Fördelardosan

Nr 124 juni - augusti 2019

Pris icke medlem 25 kr
Medlemstidning för
Hallands Fordonsveteraner

Resan till Förenade Bils Bilmuseum
i Malmö och Bosjökloster den 11 maj 2019
Se sista sidan

VÄSTKUSTRALLYT 2019

KARTA OCH VÄGBESKRIVNING SID 10-11
Lunchmöjligheter finns i Mellbystrand samt på
golfrestaurangen i Tönnersjö.
Vår duktiga chaufför Lars-Inge Karlsson Toaletter finns på flera ställen längs vägen, bl a på
Gröningen i Laholm (parkeringen innan kraftverket)
och researrangören Arne Åkerblom

Hallands Fordonsveteraners styrelse
Ordförande:
Rikard Andersson
Tel 070-416 68 63
rikardoldsandersson@telia.com
Vice ordförande:
Richard Jönsson
Tel 070-666 32 33
richard-jonsson@telia.com
Kassör:
Per Nilsson
Tel 0709-28 35 08
per@kns.se
Sekreterare:
Solveig Johansson
Tel 0708-20 32 33
solveig@hallandsfordonsveteraner.com
Programansvarig:
Tomas Ahlberg
Tel 070-525 20 39
ahlbergclassiccars@outlook.com
Revisorer:
Stefan Larsson 070-6465219
Tore Hultqvist 035-10 33 13
Revisorssuppl.: Pelle Engdal
Valberedning:
Arne Åkerblom (sammankallande)
Tel 070-624 11 36
alepo@veinge.nu
Bo Birgersson
070-610 87 61
Göran Lundahl
070-552 97 74

Försäkringsfrågor - MHRF

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

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

2

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

Hjärtligt välkomna
till klubben!
1002 Sven Göran Johansson, Kinna
1003 Erik Tornvall, Båstad
1004 Benny Lundin, Rolfstorp
1005 Ulf Edlund, Halmstad
1006 Anders Johnsson, Laholm
1007 Roger Dahlgren, Halmstad
1008 Kurt Nilsson, Väröbacka
1009 Jonas Gunnerfeldt, Ängelholm
1010 David Heino, Halmstad
1011 Claes Karlsson, Halmstad
1012 Lena Karlsson, Öxabäck
1013 Kjell Utfjord, Varberg
1014 Mickael Cederlid, Laholm
1015 Paul Kjällberg, Ängelholm
1016 Sven-Olof Andersson, Torup
1017 Bo Gunnarsson, Tvååker
739 Ola Claesson, Falkenberg
1018 Bengt Johansson, Unnaryd

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

FÖRDELARDOSAN

Medlemstidning för Hallands
Fordonsveteraner
Ansvarig utgivare Rikard Andersson
Redaktör Lars Rendahl
Material till tidningen skickas till Lars
Rendahl, Stråvägen 2, 313 32 Oskarström,
Tel 070-201 85 59, via e-post till
fordelardosan@hallandsfordonsveteraner.com
Klubbadress:
Hallands Fordonsveteraner c/o
Richard Jönsson, Tjärby 102,
312 91 Laholm
E-post:
info@hallandsfordonsveteraner.com
Hemsida:
www.hallandsfordonsveteraner.com
Hemsidesredaktör: Vakant
Kontakta Rikard Andersson 070-416 68 63

rikardoldsandersson@telia.com

Bankgiro: 5804-6905
Medlemsavgift/familj 300 kr
Inträdesavgift 50 kr
Tidningsutgivning
Nr 1 mars, materialstopp 15 feb
Nr 2 juni, materialstopp 15 maj
Nr 3 sept, materialstopp 15 aug
Nr 4 dec, materialstopp 15 nov
Bilden på sid 1 är tagen av redaktören

Ordförande Rikard Andersson

Ordförande har ordet
Då var man tillbaka vid ratten. Jag får
tacka för förtroendet att vara ordförande
igen.
Det var med stor vånda jag tackade ja
för att ställa upp som ordförande igen.
Många år har gått sedan man styrde och
ställde sist så man känner sig en aning
ringrostig. 11 år sedan som det begav sig
sist tiden går.
Ja vad är på gång i klubben. Planeringen
för västkustrallyt pågår för fullt.
Västkustrallyt är en tradition i HFV.
Denna gång har vi förlagt start och
mål i Mellbystrand. 1:a maj rundorna
är avklarade med bra deltagar antal på
båda rundorna.
Tjolöholm classic får vi inte glömma.
Det är ett tio-tal medlemmar som har
anmält sig.
Tyvärr kan jag inte själv vara med i
Tjolöholm. Leif Torstensson har lovat
att han skall ta emot er när ni anländer.
Styrelsearbetet rullar på. Vi kommer med
info längre fram. Vi har ju ett jubileum
som vi skall fira på något sätt.
Ni medlemmar som har idéer om aktiviteter. Varför inte göra iden till verklighet.
Det finns säkert lika sinnade som kanske
har samma ide. Varför inte slå er ihop
och göra något som andra också har
glädje av.
Nej nu måste jag slita mig från skrivandet. Måste få ihop de sista delarna på
min olds 35:a.
Ta det lugnt i trafiken. Vi syns!

Rikard Andersson, Ordförande

Extrastämman 27 mars

Hallands Fordonsveteraners
nya styrelse
Från vänster:vice ordförande Richard Jönsson, sekreterare Solveig Johansson,
ordförande Rikard Andersson, kassör Per Nilsson, programansvarig Tomas Ahlberg

Protokoll fört vid extra föreningsstämma i Hallands Fordonsveteraner 27 mars 2019 i Mellbystrand.
1. Mötet öppnades av Richard Jönsson.
2. Till ordförande for stämman valdes
Lars Engström.
3. Till protokollförare utsågs Erik V.
Tornvall.
4. Till justeringsman, utsågs Lars
Ljungberg Idersjö och Per Svengren.
5. Forklarade stämman att den var
behörigen sammankallad.
6. Beslöt stämman att närvaroförteckningen skulle gälla som röstlängd,
varvid antecknades att Morgan Folkesson företräddes genom fullmakt.
7. Beslöt stämman att fastställa dagordningen.
8. Godkände stämman årsmötesprotokollet från den 13 februari 2019.
9. Förslaget på tilläggsbudget om
50.000:- kronor för 40-årsjubileet
avslogs pga bristande information om
vartill medlen skulle användas..
10. Redogjorde Arne Åkerblom för
valberedningens förslag till fyllnadsval
avseende styrelse och styrelseordförande enligt följande:
Styrelseordförande: Rikard Anderson,
ett år, ledamöter: Solveig Johansson,
två år,
Thomas Ahlberg, ett år.
Det antecknades att från vid ordinarie stämma valda styrelseledamöter

kvarstår Richard Jönsson, två år och
Per Nilsson, ett år.
Föreslog Sara Carlsson att tidigare
styrelse skulle väljas på nytt.
11. Förrättades val medelst sluten omröstning på begäran av Sara Carlsson
och Pia Idersjö enligt följande:
Valberedningens förslag fick heta
alternativ A, Sara Carlssons och Pia
ldersjös förslag alternativ B.
Voteringen utföll med 50 röster på
förslag A mot 20 röster på förslag B.
Det antecknas, att rösträkningen
företogs av justeringsmännen under
överinseende av Sara Carlsson.
Konstaterade ordföranden att styrelsen
härefter består av Rikard Andersson,
ordf., Solveig Johansson, Thomas Ahlberg, Richard Jönsson och Per Nilsson.
12. Till ny valberedning (tre ledamöter) utsågs Bo Birgersson, Arne
Åkerblom och Göran Lundahl.
13. Övriga frågor: Diskuterades vad de
föreslagna 50.000:- i punkt 9 skulle
användas till. Nya styrelseordföranden
Rikard Andersson anförde att de skulle
kunna användas till en trevlig fest eller
dylikt inför 40-årsjubileet. Förslag till
medlemmarna kommer först när den
nya styrelsen hunnit konstituera sig och
hållit ett styrelsemöte för denna och
andra frågor.
14. Mötesordförande Lars Engström
förklarade härefter mötet för avslutat.

Stämmoordförande Lars Engström
Extrastämman, som förorsakats av att
tre styrelsemedlemmar valt att lämna
styrelsen blev en lugn tillställning.
73 medlemmar kom till stämman. Styrelseledamoten Richard Jönsson hälsade
deltagarna välkomna och sedan valdes
Lars Engström till stämmoordförande,
vilket uppdrag han skötte med den äran.
Lugnt och tryggt lotsade han medlemmarna genom dagordningen till en ny
styrelse.

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.
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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Curth Janssons Amazon
I Stafsinge, utanför Falkenberg, finns en
medlem som många träffat ute på våra
rundor. Curth o sambon Maggan ses ju
alltsom oftast i den rödvita Chevrolet
2103, 1953, med vidhängande rödvita
Opio husvagn. Ja, då vet ni vem det är.
Vad många inte vet däremot är att Curth
är en alldeles utomordentlig bilrenoverare. Han har kunskaper om plåtjobb
och lackeringar men är inte rädd att ge
sig på annat heller. Och alltid glad, kolla
bara bilden.

Curth Jansson tillsammans med den nymålade motorn

Klubblokalen 7 mars

Motorrummet med och utan motor
Just nu har han gett sig i kast med ett nytt
projekt som vi skall följa framöver. En
Volvo Amazon från 1959.
Rostlagat och grundlackerat

Inte så mycket rost i bagageutrymmet
Vid detta besök hade Curth kommit en
bit på väg, lagat en del rost, fixat lite
bucklor, grundat o slipat. Vi fick veta att
den så småningom skall få en fin mörkblå
originallack med ett vitt tak. Blir säkert
snyggt.
Curth berättade att han letade delar,
klädseln gick att rädda men innertaket
får bli ett nytt.
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En lycklig Curth ser att rosten är fixad
Han fortsätter nu med att lyfta ur motorn
så att han kan ägna lite tid och kärlek åt
bilens motorrum. Känner jag Curth rätt
så blir det ett jättesnyggt motorrum, en
hel del omkringutrustning som blir ny,
kablar o kabeldragning och givetvis en
snygg lackning härinne också.
Det skall bli kul att för Fördelardosans
läsare följa projektet i hamn.
Text o foto Arne Åkerblom

Roland och Ingrid Andersson
I torsdags den 7/3 var vi 23 i klubblokalen.
Vi tittade på film som Roland och Ingrid
Andersson gjort hemma hos sig.
De visade och berättade om sina fina
motorcyklar samt modellbyggen.
Trevligt med entusiastiska samlare som
använder sina fina veteranfordon
Text o foto Solveig Johansson

Iordningställande

Fyra som väntar på våren. Fr v Anders, Ingvar,, Karl-Arne och Lars
Anders, Ingvar, Karl Arne och Lars J
träffas hemma hos Karl Arne för att fixa
mopparna inför stundande körningar.
Text o foto Sven-Olof Malmström

Moppekörning
25 april

Idag var vi i Ösarp norr om Laholm och
studerade hur det går till att göra gräsmatta, som sedan skall rullas ut i trädgårdar.
Det var Mellbygänget som stod för arrangemanget som avslutades på Gullbrannagården med kaffe och äppelkaka
med vaniljsås.
Helt suveränt anordnat.
Text och foto Sven-Olof Malmström

Packboxbyte

Alltid är det något som mäste åtgärdas
innan det är dags för första färden

Karl Arne myser vid sin SAAB 96 De Lux
2-taktare, en riktig pärla.

DIN KOMPLETTA
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

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

Så var Kjells traktor nästan färdig och
Hasse ser riktigt nöjd ut.

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

Hasse och Kjell byter en packbox på
vevaxeln mellan motor och koppling .
Foto Sven-Olof Malmström
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1 maj södra rundan
Den södra runda av HFV´s traditionella
1:a maj runda startades som vanligt nere
vid Gröningen i Laholm.

En kylig morgon. Här står Västkustrallyts banchef Hasse Johansson och samtalar med
Magnus Arnesson. MGB GT verkar vara föremål för deras intresse.

Som vanligt satt Solveig Johansson beredd
att pricka av deltagarna och förse dem med
lunchbiljetter och vägbeskrivning.
Den skulle avgå därifrån kl 10, men redan vid 9- tiden började fina veteranbilar
att rulla in på parkeringen. Det är en rolig
stund att gå runt och kolla på bilarna och
prata med folk som man inte sett på ett
tag. Vädret var inte det bästa och många
huttrade och andra kröp in i sina bilar för
att värma sig lite.

Eskil och Britt-Marie Hylander värmer
sig med lite kaffe denna kyliga 1 maj.
Solveig och Lars hade som vanligt koll
på allt och vid utsatt tid kunde bilarna
rulla ut på rundan. En liten incident
inträffade på parkeringen då Bertil
Magnusson och Ingemar Pålsson blev
påkörda inne på parkeringen. Veteranbilsrallyn kan vara en farlig sport, men
ändå väldigt sällan. Ingemar fick efter
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Det doftade gott i växthuset som var fyllt med vackra väldoftande blommor.
röntgen senare på kvällen veta att ett ben
i foten var brutet. Tur i oturen, det kunde
blivit värre.

Mary och Janne Johansson ser glada ut
trots kylan.
På små fina vägar tog vi oss fram emot ett
första stopp vid trädgården i Tönnersjö
där nöjda HFV:are kunde strosa runt
bland alla vackra blommor och det sågs
en o annan korg med blommor lämna
lokalen. Nu skall det bli fint i husen.
Runt om husen parkerades våra bilar
och här sågs fikande människor ute vid
bilarna, vid fika platser och de som var

Några av de 84 HFV-are som åt lunch på
Tallhöjdens Värdshus i Simlångsdalen.
mest frusna fikade i sina bilar.
Allt eftersom körde man vidare för att ta
sig till vårt lunchmål som var Tallhöjdens
värdshus i Simlångsdalen. Där fick vi en
smakfull buffé med gott kaffe efteråt.
En underbar plats som säkert känts ändå
bättre med lite värmande sol på oss.
Efter lunchen var det sedan ”hopp o lek”,
alla körde hemåt på olika vägar.
Text o foto Arne Åkerblom

På Ring Knutstorps
finbilsparkering 2018
Kjell Ottosson framför sin vackra Volvo
Amazon från 1959

Det är inte alltid som man hittar de roligaste, ovanligaste och mest intressanta bilarna på utställningar och träffar på de olika utställningsområdena. Jag brukar ofta
gå och titta på publikens parkeringsplatser i samband med olika motorevenemang.
Där hittar man ofta riktigt spännande och ovanliga bilar. De här tre bilarna stod,
tillsammans med en massa andra intressanta bilar, på finbilsparkeringen på Ring
Knutstorp i samband med förra årets Sportvagnsmeeting.
Text o foto Horst Grieger

Ford Cortina Estate från 1966.
De vanliga Cortinabilarna är ju väldigt populära både som veteranbilar och inom
historisk racing, men när såg du en kombi senast?

Ovan några icke-frusna HFV-are som
passade på att njuta av kaffekorgen utanför Tönnersjö Handelsträdgård.

Lars Jönsson och Karl-Arne johansson
tar igen sig i sina medtagna stolar bakom
sin vita Saab 96.

Kommer ni ihåg när Vauxhall var en egen biltillverkare med egna modeller? Sedan
slutet på 70-talet är de ju ”bara” Opelbilar med andra emblem. Fram till 70-talet
var ju Vauxhall ganska vanligt förekommande i Sverige, med modeller som t.ex.
Viva, Victor och Velox. Här är det en Vauxhall Firenza Sport SL från 1972. En bil
som var ovanlig redan på sin tid och som man numera aldrig ser längre. Här är en
som är renoverad till ett fantastiskt fint skick. Det är verkligen kul att se en sådan
bil, speciellt om man som jag är lite extra road av 70-talsbilar.

Morris Half TON VAN från 1968.
Det var verkligen inte igår som man såg en sån här modell. I ärlighetens namn har
jag nog aldrig sett denna modell tidigare och man måste ju beundra de människor
som lägger ner så här mycket arbete på att få ett bruksfordon till detta skick.
Bilarna var ju verkligen ”bara” avsedda som ”slit och slängbilar”.
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MÄKLARNA MED INTRESSE FÖR BÅDE BOSTÄDER OCH BILAR

Att följa landsvägarna i Halland är en ren njutning.
Vi kan vårt Falkenberg, från havskust till inland och
kikar alltid efter bostäder när vi är ute på tur.
Med rätt marknadsföring och unika tjänster når vi köpare i hela landet.
Oavsett om du ska sälja nu, vill veta värdet eller har andra frågor angående din
boendesituation kan vi hjälpa dig på bästa sätt.
Välkommen till Svensk Fastighetsförmedling Falkenberg

OLA CLAESSON

MIKAEL BJERING

0346 488 42
ola.claesson@svenskfast.se

0346 488 41
mikael.bjering@svenskfast.se

FALKENBERG | NYGATAN 30 | TEL 0346-488 40 | SVENSKFAST.SE/FALKENBERG
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MR Cap

Johan Ohlander
När man behöver få sin veteranbil eller
vardagsbil fin och glänsande efter den
hårda hanteringen under höst och vinter
vänder man sig med fördel till en ”riktig
bilputsare”.
Mr Cap i Laholm är en av dom firmor
som kan hjälpa dig att få Din bil vårfin.
Johan Ohlander, heter ägaren, och han
har många års erfarenhet av att göra bilar
snygga. Han har flyttat sin verksamhet
till nya lokaler på Kullsgårdsgatan i
Laholm (intill Lackservice) och har nu i
dessa nya lokaler fått möjlighet att göra
ett ännu bättre jobb med bilarna.

Det finns många rekonditionerare som
genom lockpriser försöker att få kunder.
Det viktigaste är väl ändå att få ett gott arbete för pengarna, att få någon som bryr
sig om din bil och inte lämnar skrymslen
och vrår obehandlade.
Johan med personal gör ett mycket noggrant arbete till en rimlig kostnad. Det
finns många olika typer och prislägen
på behandlingarna. Du får vad du betalar
och hos Johan alltid valuta för pengarna.
Titta in hos Mr Cap, Johan, och diskutera
och ta en kopp kaffe.
Vi i Hallands Fordonsveteraner får specialpriser hos Mr Cap i Laholm.
Vi får15% rabatt på lackbehandlingar
Telefon till Johan, tel 076-176 93 33.
Text o foto Arne Åkerblom

Från en medlems horisont

Denna vårens sista klubbkväll fylldes lokalen med max antal medlemmar.
Sista torsdagsmötet i klubblokalen var vårsäsongen tackade deltagarna Solveig
som vanligt välbesökt.
Johansson för ett fantastiskt arbete
Här visade Sven-Olof Malmström denna under säsongen med förplägnad och
kväll filmer från olika traktorrallyn intressanta program vid varje tillfälle.
i Sverige. Många fina och också säll- Och inte att förglömma; det goda
synta traktorer syntes på filmerna. fikat, oftast med något hembakat som
Vidare blev det en del information om- extra touch. Solveig berättade att hon
kring klubben och vad som hänt, Arne gärna ser någon ersättare som arrangör
berättade lite inför den stundande ex- av dessa träffar inför hösten. Något
trastämman och Sven-Olof berättade om som alla tog med sig och säkert kommer
kontakter och information med redak- med förslag till Solveigs avlastning.
tören för Fördelardosan.
Krav: Samordna träffar, sätta program
Därefter allmän diskussion om möten och koka kaffe. Inte alltför betungande,
och allmänna veteranfordonsfrågor. väl? Ställ upp för klubben!
Eftersom detta var sista träffen på Text o foto Arne Åkerblom

Datum för den populära sammankomsten av traktorer, lastbilar, jordbruksmaskiner,
industrimaskiner, sågverk, stenkrossar och tändkulemotorer av alla slag på Elfdalen
i Klippan är nu klar för 2019. Det blir den 18 augusti. Utställare skall vara på plats
före kl 11.00. Publiken kommer kl 12.00. Traktorgeneralen Lennart Svensson tillsammans med Kjell Tändkula bjuder in er till Hembygdsparken. Alla ni som är ägare
till något fordon eller maskin av detta slag är välkomna att ställa ut. (Ni bjuds på
kaffe med fralla.) För information går det bra att ringa till Lennart Svensson på tel
0435-15583 eller 070-8282053. Kjell Nilsson 070-5588378.
Nils Andersson 070-6260610
Info Facebook: Maskin & Teknik och Klippans Hembygdsförening.
Hemsida www.klippanshembygd.se
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Västkustrallyt 2019
KONTROLL 4
TÖNNERSJÖ
KONTROLL 3
Kistinge

KONTROLL 5
Tönnersjö Golf

KONTROLL 6
Specialsnickerier

KONTROLL 2
Godisbutiken

START/MÅL

Fikaplatser finns på många ställen längs rallyrundan!
Så passa på, stanna och njut av vacker natur!

KONTROLL 1

Förbandsmaterial och brandsläckare finns
i tältet där du anmäler dig

Toaletter finns i närheten av kontroll 2, 4 och 5 samt vid start och mål

Kontaktperson om du behöver hjälp under rallyt är Rikard Andersson på tel 070-416 68 63
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Anmälan i sekretariatet 07.30 - 09.30
Efteranmälan 09.30 - 10.00
Första start 10.000. Kontrollerna 1, 2, 3, 4, och 6 är frågekontroller.
Kontroll 5 är en manöverkontroll och stänger kl 13.30
Inlämning av tävlingskupong senast kl 14.30 Prisutdelning ca 15.00

De tre som lyckas bäst med frågorna får välja pris först.
Därefter får ägaren av vackraste fordonet välja.
Övriga priser lottas på startnummer och namn. Alla priser måste hämtas personligen!
Tönnersjö Golfklubb erbjuder helglunch för 110 kr om ni visar upp er tävlingstalong. Här kan du också få korv med bröd
Höger ut från start

Vägbeskrivning

Kör förbi Strandhotellet på vänster sida, Birger Pers väg

Kontroll 3 till höger (mittemot Stena)
Sväng höger efter kontrollen kör förbi Stjärnarps Gods

Fortsätt vägen tills rondell där svänger ni mot Laholm

Sväng vänster mot Tönnersjö 3 (4-vägskorsning)

Kör över järnvägsbron och vid rondellen kör mot Blåkulla/

Sväng inte vänster mot Simlångsdalen 12, kör rakt fram

Gokartbana, (3-e avfarten) Västerleden

Sväng vänster mot Simlångsdalen/Konsthall (Y-kors)

Vid trafikljus sväng vänster, Ängelholmsvägen

Sväng vänster in på Byvägen

Vid rondell tag 2-a avfarten till höger, mot Halmstad och kör
längs Lagan. Kör förbi kraftverket och upp till Lilla Tjärby
Sväng vänster Snapparp 6

Kontroll 1 några hundra meter in på vägen
Efter kontrollen sväng vänster

Kontroll 4 Tönnersjö Handelsträdgård
Vänd tillbaka och kör Byvägen till skylt Tåstarp 1, Golf 3
Sväng höger mot Bruket 3

Kontroll 5 Tönnersjö Golf
lunchservering 11.30-1400,

Passera skylt Restad

Sväng vänster T-kors, vägens slut Fortsätt fram till Veinge

Sväng höger mot Snapparp 2

kyrka

Sväng höger mot Tjärby

Sväng höger Veinge 2, Laholm 7

Sväng vänster mot Naturreservat och Norra Kärragård

Vid Stop fortsätt rakt fram, kör över järnvägsbron

Sväng vänster mot godisbutiken ( strax innan tunnel under

Sväng vänster in på Laholmsvägen

järnvägen) Kör parallellt med järnvägen

Sväng vänster in på Åkarerundan

Sväng vänster mot Godisbutik 1,2
Sväng höger mot Gordisbutik 0,6

Kontroll 2 vid Godisbutiken

Kontroll 6 vid Veinge Specialsnickerier
Sväng vänster efter kontrollen
Sväng höger mot Halmstad, Laholm

Fortsätt vänster efter kontrollen

Sväng vänster mot Lilla Tjärby

Sväng höger i 4-vägskorsning mot Eldsberga)

Kör igenom Lilla Tjärby

Sväng vänster Gullbranna 3 (se upp för gupp på vägen)

Sväng vänster vid Stop Laholm 1

Sväng vänster vid T-kors mot Gullbranna

När ni passerar Gröningen (parkeringen efter kraftverket)

Kör Gullbrannavägen mot Laxvik

finns där toaletter

Följ vägen ända ner till havet där ni tar till höger

Kör längs Lagan och vid rondellen tar ni första avfart till höger

Fortsätt vägen fram, sväng vänster vid skylt Trönninge Kyrka 1

Vid stoppljus fortsätt rakt fram

Fortsätt vägen mot kyrkan

Sväng höger i rondell mot Mellbystrand

Sväng höger strax innan kyrkan in på Västra Vägen

Rakt fram efter nästa rondell mot Mellbystrand

Sväng vänster vid Trönninge Minilivs

Rakt fram efter nästa rondell mot Mellbystrand

Passera Rolles Grill på vänster sida

Rakt fram även i denna rondell mot Mellbystrand

Sväng vänster in på Trönningevägen

Rakt fram vid rondellen vid Maxi, mot Mellbystrand

Sväng vänster Halmstad 7 (väg 15)

Sväng höger Mellbystrand N

Sväng höger mot Veinge Kyrka 13, Tönnersjö 10

Sväng vänster och du är i mål!
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Skållared 13 april 2019
Minusgrader och klarblå himmel mötte
en yrvaken redaktör kl kvart över sex
denna morgon. Klockan 08.00 skulle
Sven-Erik Andersson (aktivitetsansvarig
i norra Halland) leda karavanen med
morgontidiga HFV-are från samlingsplatsen vid Medborgarhuset i Tvååker
till den medeltida marknaden Skållared
i Älekulla.
Om solen sken den 13 april så hade
hustru och jag bestämt oss för att göra
årets första utfärd denna dag. Visserligen
är det drygt 12 mil från Oskarström till
Skållared men gemenskapen lockade.
Bilen för dagen blev min svarta Jaguar
MK VII från 1954. Den 12 april körde
jag och fyllde båda tankarna. Vilken

prisöverraskning på macken, 17,79 för
98 oktanig bensin, var ska detta sluta?
Lite spännande var det att sätta sig
i bilen denna morgon, skulle första
färden efter vinteruppehållet gå problemfritt? Både ja och nej. Jaguaren
har två bensintankar och den ena stod
halvfull under vintern och den andra
nästan tom. Jag startade på tanken som
varit halvfull under vintern. Ryckig
och ojämn gång, tjuvstannade vid
nedväxling och var allmänt otrevlig i
karaktären. Efter några mil tröttnade
jag och tänkte att det kanske är något
skit med den bensinpumpen och bytte
till den tank som varit nästan tom
under vinteruppehållet. Helt plötsligt

Jubileumsflaggan uppsatt första gången
gick motorn precis som den alltid gjort
och då kom jag att tänka på vad många
sagt om den nya uppblandade bensinen
”full tank eller tom tank” när bilen ska
stå några månader. Vid Medborgarhuset
i Tvååker väntade 2 Volvo PV Sport, 3
Volvo av modell 140, och 1 VW 1200.
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Kjell Johansson med fru Airi till vänster
Totalt blev vi 7 bilar som representerade
HFV i Skållared denna dag. Det blev
också första gången vi kunde sätta upp
vår nya strandflagga som visar att vi
fyller 40 år, som klubb, 2019. Som vanligt hade vi ett antal Fördelardosan samt
medlemsansökningar med oss vilka vi
placerade vid foten av strandflaggan. Ett
utmärkt sätt att skapa intresse för klubben
och det var många som passade på att ta
ett ex av vår tidning och av medlemsansökningarna.

Motorcykelhistoria tillbaka i tiden av Roland och Ingrid Andersson
Många hojar och händelser sen den gången, 1959, har jag och sedermera hustrun
haft. Under mesta delen av 60-talet var
det engelska hojar som gällde. Första
klivet in i den japanska MC-världen var
1969, en Honda CB 350 cc skaffade vi
då. En liten kul historia när vi hämtade
den nya Hondan. Vi köpte den av Erik
Nilssons Motor i Skånes Fagerhult. Jag
visste mycket väl att det fanns startmotor på den, helt ny finess för min del.
Min vana trogen började jag kicka när
vi skulle åka därifrån. Då kom Erik med
följande på sin breda skånska ”Dä ä e
liden knapp att trycka på som sidder på
styret”. Han skrattade gott.

Jag och Ingrid på Honda, 4-cyl. 500 cc.
Vi köpte den ny hösten -71 som årsmodell
-72. Foto 1972.
1971 var vi på Sveriges VM Grand Prix
RoadRacing i Anderstorp. Generalagenten för Honda hade en uppvisning
av alla sina modeller, bland dessa fanns
den helt nya Honda CB 500Four. Vi
bestämde nästan direkt, sådan skall vi ha.
Beställde den veckan efter. Det var nog
den 3-dje 500 fouren som levererades till
kund i Sverige.

Från vårt besök i Kristianstad jubileum
1995. Mercedes 300 SLR, racerbil från
1955. Med en sådan skördade Fangio
o Moss stora triumfer under 50-talet.
Foto 1995
1995 besökte vi ett jubileum, Råbelöv
Kristianstad för både bilar och MC-racer.
Fick då se den legendariska racerbilen
Mercedes 300 SLR från 1955. Riktigt
häftigt och inte minst ljudet när den

varmkördes på torget.
Måste också berätta om en minnesvärd
resa 2004 när jag blev erbjuden följa

Jag o Börje Andersson med fru Linda,
här vi Börjes Norton Domiracer 500 cc
med segerkrans.
med Börje Andersson och hans fru Linda
från Fagersanna till det stora Classic TTmotorcykelevenemanget Shotten Ring i
Tyskland. Stora delar av staden stängdes
av inför racen. Börje hade här start med
sin Norton Domiracer 500 cc som han
byggt själv. Han lyckades vinna BJ 350500 cc klassen med den motorcykeln.
Många gamla världsmästare körde här
i olika uppvisningslopp, som Agostini,

T.v. Giacomo Agostini, 15-faldig
världsmästare. Här på en MV Agusta
500 cc och Ernst Hiller Gilera 500 cc.
Foto Roland, Schottenring 2004.

Jim Redman, Dieter Braun, Ernst Hiller
för att nämna några på riktigt fina gamla
fabriksracers som MV Agusta, Gilera,
Moto Guzzi V8, BMW Rennsport, DKW.
Prisutdelning skedde på kvällen av
stadens borgmästare. När det blev Börjes

Kompressormatad DKW 350 cc 1939.
Ägare Willy Marewskies. Hans hund
vaktade inte husses maskin. Foto Roland,
Schottenring 2004.
tur att ta emot sitt pris spelades den svenska nationalsången. Mycket högtidligt.
Med en sådan borgmästare så var det
lättare att får tillstånd till att genomföra

T.v Jag och den berömde roadracingföraren och stridspiloten Peter Lindén
vid vår Honda CB 750 F1 -76. Foto
Falkenberg 2004.
dessa race. Han tog vid något tillfälle på
sig ett skinnställ under uppvisningen och
körde några varv med en hoj.
Text Roland Andersson. Foto Ingrid o
Roland Andersson med flera

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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1 maj norra rundan
En lite gråkall 1 maj detta året, men
bra mycket varmare än 2018 års 1 maj.
T.o.m solen dök upp även om det var
efter lunch.
Sven-Erik och Gerd Andersson hade
som vanligt gjort ett fantastiskt arbete
och lagt en mycket vacker runda med
omväxlande natur. Besöket på Marinmuseet i Varberg blev mycket uppskattat och
där hade man kunnat tillbringa många
timmar, ja kanske till och med dagar. Så
mycket fanns där att se.
Bo Oskarsson, marinmuseets ägare och
den som samlat all denna kuriosa guidade
HFV-arna i rummet som härbärgerade
Amerikalinjens samlingar. Då vi var över
60 personer hade Gerd delat upp oss i tre
grupper för att undvika trängsel.
Ing-Marie Oskarsson stod i kassan och
såg till att vi gjorde rätt för oss.
Efter ett antal timmar på museet var det
dags för lunch på Joels Brygga i Träslövsläge. Det blev naturligtvis fisk, men
inte vit fisk som utlovats utan rosa fisk,
dvs lax. Björn Persson som är allergisk
mot lax (pga allt tidigare laxätande) fick
köttbullar till lunch vilka också smakade
utmärkt.
Arrangörerna ska ha ett stort tack för allt
nedlagt arbete med 1 majrundan.

Parkeringen vid Varbergs Marinmuseum. En stor gräsplan hade klippts och ställts
i ordning för våra bilar. Vid infarten hade det grävts för kabel så där fick vi se till
att inte få stopp för då hade vi nog kunnat fastna.

Ingemar Andersson från Varberg visade för första gången upp sin Buick Special
från 1953. Ett imponerande ekipage.

Lars-Gustaf Nilsson fina Ford Prefekt
från 1953 var träffens äldsta bil.

Per-Ola Carlsson, Tvååker
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Organisatören av 1 maj i norr, SvenErik Andersson, Tvååker, i väntan på
deltagarna.

Gerd Andersson (t.v.) och Irene Rendahl
satt framför Medborgarhuset och frös
medan de väntade på att pricka av deltagarna och dela ut lunchbiljetter och
vägbeskrivningar.

Ögonfröjd MGB GT
Lars-Göran Persson Laholm, känd konstnär, är ägare till denna MGB som han
köpt av HFV medlemmen Kjell Johansson i Getinge. En av de snyggaste MGB
GT jag sett, snygg utanpå, i motorrummet och med fint patinerad insida.
Text o foto Arne Åkerblom

Åker från Australien för att
köra Västkustrallyt 2019

En tidigare ordförande i klubben, Michael Bengtsson blev så här glad när
han hittade en vacker flicka vid besöket i
rummet med minnen från Amerikalinjen.

Ing-Marie Oskarsson skötte finanserna

Rhys uppger för redaktören att han alltid
haft en vurm för gamla SAAB på grund
av deras individuella karaktär. Allteftersom Rhys lärde sig mer under åren så
blev han mycket intresserad av 2-taktsmotorn. En tidig SAAB hamnade på
prioriterad plats på Rhys och hans sons
önskelista. De har en liten bilsamling och
en tidig SAAB med 2-taktsmotor skulle
vara ett fint komplement.
I Australien finns mycket få bilar till
salu så Rhys började leta på internet. Nu
slumpade det sig så att hans fru Megan
och Rhys båda ville turista i Sverige och
där planerade de att köpa en bil för att
uppleva både Sverige och Europa mer
som “vanligt folk”. Om de kunde hitta
en bil som de kunde ta med hem till
Australien så skulle det bli en jackpot.
Rhys lärde sig snabbt att i Sverige köps
och säljs bilar via Blocket och vilken
fantastisk överraskning när han hittade
en annons med en SAAB 96 från 1965
med den efterlängtade tvåtaktsmotorn.
Efter några månaders mailkonversation
med Arne Åkerblom och 100-tals fotografier, kunde bilen bli hans. Den 5 juni
hämtar Rhys den och den 6 juni kör han
Västkustrallyt
Hälsningar Rhys Mitchell

Rhys Mitchell är den person som färdats
längst för att köra Västkustrallyt.

Den Saab 96 Sport från 1965 som Rhys
köpt. Efter Västkustrallyt kommer Rhys
att delta i Saabträffen i Trollhättan. Sedan
väntar en lång resa genom Europa.

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.

Muséets ägare Bo Oskarsson visar upp
att han kör Jaguar och är medlem i
Jaguarklubben.

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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Stort tack till
Västkustrallyts sponsorer
Glöm ej att ni har
hela 15% rabatt hos
oss i butiken!
(Gäller ordinarie priser)

Ni hittar oss som vanligt
på
Verkstadsgatan 8A
302 47 Halmstad

035-185691

Gör din bil sommarfin!
Alla deltagare i
2019 års Västkustrally
får

15% rabatt

på alla behandlingar
Kontakta Johan på tel 076-176 93 33
Kullsgårdsvägen 39 Laholm
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Runes Cross liv.

Rune Nilsson, 90 år 2019

Rune Nilsson när han vann SM (Skogaby-Mästerskapen)
Många i Hallands Fordonsveteraner bort i Blekinge, men seriecrossen kördes
känner ju Rune Nilsson i Mellbystrand. ju också på banor på närmare håll som
Mannen med flera fina veteran och Degeberga, Knutstorp, Saxtorp m.fl.
entusiastbilar och som med stor glädje Träning behövdes och den bestod mest
åker runt på olika bilarrangemang i södra i att löpa runt i skogen för att bättra på
Sverige.
konditionen. En kondition som Rune haft
Vad man kanske inte vet om är att Rune nytta av under sitt långa liv,han fyller
har ett förflutet som mycket aktiv MC faktiskt 90 år i år, vem kan tro det?
åkare. I början och mitten på 50-talet För att ta sig runt till banorna krävdes
började det med att Rune och kompisarna det en bra bil så därför inhandlades det
från Skogaby, John Sjöö, Sven-Åke en Buick som kunde dra både Runes och
Nilsson och Bertil Jönsson, började att kompisarnas MC till tävlingarna.
brumma runt med sina MC. Rune hade Rune hann, trots allt raceande, också
en BSA 500 cc. Vid den tiden hade då med att skaffa sig en flickvän, som senare
grabbarna på orten färdigställt tre cross- blev hans fru. Siv var med på många
banor i lilla Skogaby som användes flitigt tävlingar och skötte ”marktjänsten ” i
på den lilla fritid som fanns kvar efter att depåerna. En mekaniker var också med
jobbet hade skötts.
och hjälpte till, hans namn var Sture
På den här tiden hade Rune börjat att Johansson och han kom också från
arbeta som lastbilschaufför på det lokala Skogaby.
åkeriet Erland Pettersson Veinge. Jobbet
tog sin tid men Rune ville ju ägna mer
tid åt sitt stora fritidsintresse, motocross,
så varje ledig stund användes till att, tillsammans med de andra, meka och köra.
Efter något år kände Rune att han ville
hålla på med detta lite mer allvarligt än
tidigare och sökte sig in till Halmstad och
BSA Golden Flash cross MC 500 cc.
de då namnkunniga killarna, Halmstad
-Gustaf, Bertil Jönsson och Sten Karls- Vid denna tid hade också Rune satsat på
son. Där fanns mer att lära sig. Rune blev att få en bättre MC för att kunna hänga
duktigare och efter lite tid ville han prova med ”de stora grabbarna” i serien. Det
krafterna med att köra serie-cross. Detta beställdes en fin BSA Golden Flash bygd
fanns ju inte i Halmstad, som då inte för MotoCross från England, Rune komhade någon bana, så Rune tog beslutet mer än i dag ihåg att den kostade en minatt börja köra för den välbekanta klub- dre förmögenhet vid den tiden,2.500:-.
ben Asarums MK. Det blev alltså ända Denna MC väckte stor uppståndelse i

Skogaby dit den kom i en låda med tåget.
2.500 kronor var mycket pengar för en
lastbilschaufför, men man får väl spara
in på något annat tyckte Rune.
Utrustningen på den tiden för en crossåkare var ju tämligen dålig jämfört med
dagens skydd och utrustning. Man körde
i början med skinnställ, stövlar, handskar
och på huvudet en enkel hjälm, ett så
kallat ”vurp-ollon”.
Prispengar fanns ju knappt på den tiden,
man fick nå´n hundralapp i startbidrag
och vid en vinst några hundra till. Man
kunde definitivt inte försörja sig på sin
sport vid den tiden.
Efter några år i cross-cirkusen, som
då i landet hade kända killar som Sten
Storken Lundin, Bill Nilsson och Kuno
Johansson som Sveriges ledstjärnor,
bestämde sig Rune att trappa ner på racingen och satsa mer på sitt arbete. BSA´n
såldes till en man i Småland som inte
Rune kommer ihåg namnet på.
Men MC intresset fanns kvar och Rune
köpte sig senare flera MC, DKW 1939,
BMW med sidovagn, Monark o Rex
1938 m.fl. Han tycker än i dag om MC
och besöker med stort intresse den lokala MC mässan i Halmstad för att titta
på de nya MC som finns där och låta
sig förbluffas över den utveckling som
skett i tekniken vad gäller crosshojar. Se
bara på fjädringsvägen som finns på de
moderna crosscyklarna. Med de gamla
crosshojarna kunde man inte göra sådana
”monsterhopp ” som görs i dag. Då hade
det bara blivit skrot kvar.
Men… som Rune säger, vi hade mycket
kul då också.
Text o foto Arne Åkerblom
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På-Gång juni-juli-augusti 2019
6 juni

Varje onsdag kl 18.00

Varje lördag kl 07-09

I år med start och mål i Mellbystrand
Normalt är det ca 5% av anmälda ekipage som inte kommer till start. Om det
blir som 2018 finns det plats för ca 10
efteranmälningar. För mer info ring
Solveig på tel 0708-20 32 33
www.hallandsfordonsveteraner.com

Med början den 16 maj träffas vi, vid
tjänlig väderlek, vid slottet för utflykt
med kaffekorg. För info se vår hemsida
eller ring Nils Hägerström.
Tel 035-10 86 50, 076-861 72 52.

Med början den 19 maj träffas vi, vid
tjänlig väderlek, för att äta en tidig
frukost. Detta är en spontanträff vilket
innebär att det inte finns någon ansvarig.
www.hallandsfordonsveteraner.com

Västkustrallyt

16 juni

Traktorrunda i Ålstorp
Arrangör Lars och Solveig Johansson.
Information 0708-20 32 33

26 juni

Grillkväll i Mellbystrand
Onsdagen efter Midsommar träffas
vi hemma hos Ingegärd och Ingemar
Paulsson för att grilla. Start kl 19.00.
För info ring Ingemar eller Ingegärd tel
070-26 14 033 el. Rune 0430-250 56

10 juli

Samling vid Halmstad Slott

Övriga arrangemang i vårt närområde
1 juni Ånnaboda
Tågdagarna 7-8 sept
För info www.mowazet.se
i Landeryd
info kommer på hemsidan och via
9 juni Sofiero Classic Mer
mail
Info Torkel Brunstorp
tel. 0733-42 66 53
hemsida matthias.bong@helsingborg.se

19-20 juli Falkenberg
Wheels & Wings kl 8-18 info
www.wheelsandwings.se

20 juli

Halmstad Sports Car Event

Unnaryds Marknad
Se annons på sid 12
Den 10 juli är det den stora marknaden
i Unnaryd och vi parkerar på den stora
gräsplanen bakom Hembygdsgården. Vi Thulinträffen
brukar anlända vid 10-tiden för att hinna info http://mhkskane.nu/thulinträffen.html
gå på marknaden som stänger tidigt på
eftermiddagen.
Vi avslutar med korvgrillning vid KvarnInformation stig.vanja.ahlbin@telia.com
dammen i Lahult. Klubben bjuder.
För info ring Lars Rendahl
070-201 85 59
kl 16-21 t o m 11sept.
Info www.vikingatider.se

20 juli Landskrona

Magnarp söndagar
2/6, 7/7, 4/8, 1/9

Löddeköpinge tisdagar

18 juli

Torget i Laholm

Laholms Köpmannaförenings torsdagsarrangemang på torget. Vi ska vara där
mellan kl 17.00-20.00
Mer info Solveig 0708-20 32 33

4 augusti

Odensjö Hembygdspark

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

15 augusti

Grillafton i Ålstorp kl 18.00
för mer info ring Margit eller Jan-Ove
på tel 0430-611 66
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Circle K, Halmstad Arena

10 aug Brösarp

Österlenkicken, rally för veteran-mc
och mopeder. Anmälan och info:
Per Göran Persson
Tel: 0414-70492, 070-275 16 80.

6 juli
Classic Summer Meet

Alla fordon, 30 år och äldre som rullar på
gummihjul inbjudes att ställa ut.
Att ställa ut sitt fordon kostar inget!
Plats: Valhall Park (f d F10:s område) i
Ängelholm. Tid: kl 10.00 – 17.00.
Utställare kommer mellan 07.00 - 10.00.

Välkomna!

Lennart Sjöborg, 070 5295238
Ewe Windahl, 070 6292762

Aktivitetsidéer

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
Torpa Nostalgidag
Info www.torpaomnibus.se
Aktivitetsansvariga kan självständigt
fatta beslut om aktiviteter på upp till 750
kronor.
Ängelholm samling 07-9.30 vid Valhall
För att aktiviteten ska kunna godkännas
Park. Anmälan senast 15 augusti.
måste alla i klubben vara välkomna att
Info www.lergokarallyt.se/
delta, vilket innebär att aktiviteten måste
publiceras i Fördelardosan, alternativt
på hemsidan och via gruppmail till alla
Veteranmopperally, start kl 10. Info
medlemmar som lämnat e-postadress.
0735-09 36 54, alvseredmoppers.n.nu

17 augusti

17 aug Lergökarallyt

27 aug Älvsered

SÄLJES
Diverse bildelar

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

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

Amazondelar

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

Medlemsrabatter
Förmånliga fordonsförsäkringsmöjligheter via MHRF.

15% rabatt på bildelar
hos Autoexperten

10% på AD-Center i Halland
Medtag medlemskort!

10% på Oljemagasinet

Ange rabattkod 2019HFVET
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

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

Navkapslar, 3 st, 670437, nyskick 600 kr
Strålkastare, 2 st Bosch 5018, lätt ytrost
på baksidan, 300 kr
Tändstiftsats 4 st, Bosch Super 271411,
200 kr.
Eller allt för 1000 kr.
Roland, Torup - 073-6782093

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

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

15% rabatt på lackbehandlingar
hos Mr Cap i Laholm

Kullsgårdsvägen 39, Laholm
Medtag medlemskort
Ring Johan på tel 076-176 93 33

VeteranbilsTV

Titta gratis på TV

Ni vet väl att ni kan se Bernt Ståhls
Veteransbils-TV kostnadsfritt.
Knappa in www.veteranbilstv.se

3D-printa reservdelar i stål

Materialet är ett höghållfast verktygsstål
med mycket goda egenskaper. Det är
svetsbart, härdbart samt bearbetningsbart. Byggytan är 250 x 250 mm och
maximalt 300 mm högt. Du kan t ex
tillverka kugghjul, splines-axlar, inbyggnadshus för transmissioner, pumphus,
gängade delar inkl trapetsgängor.
För mer info se www.3dmetprint.com

Medlemsannonser

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

info@hallandsfordonsveteraner.com

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
Lars Rendahl. Ring 070-201 85 59 eller
skicka ett mail till:
fordelardosan@hallandsfordonsveteraner.com

Föredrar du att skicka brev är adressen:
Fördelardosan c/o Lars Rendahl
Stråvägen 2, 313 32 Oskarström

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:

fordelardosan@hallandsfordonsveteraner.com
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Vårresan 11 maj 2019
Full buss, vi var 60 st med vår chaufför
Lars-Inge Karlsson, som också är medlem i vår klubb. Den som ordnat med
resan, museibesöket samt lunch på
Bosjökloster inklusíve lunch var Arne
Åkerblom. Förutom denna välorganiserade aktivitet hade Arne dessutom tur
med vädret, sol och runt 15 grader varmt.
Strax före kl 10 blev vi välkomnade av
Rolf Ramestam som stående på en stol
utanför museet hälsade oss välkomna in
på förmiddagsfika.

Hela gänget samlat i museet. Foto Rolf Ramestam
Efter besöket i Malmö satte vi oss i bussen och Lars-Inge körde oss till Bosjökloster och en efterlängtad lunch.

Förenade Bils guide Rolf Ramestam hälsade oss välkomna utanför det anonyma
museet
När vi druckit kaffe, ätit bulle och 4
sorters kakor höll Rolf en engagerad
föreläsning om Förendade Bils historia
och den succéartade tävlingsverksamhet
företaget varit inblandad i. Kanske inte
alla damer var lika intresserade av detaljerna som herrarna.
Efter föreläsningen gick vi tillsammans
runt och tittade på bilarna samtidigt som
Rolf berättade lite mer om vissa av dem.
Det var fantastiskt att vi fick möjlighet
att se denna fordonsskatt.
Som avslutning fick vi ställa upp oss
i museet och Rolf tog en gruppbild av
oss uppifrån en andra våning där riktigt
gamla föremål placerats.
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Efter lunchen väntade greven ute på
borggården för att guida oss i både
slott, uthus och trädgård. En trevligare
och roligare guide är nog svårt att hitta.
Mycket skratt blev det och mängder med
information fick vi oss till livs.

Greve Thord Bonde, ägare till Bosjökloster ställde snällt upp för fotografering
Vilken underbar miljö detta slott utgör!
Hit måste vi åka fler gånger. Greven,
Thord Bonde, är mycket intresserad av
veteranfordon, även om han själv inte
äger någon, men han delar vårt intresse.
Kanske är det för att han ser att vi, precis
som han själv, arbetar för att bevara ett
kulturarv.

Thord Bonde - mycket trevlig, rolig och
underhållande guide
För att bevara den miljö slottet och
ägorna utgör arrangerar Bosjökloster
mängder med aktiviteter under både
sommar och vinter. För den som är intresserad av att ta del av programmet gå
in på deras hemsida www.bosjokloster.se

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

