagsträff i
hembygdsparken. Vi var där strax efter
kl 17 och det var ganska glest med bilar
så vi undrade var alla var då det pratades
om att det brukade vara mellan 100-200
bilar på onsdags-träffarna.

Mercedes 200 E cabriolet 2018
Förklaringen kom senare – det var
fotboll, Sverige spelade mot Mexico.
När fotbollen var slut fylldes hembygdsparken med allt från mopeder,
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Min Jaguar Coupé längst ut till höger. Naturligtvis hade jag valt skuggsidan

Några gamla motorcyklar och deras minst lika gamla ägare
motorcyklar till bilar av alla modeller
och årgångar. Då det var första gången
som där var en Jaguar Coupé så väckte
vår bil stor uppmärksamhet och vi fick
många frågor.

Plynouth Special DeLuxe 1947
Det gamla fattighuset i Heden
DAKs representant berättade att Hembygdsföreningen sålde 11000 kaffe under
sommarens bilträffar. Kanske någon
hembygdsförening i Halland skulle vara
intresserad av att inleda ett samarbete
med HFV?
Nu var det egentligen meningen att vi
skulle vända kylaren hemåt men istället
vände vi åt nordost och bokade in oss
på det gamla fattighuset i Heden, några
mil söder om Söderhamn i Hälsingland.
Enda orsaken till denna avvikelse var
våra tidigare besök på Axmarbrygga
Havskrog där det serveras fantastiskt
goda fiskrätter.
Efter denna upplevelse var det ändå
dags att börja köra söderut men då vi
var långt hemifrån valde vi att övernatta
i Lindesberg innan vi efter 6 dagars intensivt resande i mellansverige kom hem
till Halland.

Volvo PV 1963 försedd med kjolar

Fiat 1500 cabriolet från 1964

HFV-medlem. Nu är det dags !!
Vi reser med buss den 11 maj 2019!

EXKLUSIV VISNING AV
ALLAN SÖDERSTRÖMS AUTOMOBILER.

Familjen Söderström, ägare till Förenade Bil-gruppen, har skapat en fantastisk samling med automobiler.
Mindre kända märken som Marmon, Hupmobile och Brennabor finns i familjens helt privata museum tillsammans med mer kända märken som Bugatti, BMW, Bentley och Rolls-Royce. Förenade Bil Aktiebolaget
i Malmö kör mot 100 år. Företaget grundades 1921 och är ett av landets äldsta bilföretag med fler än trettio
olika bilagenturer i företagets snart hundraåriga historia. Nu bjuds Hallands Fordonsveteraner att få tillbringa en stund med guidad visning i salongerna bland de hundra klenoderna. Besöket börjar med kaffefika.

Sedan är det dags för lunch på Bosjökloster
samt visning av slott, kyrka och park

Vi startar från Mc Donalds i Falkenberg 08.00, Cirkel K Hallarna, Halmstad 08.40,
Ica Maxi Mellbystrand 09.10. Åter i Falkenberg 18.00
Pris per person för bussresa, fika, entréer, lunch, visningar 650 kr.
Vi vill veta vilka som har allergier eller vill ha vegetarisk lunch när anmälan görs.
Vi kommer att åka i en buss med plats för 59 personer och som vanligt är det först till kvarn som gäller.
Mer info Arne Åkerblom på tel 070-624 11 36.
Anmälan mailas till: varresa2019@hallandsfordonsveteraner.com
Betalning sker till HFVs bankgiro 5804-6905 senast 27 april, skriv “Vårresa”
och ert medlemsnummer på inbetalningen
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Verksamhetsberättelse 1 jan - 31 dec 2018
580 medlemmar, 46 nya under året. Styrelsen har haft
protokollförda möten.
Ordörande
Pia Idersjö

Styrelseorganisation 2018

Vice Ordförande
Roland Peterson
Sekreterare
Sara Carlsson
Ekonomiansvar
Morgan Folkesson
Försäkr. & besiktn.ansvar
Bengt-Arne Johansson
Valberedning:
Lars Rendahl, Arne Åkerblom, LarsGöran Karlsson.
Revisorer:
Stefan Larsson, Thore Hultqvist & Pelle
Engdahl (suppleant).
Verksamhet .
VKR:s fest för funktionärer 2017-2018
hölls på Tallhöjden, Simlångsdalen.
Fördelardosan har med 4 nummer
utgivits, är mycket uppskattad. Vid
MHRF`s årsmöte representerades klubben av Bengt-Arne Johansson & Per
Svengren.
Klubbresor
Simrishamn 12 maj. Danmark 8 aug.

Kassa:
Maud Brink har mot ersättning skött
bokföring, hemsida, medl.register & FB.

Aktivitetsansvar:
Sven-Erik Andersson, Falkenberg, Varberg, Kungsbacka kommun,
Per Svengren, Halmstad, Hylte kommun,
Solveig Johansson, Laholms kommun.
Besiktningsmän:
Rickard Andersson, Anders Bertilsson,
Lars-Inge Karlsson, Bengt-Arne Johansson (ansvarig).
Rally & Utställningsansvar:
Johan Gustafsson & Sven-Erik Andersson.
Redaktör:
Lars Rendahl.
Vessigebro 26 Aug., Allsång med Vessigebro hembygdsförening.
Stortorget, Laholm.

Utställning
Tjolöholm 20 Maj, Morgan Folkesson.
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Onsdagsträff vid Halmstad Slott

Träffar
Onsdags-träffar vid slottet, Nils Hägerström. Lördagar, frukostklubben vid
Eurostop, spontanträffar.
Klubblokalträffar
10 st, Solveig Johansson. Garageträff
hos B-A Johansson. Motorträff i Halmstad, 19 maj.
Filmkväll
Soldathemmet, Roy Andersson & Thomas Bengtsson. Filmkväll Harplinge
Wärdshus, Per Svengren.

Vintunnor och leveranslastbil i Simrishamn den 12 maj 2019
Rally
1 Maj rundor kördes i både norr & söder.
Västkustrallyt utgick från Slottsmöllan, Halmstad. Renderade stor eloge.
Mopedrundor i Laholm med omnejd.
Veteran-traktor runda i Ålstorp. MCRaiders Halmstad, Tommy Carlsson har
genomfört moped-rundor.

Västkustrallyt 2018 med start och mål
på Slottsmöllan i Halmstad

Grillkvällar
hos Ingemar Paulsson, Mellbystrand &
Jan-Ove Nilsson, Ålstorp. Unnarydsdagen 11 Juli med knallemarknad, avslutades med korvgrillning. Klubbutflykter.
Slutord
Vi ser tillbaka på ett händelserikt år,
något turbulent. En del frågetecken som
fått redas ut...men..
// Livet består inte av att vänta ut stormarna. Det handlar om att lära sig dansa
i regnet! Citat: Okänd
Skintaby den 13 Februari 2019
Pia Idersjö, Roland Peterson, Morgan
Folkesson, Bengt-Arne Johansson, Sara
Carlsson.

Torget i Laholm 19 juli 2019

Traktorrunda den 17 juni 2019. Kördes
under en av sommarens regniga dagar

En av den soliga sommarens många
moppeutflykter. Här en bild från Killhult

Inbjudan till 40-e Västkustrallyt 6/6 2019
Max 200 rallydeltagare så först till kvarn ...

Välkommen att anmäla dig till 2019 års Västkustrally som detta jubileumsrally!
Vid denna tidnings pressläggning är fortfarande start- och målplats okänd för redaktören.
Rallyrundan är ca 6 mil lång och går på vackra halländska slingrande vägar. Startavgiften är 200 kr per fordon, så anmäler du
mer än ett fordon får du multiplicera de 200 kronorna med det antal fordon du anmäler.

Bankgiro 5804-6905
OBS! Kom ihåg att skriva ditt namn och din adress som avsändare!

Anmälan registreras inte förrän betalning inkommit på HFVs konto.

När antalet deltagare når 200 st kommer detta att annonseras på vår hemsida,
www.hallandsfordonsveteraner.com

Efteranmälningar tas emot efter 09.30 i sekreteriatet: Då antalet rallydeltagare är begränsat till 200 st startande så tas bara
efteranmälningar emot om antalet anmälda rallydeltagare understiger 200 st eller om någon/några anmälda rallydeltagare av en
eller annan anledning inte har registrerat sig hos sekreteriatet senast kl 09.30 den 6 juni.
Efteranmälning kostar 350 kr per fordon.
Bifogat denna tidning finns också en anmälningsblankett där ni kan fylla i vilket/vilka fordon ni anmäler, liksom namn och
adress. Anmälningsblanketten viks ihop och då ser ni att mottagaradressen redan finns på baksidan och allt ni behöver göra är
att sätta en bit tejp för att hålla ihop den vikta anmälningsblanketten samt frankera med frimärke.
Ni kan också anmäla er via vår hemsida www.hallandsfordonsveteraner.com.
Under rubriken Evenemang/Västkustrallyt hittar ni en interaktiv anmälningsblankett.
Sista möjliga anmälningsdag 190524.

Entusiastfordon välkomna att köra rallyt!
Vi välkomnar också entusiastfordon till vårt rally, fordonet får dock inte vara nyare än från 2009.

Vad är ett entusiastfordon?

Ett entusiastfordon är en bil/mc som inte används dagligen, max 1000 mil per år och där man kanske rent av har
en förhoppning om positiv värdeutveckling över tid. Vidare betraktar vi entusiastfordonet som mer av ett intresse
och en hobby än transportmedel, även om det tidvis kan fylla även denna funktion.

Samling kl 07.30-09.30. Första start 10.00. Prisutdelning ca kl 15.00
HFV är en klubb för veteranfordonsälskare i hela Halland. Välkomna!

Jeep 1942

Två av alla de föredragshållare Solveig
Johansson engagerat vid torsdagsträffarna i klubblokalen i Lilla Tjärby

Sven-Olof Malmström

Lars Hed

Sommaren 2018 var varm och inbjöd till
många grillaftnar

Hej.
Bilder på fordjeep.
Jeepen renoverades av mig o Ingemar Olsson 1990 och i vintras var
det dags igen med ny renovering och
originalmåning o märkning. Jeepen är
årsmodell 1942.
Hälsning Sven-Göran Olsson
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Roland Andersson berättar om

när livet hängde på en tråd

Min dåvarande Monark Blue Stignet och senare vila framfart i natten och kompisens
Triumph Thunderbird 650 cc. Foto 1959.
Motorcykelhistoria tillbaka i tiden av sedan tystnade av. Plötsligt hördes ett
Roland och Ingrid Andersson.
kraftigt råmande, då förstod jag att jag
Vi har skrivit tidigare i Fördelardosan. hade hamnat mitt i en kohage. Kunde nu
Här fyller vi på med lite mer. Eftersom svagt se en massa kossor nyfiket följa det
det nu blivit år 2019 tänkte jag berätta hela. Reste mig där jag låg på marken,
vad som hände mig som motorcyklist kändes öm i kroppen men annars hel.
för 60 år sedan. Vid denna tidpunkt ägde Försökte få igång hojen men den hade
jag en Monark Blue Stinget med 200 cc fått nog och ville inte starta. Kompisen
ardie-motor. Den tidens snabbaste och trodde det var magbesvären som komhäftigaste lätt MC som bara fick väga mit tillbaka. Han stannade för att vänta
max 75 kg.
på mig en stund men när har inte såg
Måste berätta en, som jag nu kan tycka till mig kom han tillbaka. Jag kunde se
dråplig och nästan lite skrattretande och höra honom men hann inte upp till
händelse, med denna Stinget. Men det vägen i tid för att stoppa honom. Han
kunde slutat riktigt illa då.
kunde ana att jag befann mig mitt ute i en
Jag och kompisen hade besökt en dans- kohage. Det visade sig senare med hjälp
bana under kvällen. Framåt midnatt av hans belysning vad som hänt. När jag
åkte vi hem. Vägarna bestod mestadels missade kurvan hade jag kört igenom
av grus och var dessutom rätt krokiga. ett elstängsel som brustit. Det hade tagit
Min kompis körde en mycket större hoj, strax under strålkastarlampan. Fy tusan
Triumph Thunderbird 650 cc med det om det tagit högre upp på kroppen. Nu
fjädrande baknavet. Han var en jäkel på kom nästa problem, vi kunde inte lämna
att åka fort, MC-ordinans som han varit platsen utan att försöka laga elstängslet
i det militära. Till saken hör att jag tidi- för då hade alla kossorna kanske gett sig
gare under kvällen blivit dålig i magen ut på vift i natten. Ingen av oss tänkte på
med täta besök på toa. Kommer ihåg att att det kunde finnas ström i den avbrutna
tempot på färden hem i mörkret gick ledningen när vi tog upp den och försökte
alldeles för fort. Försökte hänga med laga men vi fick oss så rejäla stötar att
honom med min Stinget men lyckades vi hoppade jämfota. Kompisen kom på
inte så bra med det. Upptäckte nog lite att han hade ett par regnbyxor av gumför sent en skarp vänsterkurva. Slog på mimaterial. Med dess tog vi tag i var sitt
helljus men då slocknade ljuset helt och ben av hans byxor, rullade ihop det över
det blev totalt kolsvart, ruskade till i ho- tråden och lyckades till slut tvinna ihop
jen och samtidigt kändes det som om jag den. Nu var kossornas chans att ta sig ut
blev uppfångad med ett hårt skrapande borta. Undrar vad bonden tänkte när han
ljud. Marken under mig kändes gropig kom på morgonen för att mjölka? Han
och spårig, förstod jag var ute på någon skulle inte ens kunna tänka vilket drama
åker eller dylikt. Kunde inte hålla mig det varit under natten. Efter borttagande
på hjulen utan gick ikull rätt kraftigt av tändstift som torkades av startade
kändes det som. Motorn dog, allt var hojen igen. Den var inte värre skadad
mörkt och tyst. Efter en stund hördes ett än den gick köra hem på. Ja, det var den
massivt klampande som närmade sig och historien!
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Klubblokalen
29 november

Vi var 13 som kom till denna träff i
klubblokalen. Roland Andersson visade
film från Ronneby 2014.
Hasse Johansson visade bilder och berättade om en renovering av en Volvo 144.
Klubben bjöd på kaffe och fralla.
Text o foto Solveig Johansson

Klubblokalen
15 november

24 medlemmar kom denna kväll till
klubblokalen. Arne Åkerblom visade
bilder och berättade om alla de veteranfordons-träffar han besökt under 2018.
Klubben bjöd som vanligt på kaffe och
fralla. Text Lars Johansson

Skruv eller mutter

Saknar Du någon skruv eller mutter vid
renoveringen av din “veteranare” eller
vill Du kanske bara byta ut några som
ser lite slitna ut?
Då ska Du gå in på BJ-Produkter.com,
“Home page” och trycka på “komplett
katalog” för att kolla utbudet.
Där kan Du beställa skruvar och muttrar
i det antal som Du verkligen behöver.

Leif Axbom

flitig renoverare i Derome
Hej,
skickar några bilder på min Opel Olympia cabriolimousine 1938, som efter 14
års renovering är klar för besiktning.
Renoveringen har kanske inte gått på
fullvarv hela tiden eftersom det har dykt
upp andra objekt under resans gång. Det
har dock gått framåt hela tiden.

Januari 2005. Olympian hämtas i
Lindome.
De första åren gick åt till att svetsa. Den
har ju självbärande kaross, och sidobalkar och golv var borta.
2015/ -16 lackades den i delar. 2016/17 monterades framram, axlarna renoverades och monterades. 2017 fortsatte
monteringen och jag byggde ihop motorn.

Opel cabriocoach -38 efter 14 år i garaget
Parallellt har jag gjort iordning en DKW
F7 -38 och renoverat en Ferguson TEA
20. Nu har jag börjat jobba med en Ford
T Touring 1923.
Text o foto Leif Axbom, Veddige
DKWn hämtas i Malung 2016.

Suffletten på plats
Våren 2018 sydde vi en ny sufflett, och
bilen provkördes för första gången. I
somras kom suffletten på plats, och sedan har det rullat på med inredningen,
elsystem osv.

T-Ford hämtas i Mark 2014.

Ferguson TEA 20 1953 i januari 2018

Samma Grålle 3 månader senare.

DKW F7 Meisterklasse 1938. Köptes i
december 2016. Den fick en rejäl service
(ingen full renovering), besiktigades,
och kom ut på vägarna igen, efter 57 år,
i april 2017.
Har bl.a. varit med på Körsällskapets
vårrally 2017 och -18.
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Med Fiat 124 Spider till Italien

Den här berättelsen handlar om den resa
vi gjorde till Italien i maj 2018 med en
Fiat 124 Spider.
Dagen innan vi skulle åka från Halmstad
var bilen ännu inte klar utan vi mekade
fram till klockan 22. När vi startade nästa
morgon klockan 07:00 var det sol så vi
kunde köra nedcabbat. Färden gick via
bron till Danmark och sedan färja till
Puttgarten och bilen skötte sig utmärkt.
Tills vi kom till vår första övernattning i
norra Tyskland då metalliska ljud började
höras. Väl på hotellparkeringen lossades
höger framhjul och vi försökte på olika
sätt lokalisera vad det var som lät. Ett
låsbleck togs bort och missljudet blev
mindre men försvann inte helt.

Anders letar efter vad som orsakade det
metalliska oljudet
Dagen efter fortsatte vi mot Rhen som
vi skulle följa och där vi skulle bo i en
vintunna längs flodbanken. När vi kört
en bit och njutit av det vackra flodlandskapet sjönk oljetrycket oroväckande.
Vid tomgång rörde sig nålen på oljetrycksmätaren knappt så vi fick leta upp
en butik för att köpa 10-60 -olja för att
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förhoppningsvis få ett högre tryck med
hjälp av den tjockare oljan.

Anders och Cathinkas “sovtunna”
Eftersom vi förstod att det inte skulle
vara så uppskattat att utföra ett oljebyte
på hotellets parkering så började vi vår
klättring upp i Alperna och på en liten
avstickväg i Schwarzwald kamouflerade
vi vårt oljebyte genom att ställa upp solstolar framför bilen och låtsas ha picknic.

“Picknic” i skogen
Vi lovar, vi spillde ingen olja i naturen
och vi tog den gamla med oss och lämnade på nästa bensinstation. Vi ringde en
gammal Fiatmekaniker som berättade att
så länge vi har något tryck så är det ingen

fara. Det är ett “normalt” Fiatfenomen!
Utan att direkt känna oss trygga fortsatte
färden upp i bergen med ett oljetryck
som var lite högre. Vi valde att inte ta de
högsta passen men fick ändå vid många
tillfällen köra på 1:ans och 2:ans växel
för att överhuvudtaget ta oss uppåt. Som
högst var vi på 1800 meter.
Väl i Italien så mötte vi många exklusiva bilar på vägen såsom Lamborghini
och Ferrari. Ett av resans mål var att
besöka Ferrarimuseerna i Modena och
Maranello och efter några dagars vistelse
vid Gardasjön så körde vi dit.
I Maranello tog vi in på ett hotell med
Ferraritema. Tyvärr var det en felbokning
av oss - vi hade egentligen tänkt oss ett
hotell med nästan samma namn men på
gångavstånd från museet. Där skulle
deras köksmästare Enzo tydligen göra
underverk med måltiderna. Som det blev
nu så bodde vi 4 km från själva museet
men det blev också en upplevelse. Till
exempel var det en Formel1-bil i receptionen och motorer i frukostmatsalen.
Mellan museerna går det en shuttlebuss
och det kan rekommenderas att man
tar den för det är svårt med parkering i
Modena. Och dessutom tror vi att det är
miljözoner i Modena. I Maranellomuseet
var det fler bilar att titta på medan museet
i Modena mer handlade om känslan och
historien bakom Enzo Ferrari och bilen.

På muséet i Modena
Från Maranello körde vi sedan till Sotomarina vid kusten som ligger cirka 6
mil söder om Venedig. Resan gick på
mindre vägar på landsbygden och de var
förvånansvärt dåliga. Vi är dock glada

fortsättning från föregående sida
att vi undvek betalvägar och autostrador och istället fick se odlingar och små
samhällen. Under en lång sträcka följde
vi floden Po och den gick uppe på en vall
så man såg verkligen floden och dess
omgivningar.
Efter ett par dagars strandliv i Sotomarina så fortsatte färden till Verona. Vi
hade hittat ett utmärkt hotell bara några
hundra meter från järnvägsstationen.
Hotellet var mycket tillmötesgående
och hade sparat en parkeringsplats åt oss
inne på sin låsta gård. Medan spidern
stod tryggt där tog vi tåget till Venedig
där vi tillbringade dagen bland tusentals
andra turister.

Här är bilen parkerad på biltågen inför
resan hem
Så kom dagen när vi skulle börja vår
resa tillbaka till Sverige. På eftermiddagen lastade vi upp bilen på biltåget och
efter att ha sovit gott på tåget en hel natt
och ätit en god frukost med nybakade
varma frallor så anlände vi vid 10-tiden
till Hamburg. Vi körde småvägar ut från
Hamburg- mest för att vi glömt att ändra
gps:ens inställning “inga motorvägar”
och därefter satte vi fart mot Halmstad.
Strax innan Öresundsbron var oljetrycket
nästan nere på noll igen så det var fyra
oroliga ögon som konstant bevakade den.
När vi väl var på svensk mark och kört
någon mil gick oljetrycket helt plötsligt
upp till nära 4 bar. Kanske gillade spidern
att få köra 110 km/h (nästan i alla fall)
istället för att ligga i 80 eller lägre. Eller
så är det bara ett mätarfel.
Vi var ute och reste under knappt tre
veckor och körde 290 mil varav de
flesta kördes med cabben nedfälld. Att ta
biltåget är verkligen att rekommendera
då man kommer långt på kort tid. Om ni
själva har tankar att bila i Europa kolla
upp det här med miljözoner- vi bävar för
att Italien nu i efterhand kanske kommer
att skicka böter till oss.
Text o foto Anders och Cathinka

Efterlysning
Inför klubbens 40-års jubileum föreslog
redaktören förra styrelsen att klubben
skulle ge ut en jubileumstidning som
skulle delas ut i samband Västkustrallyt
2019. Pia bejakade idén och på styrelsemötet den 22 januari fick jag uppdraget
att ansöka om bidrag till tidningen hos
MHRF.
Tidningen är tänkt att spegla klubbens
verksamhet under åren med tyngdpunkt på särskilda händelser som varit
avgörande för klubben.
Tidningen ska innehålla en hel del för
kalenderbitare som en lista över klubbens alla ordförande, marknads- och
rallygeneraler. Vem var första kvinnan i
styrelsen? Och vilket år?
Har vi några profiler i klubben som vi
ska lyfta fram?
Det är mycket man funderar kring och
behöver hjälp med. Fördelardosan under
åren måste vara till stor hjälp tänkte jag
och tog kontakt med klubbens materialförvaltare Solveig Johansson för att fråga
om samtliga Fördelardosan fanns i
klubbarkivet. Från och med nummer 70
finns i arkivet, nummer 1-69 fattas.
Nu hoppas jag att någon “gammal”
medlem har sparat sina tidningar och är
villig att överlåta dem till klubbarkivet
alternativt låna ut dem under våren.
Jag behöver också mängder med bilder,
från träffar, rallyn, marknader etc samt
naturligtvis också en massa medlemsbilder, gärna tillsammans med namn på
de som bilderna föreställer.
Har du gamla Fördelardosan att skänka
klubben kontaktar du Solveig Johansson
på tel 0708-20 32 33
Har du bilder, svartvita, dia eller digitala
kontaktar du redaktören 070-201 85 59.

Klubblokalen
13 december

Ingvar Eriksson överlämnade blomman
från Torsdagsgänget.
Vi var 23 st som samlades denna Luciakväll. Vi åt lussekatter, nötkakor
samt kronans kaka med mandelmjöl
och saffransgrädde.
Tittade på en film där Bernt Ståhl
visade en mycket fin Skoda samt
en film som Hasse Johansson gjort
från 2003 med olika aktiviteter med
HFV.
Text Solveig Johansson,
foto Arne Åkerblom

Klubblokalen
10 januari

18 medlemmar kom denna kväll till
klubblokalen och tittade på ett bildspel
från Västkustrallyt 2012 som hade start
och mål i Laholm.. Klubben bjöd som
vanligt på kaffe och fralla.
Text Lars Johansson

TAPETSERARMÄSTARE
STEN
OLOFSSON
Ängelholmsvägen 81, Tel. 073-919 88 22
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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På-Gång mars-april-maj-juni 2019

1 maj, norra rundan 1 maj, södra rundan
Samling Tvååkers Medborgarhus kl
08.30 - 09.00. Toalett finns i Medborgarhuset.
Vi kör en runda på ca 5 mil och besöker
Marinmuseet i i Varberg.

Samling Gröningen, Laholm.
kl 9.00-9,30
Besöksmål Tönnersjö Handelsträdgård
ca 10,30.

18 maj

Tjolöholm
Förra året var Morgan Folkesson klubbens kontaktman för Tjolöholmsutställningen och tog emot anmälningar.
I år har har ingen tagit kontakt med
redaktören och anmält intresse för att
organisera klubbens resa dit.

6 juni

Besöket i Marinmuseet kostar 40 kr och
betalas kontant vid entrén.
Efter museibesöket kör vi vidare till Joels
Brygga i Träslövsläge för att äta lunch i
glaspaviljongen.
Lunchen serveras mellan kl 13 – 14.30.
Lunchbiljetter delas ut vid samlingen.
Klubben betalar lunchen för betalande medlem, för medföljande kostar
lunchen 125 kr och ska betalas in till
klubbens BG 5804-6905 senast den
25 april.
Då Joels Brygga är en fiskrestaurang
kommer det bli vit fisk till lunch, glutenfri sås, inga räkor.

Är ni laktos- eller fiskallergiker vill vi
veta det när ni anmäler er.
På museet har vi guide och för att alla
ska ha möjlighet att tillgodogöra sig vad
guiden har att berätta kommer vi att delas
upp i grupper.
Grupp 1 har guidning kl 11.00, grupp 2
kl 11.30, grupp 3 12.30.
Förutom guidningen av Svenska Amerikalinjen finns här mycket att se för både
män och kvinnor.
Ni som har tidningen Nostalgia kan titta
i nr 12 2018 sidorna 62 till 66 där tidningen har ett stor reportage om museet
Gott om parkeringsplatser vid museet
Individuell start efter anmälan vid samlingen.
För mer information kontakta Sven-Erik
Andersson på tel 076-107 96 48
Anmälan till Maud Brink på
maudbrink@hallandsfordonsveteraner.
com
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Individuell körning.
Tallhöjden serverar lunch för oss från
13.00
Lunchbiljetter delas ut vid samlingen.

Västkustrallyt
Se inbjudan på sidan 9 i denna tidning..
Anmälan om deltagande kan du göra
på bilagd anmälningsblankett. Du kan
också anmäla dig på vår hemsida
www.hallandsfordonsveteraner.com

6 juli
Classic Summer Meet

Klubben betalar lunchen för betalande medlem, för medföljande kostar
lunchen 125 kr och ska betalas in till
klubbens BG 5804-6905 senast den
25 april.

Alla fordon, 30 år och äldre som rullar på
gummihjul inbjudes att ställa ut.
Plats: Valhall Park (f d F10:s område) i
Ängelholm. Tid: kl 10.00 – 17.00.
Utställare kommer mellan 07.00 - 10.00.
Avgift för utställare 200 kr.
Välkomna.
Lennart Sjöborg, 070 5295238
Ewe Windahl, 070 6292762

För mer information kontakta Solveig
Johansson på tel 0708-20 32 33

Aktivitetsidéer

Anmälan till Maud Brink på
maudbrink@hallandsfordonsveteraner.
com

Aktiviteter i klubblokalen våren 2018
Torsdagar jämnt
veckonummer kl 18.30
21 mars Säsongsavslutning
Inget program fastställt. Se hemsidan
www.hallandsfordonsveteraner.com

13 april Skållareds Marten.

Om vädret är gynnsamt (plusgrader och
sol) startar vi från Medborgarhuset i
Tvååker kl 08.00 för gemensam färd.
Info Sven-Erik 076-107 96 48

För snabba utskick...

Det snabbaste sättet att sprida ett budskap till klubbmedlemmar är via e-post.
Lämna din mail-adress till klubben via:
info@hallandsfordonsveteraner.com

Har du några idéer om utflykter, grillkvällar, rallyn, studiebesök osv och bor i
Halmstad eller Hylte kommun vänder du
dig till Per Svengren 0709- 10 35 50
e-post:
per@hallandsfordonsveteraner.com
Bor du i Falkenberg, Varberg eller Kungsbacka kommun vänder du dig till
Sven-Erik Andersson tel 076-107 96 48
e-post:
svenerik@hallandsfordonsveteraner.com
I Laholms kommun är posten som aktivitetsansvarig vakant. Är du intresserad
av att bli aktivitetsansvarig kontaktar du
Solveig på tel 0708-20 32 33
Aktivitetsansvariga kan självständigt
fatta beslut om aktiviteter på upp till 750
kronor.
För att aktiviteten ska kunna godkännas
måste alla i klubben vara välkomna att
delta, vilket innebär att aktiviteten måste
publiceras i Fördelardosan, alternativt
på hemsidan och via gruppmail till alla
medlemmar som lämnat e-postadress.

SÄLJES
Sökarlampa

En nygammal sökarlampa NOS till att
sätta i bilens a stolpe Lampan är av
svenskt fabrikat av Ticka som står instämplat lampan även Artex är namngivet. Även monteringsskruvar mm är med

Pilar

1 par nya 6 volt pilar och 1 par nya 12
volt pilar för att montera i b stolpen

Körriktningsvisare

1 st körriktningsvisare med spak som
kläms fast i rattstången även den ny.
Per Svengren, 0709-10 35 50

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
BMC Mini 1000- och Clubman-delar

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

UTHYRES
Tippbar biltrailer

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

KÖPES
Bilradio

av märket Becker
Per Svengren, 0709-10 35 50

Medlemsrabatter
Förmånliga fordonsförsäkringsmöjligheter via MHRF.
15% rabatt på bildelar
hos Autoexperten.
10% på AD-Center i Halland
Medtag medlemskort!

10% på Oljemagasinet

Ange rabattkod FVET 2016
www.oljemagasinet.se

10% på Carspect

Adresser
Alla aktiviteter som arrangeras publiceras på hemsidan och påminns om via
mail. Har du inte lämnat din mailadress
kan det hända att du missar något du
gärna skulle vilja ha deltagit i.
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:
Skicka snarast din adress till
maudbrink@hallandsfordonsveteraner.com
Föredrar du att skicka brev är adressen:
N Kustvägen 48, 312 71 Skummeslövsstrand
Du kan också ringa Maud 072-729 96 26

Medlemsannonser

vid bilreparation

Som medlem i HFV annnonserar
du gratis i Fördelardosan och på
klubbens hemsida (ej kommersiella
annonser)

25% rabatt på Hiflex

maudbrink@hallandsfordonsveteraner.com

medtag rekvisition

10% på Madsens Autoteknik

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

12% rabatt på Batterilagret

Industrivägen 23 i Halmstad mot uppvisande av medlemskort i HFV.
Mot uppvisande av
medlemskort har vi fr.o.m nu:

25% på Nordsjöfärg
10-25% på billacker & tillbehör.
Lack & Färgprodukter
Verkstadsgatan 6, Halmstad

20% på 6 volts ledlampor

vid beställning: uppge
HALLANDSRABATT
Ring Fredrik Blom på 073 072 48 94

Hemsidesadressen är:

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

PA Bilmäklarna

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

Boogiesläp med vinsch

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

Låna korvvagnen!

Du kan med förtroende vända dig till oss.

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
HFVs korvvagn är besiktigad och får
köras i 80 km/tim.

PA Bilmäklarna • Gränsvägen 7 • 312 60 Mellbystrand • 070-6241136
Bilar i lager: www.pabilmaklarna.se
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Avsändare: Veinge Tryckeri AB, Laholmsvägen 312 45 Veinge

RETURADRESS: HALLANDS FORDONSVETERANER c/o Lars Rendahl, Stråvägen 2, 313 32 Oskarström

Bremen Classic motorshow 2019

En Glas möter man inte varje dag

En typisk fransk bil, Citroen AMI6
Vad kan passa bättre för en “gangstercittra” än att frakta öltunnor?
1-3 februari 2019.
Stor trevlig mässa med många fina bilar
och MC att titta på. 8 stora hallar varav en
fylld med reservdelar till alla bilmärken.
Där var även en stor marknad med diverse prylar som t.ex kläder modellbilar,
nyckelringar, verktyg och tillbehör.
Några av bilarna var till salu andra
var bara utställningsobjekt en del var
renoverade och några var objekt Man
behövde inte gå hungrig eller törstig från
mässan där fanns flera matställen fast
kanske inte med den nyttigaste och bästa
maten På flera ställen inne på mässan
fanns BECKS bier som är en god tysk Opel Olympia Caravan var en ganska ovanlig bil i Sverige på 1950-talet
öl från Bremen.
Jag bidrar med några bilder från mässan
En fin ovanlig Opel Olympia Caravan
fanns där.En vinröd BMW cab som
var till salu för 17000 euro väckte stort
intresse.
Jag är inte säker på om jag såg allt för
där fanns så mycket att titta på. Kanske
åker jag dit nästa år igen
Med bilhälsningar från
Bengt Arnmo Falkenberg  m.nr 574
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En BMW Cab för 17000 euro,

Opel Kapitän 1951

Fördelardosan är tryckt hos Veinge Tryckeri, Veinge Tel 0430-185 55

