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Västkustrallyt 2011

Den 6 juni är det åter igen dags för Västkustrallyt. Starten sker som den gjort de två senaste åren
från Torget i Laholm. Som vanligt innehåller rallyrundan inga grusvägar och trånga passager som
kan ställa till problem. Det finns 8 bemannade kontroller varar 5 är av färdighetskaraktär.
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Första tiden som ordförande har varit
givande, utmanande och intressant.
Det första styrelsemötet i ”nya” lokalen
på Fridhemsgränd 6c har avkunnats och
vi är nöjda med den. Lite fix behövs för
att ge den en karaktär av verksamheten
som ska finnas där, lite tavlor, affischer
och lite annan kuriosa som kan undvaras.
1 Maj har avlöpt och jag var med på min
första tur som orförande.
Uppslutningen var god och ca 50 ekipage deltog. Vädrets makter var med
oss och resan gick till Skånes Fagerhults
airport där vi kunde titta på gamla lindragare, väghyvlar,flyguppvisning och
allt möjligt. Efter avslutat program där
körde flertalet av deltagarna till Tönnersjö golfbana för att intaga en härlig lunch
bestående av lax eller kyckling.
Under resan genomfördes en liten
tävling och prisutdelningen sköttes av
Roger Å som var enväldig domare när
det blev tveksamt om vissa svar i tävlingen. Det hela slutade med att ALLA
var riktigt nöjda med dagen.
Än en gång , ett stort tack till Kjell och
Kurt.
En liten brasklapp vill jag ändå ge, de
som inte hade betalat in sin medlemsavgift innan 15 maj kom att bli uteslutna
ur föreningen och därmed också förlora
möjligheten till de fördelaktiga veteranförsäkringar som medlemskapet ger.
Detta är ytterst tråkigt men någonstans
måste gränsen dras.
Hoppas detta inte ska behöva upprepas.
Hälsningar från Ordförande

M Bengtsson
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Michael Bengtsson 070-358 99 60
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Besiktningsmän
Om du vill MHRF-försäkra ditt fordon
tar du kontakt med någon av nedanstående besiktningsmän för en besiktning
av fordonet.
Lars Bengtsson
Åled 035-391 97

Besiktningsansvarig för

besiktningsmännens utbildning
och kunnande är
Richard Andersson, Laholm tel
0430-621 81

Rikard Andersson
Laholm
0430-621 81
B-A Johansson
Halmstad
035-124750
Roger Åkersten
Laholm
0708-77 01 88
Anders Bertilsson
Åled 035-396 88

Hjärtligt välkomna i klubben!

599 Gert-Ove Abrahamsson, Getinge
600 Werner Pettersson, Tvååker
601 Nicklas Johansson, Laholm
602 Kent Hansson, Våxtorp
603 Göran Silvander, Oskarström
604 Gunne Isacsson, Tvååker

605 Björn Richardsson, Laholm
606 Kuponginlösen AB, Stockholm
607 Tommy Johansson, Laholm
608 Kennet Johansson,Tvååker
609 Jan Andersson, Falkenberg
611 Bengt-Göran Gustavsson, Halmstad

Nya klubblokalen

Fridhemsgränd 6 c i Lilla Tjärby
Den 1 april fick vi vår första klubblokal
någonsin. Lokalen är lätt att hitta till och
har massor av parkeringsplatser alldeles i
närheten.

Användning

Avsikten med lokalen är att vi klubbmedlemmar ska ha någonstans att träffas, ta en
fika, prata, utbyta erfarenheter, ha kurser i
olika renoveringsmoment samt att det kan
vara en utgångspunkt för trevliga rundturer.
Lokalen ska också kunna utnyttjas av enskilda medlemmar som kanske är medlem
av annan förening eller sällskap som behöver
en lokal att mötas i.

Andra öppettider

Alternativ e-postadress är Webmasterns:

Finns det behov av längre öppettider eller
önskemål om andra dagar så meddelar ni era
önskningar till klubbmästaren via mail på
e-postadressen:

angela.anders.bertilsson@gmail.com

Matsthelander@tele2.se

www.hallandsfordonsveteraner.com

har du inte någon egen e-postadress kan du
ringa på tel 070-823 44 42.

Vi i styrelsen hoppas att lokalen skall bli en
naturlig mötesplats för medlemmarna.
Välkomna till invigningen den 12 juni!

Bokningskalender kommer att finnas på
klubbens hemsida, adress:

Invigning
Söndagen den 12 juni 13-17
Kom och titta, fika och umgås!
Bokning

Bokning av lokalen gör ni hos vår klubbmästare Mats Thelander som även kommer
att tillhanda nyckel för er.

Öppet

Under sommaren har vi tänkt att lokalen ska
vara öppen varannan söndag med början den
12 juni och sedan den 26 juni, den 10 och 24
juli samt 7 och 21 augusti.
Under dessa dagar kommer klubblokalen att
vara öppen mellan kl 13-17.
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Familjemedlemskap,

besiktning och försäkring
Hur gör man när man ska besiktiga
och inregistrera en bil?
A/ man skaffar en trafikförsäkring
B/ man ringer Trafikverket och ”ställer
på” bilen
C/ man beställer tid för bilbesiktning
D/ man kör bilen på trailer till Bilprovningen och därifrån på egna hjul om
fordonet godkänns (detta säger lagen
även om ingen verkar bry sig om man
kör fordonet till Bilprovningen).
Vilka försäkringsmöjligheter finns?
A/ man kan ta en bilförsäkring i valfritt
bolag
B/ som medlem i veteranbilklubb som
är ansluten till MHRF kan man ansöka
om MHRF-försäkring om fordonet besiktigas och godkänns av klubbens besiktningsman.
Familjemedlemskap
Det är viktigt att klubben har ett korrekt
register över de medlemmar i familjen

som äger ett veteranfordon och vill att
fordonet ska ha en MHRF-försäkring.
Klubbens registeransvarige har bara
de uppgifter i registret som lämnats av
den som anmält familjemedlemsskapet.
Det registret har också klubbens besiktningsmän tillgång och registret ligger
till grund för om besiktningsmannen
kan intyga att den som söker MHRFförsäkring är medlem i klubben och har
ett medlemsnummer, vilket skall anges
på ansökningsblanketten.
Så här hanterar MHRF en försäkringsansökan
A/ Bifogat till ansökan ska det finnas
foton, enligt mall från MHRF, försedda med fotodatum och bilen registreringsnummer på baksidan, samt ett av
klubbens besiktningsman godkänt fordonsprotokoll med uppgift om klubbtillhörighet.
B/ Efter det att MHRF mottagit ansökan skickas efter ca 2-5 dagar ut ett

Du är medlem i en MHRF-ansluten klubb?
Du har ett samlarfordon som är 20 år eller äldre?
Du kör det inte till vardags?
Ansök om MHRF-försäkring genom din klubb.
Läs mer på www.mhrf.se.
MHRF-försäkringen, Sveriges största
och äldsta samlarfordonsförsäkring,
ägs och drivs av Motorhistoriska
Riksförbundets ca 170 medlemsklubbar i samarbete
med Folksam.
Moped från 1980 eller
tidigare, traktor och
husvagn från 1975 eller
tidigare, rullande renovering med flera varianter finns. Läs mer
på www.mhrf.se eller
ring 08-32 03 54.

Foto Stig Hammarstedt
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bekräftelsebrev till fordonsägaren att
försäkringen blivit godkänd.
C/ om ansökan är ofullständig eller
felaktig på något sätt brukar MHRFs
handläggare ringa till fordonsägaren och
be om kompletteringar, under förutsättning att telefonnummer lämnats i ansökan i annat fall via brev.
Observera att fordonet inte får tas i trafik
förrän det finns en giltig försäkring.
En av besiktningsmannen godkänd ansökan till MHRF om försäkring innebär
inte automatiskt att MHRF godkänner
försäkringen. Besiktningsmännen är
inte försäkringsombud! Det är MHRFs
handläggare som fattar försäkringsbeslutet och ansökare måste vänta tills
besked om godkänd försäkring kommer
innan fordonet får ”ställas på” och tas i
bruk. Om fordonet ändå tas i bruk innan
en giltig försäkring finns kommer det en
svindyr faktura från Trafikförsäkringsföreningen.

Familjen Bengtssons

Saab Sonetter
Saab Sonetten äv oss kallad Grodan. Nu
gällde den tredje Saaben.
Historian är som följer - min far har ett
tag pratat om en Sonett III, sen jag köpte
min coelinblå 96:a faktiskt. Pratet slutade
med en MGB -66 istället, men han har en
klåfingrig son.. När han var på semester
kunde sonen (det är jag det..) inte låta
bli att bjuda på en Sonett III från Utah
som var så billig att den nästan var gratis.
Nåja. Nästan.

Den nyinköpta dyrgripen lastad på släpet i Göteborgs hamn

Fyndpris

I vilket fall - far ville ta hand om den.
Tur för mig det.
Helgen jag skulle ägnat åt att demontera
69:an ägnades istället åt bilen vi nu kallar
grodan! (med S-As goda minne? Grodan
är ändå rätt nära Kermit..)

söderifrån och hämtar bil i Göteborg stanna i Falkenberg! Åt (för fars pengar)
hemskt god dillstuvad potatis och rimmad lax på laxrestaurangen man ser från
E6:an. Mums!
Väl hemma i garaget så inspekterades
köpet såklart. En intressant fråga är var
tulltjänstemännen såg lappen i fönstret
på bilen samtidigt som de såg kvitton
på $750 dollar..
Kortet som föranleder smeknamnet
Grodan!
Förardörren har fått sig en rejäl smäll
och kommer behöva lite glasfiberjobb.
I bagaget hade batteriet läckt lite så
hålet därunder var oundvikligt. Finns
ett par små hål i bagagegolvets bakre
kant också.
Motorutrymmet ser ganska prydligt ut!
Elektronisk tändning har redan inhandlats av far så jag passade på att köpa
två uppsättningar jag också. Ska utrusta
96:an med det och Sonett -69:an också.

Grodan Kermit?

Så bar det åter iväg till Göteborg och
samma plats som jag hämtade mina två
på. Ett tappert vrid på nycklarna resulterade i - ingenting. Knuffa på bilen var
dock inga problem, så det fick bli det
och vinsch! Å upp på släpet kom den! På
hämtningsstället står det en massa bilar,
det känns ibland bra att veta att fler än
en själv har mycket att göra.
Nåja, hemresan var inga problem alls.
En rekommendation för er som kommer

Trångt är bara förnamnet

Men att det var tokigt trångt genom den
där lilla luckan! FRONT BORT! Lite
ameri-kanskt djurliv följde också med,
fast i form av endast bo utan innvånare.
Tack för den!

Ett trevligt kort och en trevlig dekal!
Den uppmärksamme såg att det i detta
fall inte syftar bara på de avancerade rutorna, utan på - just det - AC! Om det var
trångt i motorutrymmet innan så blev det
inte bättre efter att det installerades AC,
det kan jag lova. Var ett h-ete att få loss
bultarna till strålkastarmekaniken när vi
plockade av fronten, de satt precis bakom
AC-pumpen.. Världens mest avancerade
luftkonditioneringsreglage för övrigt.

Otillåten import?

Vidare inspektion visade gav på hand att
någon varit vänlig nog att installera röda
KONIs runtom! Tyvärr så har det också
målats med någon konstig färg (något
liknande hammarlack?) lite här och var,
så fukten har trängt in under och färgen
lossnar i stora sjok. Sådär snyggt. Lite
mer sånt att åtgärda än vad det såg ut på
korten när jag handlade.. Infästningen till
vä hjulupphängning ser ju inte så skoj ut
den heller.
Inredningen kommer man också behöva
göra något åt. Något solblekt..
Så, nog för nu. Orkar inte skriva mer.
Finns mer kort på trösklar / rocker panels.
Båda behöver sig en omgång, liksom
längst fram i golvet på vänster sida.
Berättat av Emil Bengtsson, Ysby
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Vårmönstringen

Under ledning av årets vårmönstringsorganisatör Kjell Jönsson, Laholm, samlades ett
50-tal bilar på Gröningen i Laholm för att
via slingriga och natursköna vägar genom
sydöstra Halland och nordvästra Skåne
leta sig upp till målet, det gamla flygfältet i
Skånes Fagerhult.
Väl uppe på flygfältet fanns det mycket att
titta på, bl a roade sig Bosse bildoktorn med
att köra ett specialbygge med två rattar, en
för framåtkörning och när man skulle backa
vände man sig om och tog den andra ratten.
Inga nattspärrar där inte!
När man tröttat på Bosse bildoktorn fanns
det mycket annat att titta på, bl a lindragare,
gamla väghyvlar, stora maskiner, bilar samt
naturligtvis om man lyfte blicken, flyguppvisningen.
Under de ca två timmar som vårmönstrarna
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Kjell Jönsson i samspråk med några
vårmönstringsdeltager

tillbringade på fälet hanns det även med att
dricka kaffe, beundra varandras bilar och
träffa nya och gamla vänner.
När alla var nöjda och belåtna fortsatte den
långa bilkaravanen mot ett nytt mål, Tönnersjö Golfrestaurang. Ett 80-tal deltagare
intog där sin lunch till av källarmästaren
Karl-Erik Karsson, subventionerat pris. Efter
intagen lunch var det prisutdelningsdags
i den tävling som organisatören anordnat
för deltagarna. Priserna var skänkta av
Laholmshem i Laholm och Autoexperten i
Halmstad
På denna och nästa sida ett potpurri av bilder
av bilar och deltagare i Vårmönstringen
2011. Bilderna tagna av Michael Bengtsson
och Karl-Axel Jansson
Ett stort tack till Kjell för ett väl genomfört
arrangemang!

den 1 maj 2011
Morgonsamlingen på Gröningen i Laholm
till höger flygfältet i Skånes Fagerhult
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Vi är ett gäng sportbilsentusiaster som
arrangerar ett unikt event i Halmstad
Platsen är Brottet/Simstadion, där flera
svenska och utländska artister uppträtt.
Bland annat Gyllene Tider, Ulf Lundell
och Toto. En helt fantastisk plats med
utsikt över havet.
Inom området finns mat, glass, dricka,
toaletter och olika aktiviteter.
Är du intresserad av att ställa ut din bil?
Gammal som ny?
Sportbil, GT bil, rallybil, formelbil, racingbil eller specialbil?

Det kostar ingenting

att ställa ut din bil. Förare av utställningsbilar bjuder vi på kaffe och fralla
vid ankomsten. Vi bjuder även förarna på
lunch mellan kl. 12.00 – 14.00
Eventuell passagerare får åka gratis med
in på området.
Vill passagerare också ha lunch, ser vi
gärna att du förbeställer detta vid anmälan.
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Ankomst för utställare är mellan
kl 07.00–9.30.
Inpassering skall ske före kl 09.30, och
utpassering får ske tidigast kl 16.30.
Arrangören förbehåller sig rätten att
godkänna bilar, samt att anvisa platser
inom området.
Vet du med dig att din bil läcker olja - ta
med dig något att lägga på marken under
bilen.

Obligatorisk anmälan för utställare
absolut senast 1 juli på hemsidan!
Vi har maximerat antal platser till totalt
250 st för sportbilar.
www.halmstadsportscarevent.se
info@halmstadsportscarevent.se
Mobil: 070-378 24 32 eller
070-628 53 74
Bilderna överst är tagna avStaffan Ydén,
ner till vänster SuperTouringRegister.
com och till höger Carlsson.
Bilderna

Sportbilsägare
i Hallands
fordonsveteraner!
Vi kommer att ha en egen plats
med vår banderoll uppsatt där vi
kan samlas och göra reklam för
vår klubb. Du som är intresserad
av att ställa ut din bil anmäler dig
snarast utställningen via hemsidan
www.halmstadsportscarevent.se
samt till klubben genom att skicka
ett mail till:
fordelardosan@gmail.com
OBS! Du måste anmäla dig till
båda adresserna om du vill stå på
klubbens parkering.
Detta är ett utmärkt tillfälle för
oss att visa våra bilar och berätta
om våra egna evenemang.

Veteranbilsracing
Anderstorp den 14-15 maj 2011
Under hela vintern har det arbetats på
bilen, en Tiga från 1978 som kör i klassen
Sports 2000 i den svenska veteranracingserien som ingår i en av RHKs serier.
Första deltävlingen för året är tävlingen i
Anderstorp och då får man kvitto på hur
duktig man varit på att göra i ordning
racerbilen i förhållande till alla de andra

Chassit naket, ovanpå detta ska en
specialbygd kaross passas in.

racerbilsstallen.
Innan racern är färdig för säsongen ska
den plockas ner i detalj, alla slitdelar
byts mot nya, motorn gås igenom och
allt man är tillåten att göra med motorn
åtgärdas, det är i grunden en standardmotor och det är det som gör racingen i
denna klass så spännande. Bilarna ska i
teorin vara ungefär lika snabba och det är
mekanikernas inställningar och förarnas
skicklighet som kommer att avgöra vem
som vinner. Det borgar för täta race och
därmed för en fin publikupplevelse med
många omkörningar och stor konkurrens
på banan.

Hjulupphängningen kan vara raceavgörande

Så här ser Joachims bil ut med karossen på, vilken läckerbit! (se nakna chassit ovan)

Så här ser den Formel Ford Hans Nordén rattar denna säsongen.
Detaljbild som visar hur enkelt byggda
bilarna är

I klubben har vi flera medlemmar som är
engagerade i racingen bl a Hans Nordén
som kör en Formel Ford racer från 1977.
I helgens tävlingar placerade sig Hans
som tvåa i sin klass i båda tävlingsracen
och är därmed totaltvåa i Formel Ford.

En annan av våra medlemmar som är engagerad i racingverksamheten är Sportvagnstekniks ägare Anders Bertilsson.
Han kör dock inte utan gillar att arbeta
med det mekaniska dvs motor, chassi och
inställningar åt Joachim Bergman och
Patrik Åström från Halmstad.Joachim
och Patrik kör i olika klasser, Joachim
kör Sports 2000 och Patrik Formel Vee.

Joachim kom tvåa i båda sina två race
och det tyder på en talangfull förare och
en kompetent iordningställd bil. Patriks
placeringar blev något blygsammare, i
första racet en fjortonde plats i ett blandat
startfält med många betydligt snabbare
bilar som t ex formel Ford och formel Super Vee, men bland de 5 första i sin klass
i båda racen./ Foto Anders Bertilsson
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VI KOMMER ATT SÄLJA UTVALDA
PRODUKTER UNDER DAGEN
PÅ VÄSTKUSTRALLYT TILL
BRA PRISER
OCH SOM VANLIGT GÄLLER ER

MEDLEMSRABATT PÅ
20%
I BUTIKEN I HALMSTAD
LARSFRIDSVÄGEN 3

www.autoexperten.se
035-185691
10

Schema
Första start för bilar/lastbilar/MC 9.30
Inlämning av deltagarkort senast 15.30
Prisutdelning
16.00
Tre första får pris.
Övriga priser lottas ut på startnumren.
Alla priser måste hämtas personligen på på plats!
Ej avhämtat pris utlottas till nästa deltagare.
Kontaktpersoner om ni behöver hjälp:
Hasse 0705-712 401
Michael 070-358 99 60
Lars 070-201 85 59

Kör försiktigt och ha en trevlig tur!
OBS!		

OBS!		

OBS!		

OBS!

Läs igenom hela vägbeskrivningen innan start, på mittuppslaget i denna tidning finns också en
karta med rallyrundan rödmarkerad samt med foto på kontrollplatserna. Planera gärna era stopp
efter vägen så att ni inte hamnar i tidsnöd. Var medveten om att vid vissa kontroller kan det uppstå kö. Deltagare som inte lämnat in sitt startkort för kl 15.30 har automatiskt utgått ur tävlingen
oavsett orsak.
Slingan tar ca 2 timmar att köra utan stopp förutom de som trafikreglerna säger. Utgå från detta
när ni planerar hur långa stopp ni kan göra efter vägen.
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OBS!
Det finns
inga grusvägar. Tvekar
ni någonstans väljer
ni den väg

Trevlig plats
för kaffepaus
Toalett

Kontroll

Kontroll

Trönninge Golfrestaurant
Vårt pris 100 kr

Kontroll

Trevlig plats
för kaffepaus

Kontroll

2
0
1
1
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Trevlig plats
för kaffepaus

Kartan är ett komplement till den
vägbeskrivning som
finns på kommande
sidor, nr 14-15.
Rallysträckan är
den rödmarkerade
slingan på kartan.
På kartan hittar
du symboler för
trevliga rastplatser,
toaletter, lunchmöjlighet och kontroller.
Den totala vägsträckan är ca 7,5
mil lång och innehåller 8 kontrollstationer.
Hallands Fordonsveteraner önskar er
en mycket trevlig
rallydag och hoppas ni uppskattar
den vackra och
omväxlande Hallandsnaturen med
omväxlande öppet
landskap, hav och
mörka skogar.

som har
beläggning.
Vid vägskäl
utan väganvisning
kommer vi
att placera
rallyskyltar.

Kontroll

Kontroll

Kontroll

Kontroll

Vägbeskrivning bil/mc/lastbil
Årets Västkustrally går längs kusten från Laholm upp mot Halmstad där vi vänder österut för att via små asfalterade vägar leta oss tillbaka till start- och målplatsen i Laholm. Årets rally bjuder på mycket omväxlande natur,
vi kör över gröna ängar, längs havet och genom mörka skogar. Rundan är lagom kuperad och bjuder på många
möjliga rastplatser. De mest attraktiva platserna finns utsatta på den karta över rallyt som finns på mittuppslaget i
denna tidning. De foton ni ser på detta uppslag är våra kontrollplatser och samtliga är bemannade. Tre kontroller
med frågor med 1 x 2 svar och 5 kontroller innehåller uppgifter för både förare och passagerare. Lycka till!
Höger förbi Torghallen

Kontroll Godisbutiken, du har
kört 16 km. Butiken är öppen

Vänster Storgatan
Svagt till vänster in på Nybergs Lid
rakt fram
Vänster Stationsgatan
Höger Lantmannagatan, håll till vänster vid
T-kors, skylt Halmstad
Höger Halmstad (förbi kraftstation)

Vänster T-kors

Lilla Tjärby

Höger 4-vägskors,

vänster Snapparp 6, Snapparpsvägen
Kontroll Köpinge

Över ån
Vänster Gullbranna 3
Vänster T-kors

Vänster Ösarp 1 (Kulturminne)

Gullbranna, kör förbi

Höger vid återvändsskylt, skylt Ösarp 1

Laxvik (under e6, 2,9 m hög)

Höger efter Ösarp 1:a vägen efter ca 500 m,

Höger T-kors, Strandängsvägen

Vänster i 4-vägskorsning

Fortsätt längs kusten

Skylt Restad

Fortsätt gatan genom Påarp

Höger Snapparp 2

Strax innan E6 sväng vänster

Höger Tjärby

Vänster vid T-kors

Vänster Norra Kärragård (naturreservat)

Kontroll vid strandparkeringen
Toalett

Vänster strax före järnväg
Vänster T-kors (Godisbutiken) 1,2 km
Höger Godisbutiken 0,6
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Forts. vägbeskrivning bil/mc/lastbil
Följ den asfalterade vägen

Vänster Tåstarp 3

När du passerat under E6 (2,4 m), 1:a vänster

Höger Öringe 3, T-korsning

Sväng höger vid T-kors
Efter kyrkan Y-kors, sväng vänster 45 grader
in på Västra Vägen och följ den
Sväng vänster vid Trönninge Mini-Livs

Kontroll Tönnersjö Golfbana, toalett
Rallylunch, buffé, 100 kr (ord.pris 130 kr)
Har ni speciella önskemål ring 035-43 110

Sväng vänster in på Trönningevägen
Kör över järnvägen (bro)

Vänster T-kors Öringe by

Vänster Halmstad 7

Mot Veinge kyrka, kontroll strax före kyrkan

Höger, Veinge K:a 13, Tönnersjö 10

Kontroll Veinge Hembygdsgård

Vänster Snöstorp 5, följ vägen till T-kors
Höger T-kors
Höger Hult 4

Vänster mot kyrkan

Vänster Öppinge 2 (liten skylt) även skylt
“Rostskydd 800 m”

Höger Veingevägen (vägen före kyrkan)

Kontroll Hult

vägskylt Laholm 7, Veinge 2
Kontroll Veinge skola

Höger T-kors, följ vägen ca 6 km. OBS! Sväng
inte till Tönnersjö 6 vid första 4-vägskorset
Höger Tönnersjö 4
Kontroll Tönnersjö Trädgårdsmästeri

Över järnvägen
Vänster Laholm, Laholmsvägen
Höger Laholm, Halmstad
Vänster Lilla Tjärby
Vänster Laholm 1

Rakt fram förbi kyrkan

Målgång Gröningen

Mot Bruket
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Rallykommittén

Hasse Johansson stående, Angela Bertilsson sittande och Kjell Jönsson i bakgrunden

Rallykommittén träffas för första
gången inför Västkustrallyt den 6
juni 2011.

Banchefen Hasse Johansson, Veinge, hade
redan lagt ett förslag till rallyrundan och
till höger diskuterar han denna med rallyts
administrativa samordnare Angela Bertilsson, Åled.
Att arrangera ett veteranbilsrally med runt
100 deltagande fordon är en uppgift som tar
tid. Detta första möte var redan 17 mars och
sedan dess har kommittén träffats ytterligare
en gång i april.
Ett möte med kontrollstationsansvariga
planeras till den 31 maj för att en sista gång
gå igenom rallyt. Förutom själva rallyrundan
ska verksamheten samordnas med Laholms
Kulturfestival, sponsorer letas upp, förtäring
till rallydeltagare och funktionärer ordnas
samt naturligtvis måste rallykommittén också
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Fr vänster Hasse Johansson. Hasse
Bengtsson, Kjell Jönsson, Lars Johansson

Mats Thelander till vänster tillsammans
med vår sekreterare Arne Åkerblom

fundera kring hur många kontrollstationer
rallyt skall innehålla, hur bemanningen
ska ordnas och vilka aktiviteter som skall
genomföras av rallydeltagarna. Dett gäller
att hitta aktiviteter som är trevliga både för
förare och passagerare.
För att undvika att frågorna sprids före rallyt har rallykommittén fått lämna förslag till

frågor och aktiviter till Angela som sedan
haft i uppgift att välja ut de frågor och aktiviter som kommer att finnas under rallyrundan.
Kommittén har beslutat att alla kontroller
skall bara bemannade, även de kontroller
som bara innehåller frågor. Detta för att undvika att deltagrna användersig av moderna
hjälpmedel för att hitta svaren.

Första mötet i nya

klubblokalen

Från vänster: ordf Michael Bengtsson i profil, Mats Thelander, Hasse Johansson, Kenneth Andersson och Lars Johansson
Första styrelsemötet i klubbens nya lokal,
som ligger på Fridhemsgränd 6 c i Lilla
Tjärby, ägde rum den 14 april 2011. Bland
de punkter styrelsen behandlade var bl a
rallykommitténs fortsatta organiserande,
hemsidan, Fördelardosan, medlemsläget,
marknadsföring och resebidragsnormer.
Angela Bertilsson, vår hemsidesredaktör,
berättade att vi snart kan komma att lägg upp
den nya hemsidan. Då det sker byter vi adress
från .com till .se (www.hallandsfordonsveteraner.se). Den nya hemsida kommer att bli
mycket lättare att arbeta med för webredaktören och även bli mer användarvänlig och
utförligare än den nuvarande sidan.
För Fördelardosan beslöt styrelsen att den i
fortsättningen skall tryckas helt i 4-färg då
tryckeriet lämnat ett mycket bra pris som bara
något avviker från våra tidigare kostnader.
Klubbens kassör konstaterade att vi hade
392 medlemmar i klubben men att ett 40-tal
ännu inte betalt medlemsavgiften för innevarande år. Om de inte är medlemmar i annan
MHRF-ansluten klubb och har sin försäkring
hos MHRF kommer den försäkringen att
upphöra.

Mittemot ordf satt Robert Enberg, till höger om honom Ingemar Birgersson, Arne
Åkerblom och Angela Bertilsson
Beträffande marknadsföring av årets Väst- runda samt affischeras längs rallyvägarna
kustrally beslöt styrelsen att inrikta åt- på anslagstavlor, stolpar, väggar etc. Dessa
gärderna på att försöka få mer publik till affischer måste vara väderbeständiga så att
Gröningen, Torget i Laholm samt längs ral- de tål regn och rusk.
lyvägarna. Detta ska ske genom att vi trycker Ett förtydligande beslut togs rörande reseupp en affisch i A-4 format, som vi skall bidragsnorm. Resebidrag utbetalas endast
distribuera till Laholms Köpmannaförening till en familjemedlem och kan inte överstiga
för uppsättning i butikernas skyltfönster, den medlemsavgiften.
ska delas ut bland deltagarna i vår 1:a maj Nästa styrelsemöte 25 maj.
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Sommers

Sportbilsmuseum

Bussresa till Danmark

Den 9-10 april arrangerade Lars-Inge en
bussresa till Danmark. Ett 30-tal medlemmar i föreningen tog möjligheten att få
besöka vårt grannland. Resan startade på
lördagsmorgonen och redan vid 9.30 var det
dags för morgonfika som intogs på motell
Erikslunds parkering. Solen lyste blek på
himlen och en närmast isande vind gjorde
att medhavd dryck värmde gott.

Efter fikapausen fortsatte färden med besök
på Sommers bilmuseum. Ett fantastiskt fin
museum som hade det mesta, dock inga bilar gjorda i Tyskland, vilket berodde på det
lidande Sommers familj fick utstå under 2:a
världskriget. På detta museum är alla bilar
i körbart skick och det är imponerande. Vi
delades upp i två grupper och fick varsin
guide som visade oss runt. För en del var
danskan lite svår att förstå men då fick man
fråga och det togs inte illa upp.
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Flertalet av bilderna på museerna
och under middagen är tagna av
Roland Andersson

Preben Boysens

Bilsamling

Efter en trevlig kväll på restaurang med
god mat fortsatte resenärerna sin resa och
besökte Preben Boysens bilsamling. Man kan
lugnt påstå att bilarna befann sig i mycket
olika skick. Från riktigt fina bilar i bra skick
till bilar som kanske mest var att betrakta
som skrot eller donatorbilar. Allt finns ju
som bekant i betraktarens öga och hur man

betraktade bilarna varierade från person till
person. Man kan dock inte bortse från den
kulturgärning Preben gör genom att bevara
alla dessa bilar och göra dem tillgängliga för
nyfikna besökare.
Som avslutning på besöket hos Preben blev
vi bjudna på lunch i hans nyinredda pub och
festsal. När alla var mätta och belåtna åkte vi

Under mycket tjo och tjim umgicks Hallands fordonsveteraner på kvällen och avnjöt
en utmärkt middag i hotellets restaurang
“Spisestuen”. Efter middagen splittrades
sällskapet i mindre grupper, en del fortsatte
att “göra” Köpenhamn, andra stannade på

hotellets pub eller samlades i andra lokaler
för att fortsätta trevligheterna. Hotellet
låg perfekt, ca 600 m från Ströget och
därmed nära till allt. På eftermiddagen var
flertalet just på Ströget och promenerade
i vårsolen.

Middagen på kvällen 9 april

vidare till gränshandeln vid bron där de som
kände behov kunde proviantera “våta” varor.
Efter stoppet vid gränshandeln tackade Leif
Mårtensson (på alla resenärers vägnar) LarsInge för en väl genomförd och planerad resa.
Lars-Inge tackade för dettta och berättade att
han planerar en ny resa i hösten. Mer info
kommer på hemsida i augusti/september.
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Bröllopskörning

Den 9:e april gifte sig klubbens styrelsesuppleant Robert Enberg med sin Kajsa. Bröllopschaufför var vår ordförande Michael Bengtsson
som skjutsade brudparet till Skavböke kapell. Efter kapellet for brudparet ner till kusten för fotografering varefter brudparet åkte vidare
för bröllopsmiddagen. Redaktören önskar brudparet all lycka!

“Traktorm
Hej Jag heter Lennart Svensson och bor
iKlippan sen 28år tillbaka skall nu försöka
göra en liten berättelse om mitt första mekanikerjobb.Mor o Far Gusti oSven Svensson
började med lantbruk 1957 i Kåshässle Oderljunga en arrendegård. Bland inventarierna
bla. Annat Traktorn Fordson Major Fotegen
1952 och annat som hör till,Slåttermaskinen
var en IH hästmaskin ombyggd till Traktor,
Tollarps hydraulmontage .Den krånglade
väldigt mycket många besök hos smeden
Strömblad i Oderljunga,närsäsongen var
över 1959 sade Far jag hugger inte ett
grässtrå till nästa år om det inte blir en riktig traktorslåttermaskin. Jag fick följa med
Far till Lundholms Maskinaffär i Perstorp
det blev köp av en AVA TKT 6 fots traktorslåttermaskin (det bästa som fanns ).Från
14 Mars 1960 blev det förändringar för oss
en annan arrendegård Abbeshults Gård i
Vrå,vi tyckte att vi aldrig blev några riktiga smålännigar för att Mejeriet ,Slakteriet,
Lantmännen, Banken var i Halland , det blir
ju ofta så i gränstrakter. Slåttermaskinen
kom i en stor trälåda till järnvägsstationeni
Knäred ,hemtransport till Abbeshult med
Mjölkbilen (som jag har gjort en berättelse
om ) Det var bara till att börja och packa

20

upp,mycket spännande det följde med en
mycket utförlig instruktionsbok och reservdelsförteckning ,det gick mycket bra att
få den att passa till Traktorn , Far var jättelycklig tänk att få hugga gräs med en riktig
traktorslåttermaskin.
Slåttermaskinen fungerade utmärkt imånga år,finns idag välbevarad i min veteran-

maskinsamling,får ta med den till någon
veteranfordonsträff vid något tillfälle.
Bilden visar mig och lillasyster Ann-Christin vid ekipaget klart för första körningen.
Far var jättelycklig tänk att få hugga gräs
med en riktig maskin.
MED BÄSTA HÄLSNINGAR
LENNART SVENSSON

Hylanders Porsche
Vi har en relativt ny medlem i Hallands Fordonsveteraner med en i dag ganska ovanlig
bil. Medlemmen är egentligen två, familjen
Britt-Marie och Eskil Hylander från Mellbystrand. Britt-Marie är registrerad ägare och
maken Eskil är för det mesta piloten.
Båda har ett mycket stort bil intresse, BrittMarie har bilar i generna, eftersom hennes
pappa Elon jobbade med bilar i hela sitt
liv, och hon var tidigare bilkårist och Eskil
som mycket tekniskt och praktiskt kunnig i
bilvärlden.
Bilen
Den i dag ovanliga bilen är en Porsche 911
Targa från 1972, en vid den tiden väldigt
ansedd ”muskelbil”. Vad sägs om 6 cylindrig motor på ”hela” 130 hkr och en vikt på
bara 1400 kg. Porschen har personifierats
genom att få ett namn, Alice heter den hos
Hylander´s. Varför då undrar läsaren? Jo så
här är det:
Efter en hel del letande efter ett bra Porscheobjekt (Porsche skulle det vara), Britt-Marie
önskade sig allra helst en 356:a men en 911
var ju inte fy skam det heller. Så fann man
till slut denna skapelse värd att bevara åt
eftervärden. Dagen man köpte bilen var det
ALICE, därav namnet. Britt-Marie köpte
bilen till sig själv i 50-års present. Detta var
1995, räkna själva. Tur att det inte var den 14
april då hade ju Porschen hetat Tiburtius.
Britt-Marie köpte bilen från en man i Saxtorp
och han var mycket bestämd på en punkt, han
ville ha pengarna kontant. Efter lite dividerande i Britt-Maries bank blev det så. Varför?
Madrassen? .Det är nog preskriberat nu.
Bilen är klassiskt Porsche röd med en Targabåge i silver. Targan (avtagbart tak) gör bilen
underbar att åka i vid sköna soliga dagar. Det
var ju en hel del att göra på bilen men man
beslöt att låta sonen Pär ”racetesta” bilen
innan den skulle plockas ner för renovering.
Tala om en snäll mamma som släpper till sin
önskebil på detta sättet. Detta hade till grund
att sonen Pär köpte en egen Porsche att tävla
med, men det är ju en annan historia.
Renoveringen
Under 1997 så renoverades bilen till toppskick av Eskil och Btitt-Marie. Det blev en
hel del svetsande, byte av detaljer och annat
som hänger ihop med en riktig renovering.
Ett av många minnen från denna tuffa tid
var från ihop monteringen, då flera kvällar o
nätter användes för att få i den svårhanterbara
bakrutan i bilen. Med hjälp av tvättlinor,
brädor och Eskil´s klurighet lyckades det så
småningom. Sedan var det glada körövningar
fram till 2008 då man tog sig an maskinen
och hela motorpaketet totalrenoverades av

Pär med hjälp av Eskil.
Lite historik.
Porsche grundades redan 1931 av en man
vid namn Ferdinand ”Ferry” Porsche med
inriktning på exklusiva bilar. Man kan lugnt
säga att företaget växt en del sedan starten
1931 , med många modeller genom åren, men
alltid med prestanda och säkerhet i främsta
rummet. Den allra första i produktion var
klassiska Porsche 356. Porsche omsätter i
dag c:a 7, 3 miljarder Euro och har c:a 12.000
anställda i huvudorganisationen.

911-modellen
Redan 1959 sågs de första skisserna på det
som skulle bli 911 modellen. 911 har producerats från 1963 och fanns i tre olika modeller, 2 dörrars coupé, 2 dörrars cabriolet, och
så i, Alice´s modell , 2 dörrars Targa.
Targa modellen introducerades 1967, namnet
Targa kommer från det anrika Sicilienska
rallyt Targa Florio och betyder på Italienska, skydd. Porsche vann i Targa Florio
segrar med sina bilar 7 gånger mellan 1956
och 1973. Den här bilen fanns i flera olika
motoralternativ beroende på marknad och
specifikation. Den vanligaste var en boxersexa på 128 hkr med förgasare. De flesta
bilarna var 5-växlade men det fanns två olika

5-växlade lådor. En med 1:an upp och en med
1:an ned. Det gäller att ha koll annars startar
man på 2:an
Användningen
Britt-Marie och Eskil använder verkligen
sin pärla under den ganska korta veteranbils
säsongen (ställer vanligtvis på den i mitten av
april). Man kör rundor i den vackra Halländska naturen när vädret är bra och använder
ofta bilen vid resor till vänner och bekanta.
De är givetvis deltagare vid en del fordonsrallyn också och sågs som deltagare både
vid Västkustrallyt 2010 som Lergökarallyt
samma år.
När Eskil startar upp Alice så hörs det vackra
motorljudet i flera kvarter i närheten. Det
kan garanteras av författaren till dessa rader
boende i näeheten. ”Hör, Nu startar Eskil
Porschen”.
Planer 2011
När detta läses så har Britt-Marie och Eskil
redan träffat en hel del Fordonsveteraner,
nämligen vid den av, Kjell Jönsson arrangerade, mycket populära Hallands Fordonsveteraners vårmönstring den 1 maj.
Vidare kommer de att deltaga också vid
årets Västkustrally den 6 juni samt troligtvis
vid Lergöka rallyt i Ängelholm i slutet av
augusti.
Känner jag herrskapet rätt kommer de också
att snurra runt på små vackra vägar i grannskapet så fort vädret ger tillåtelse.
Möter Ni en röd Porsche med två personer i,
där föraren bär mustasch (om det inte är BrittMarie som kör, hon har ingen mustasch) så
är det Alice med familjen Hylander i. TUTA
och VINKA.
Vid pennan
Arne Åkerblom
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Gröningen 6 juni

Hallands Fordonsveteraner i samarbete med Laholms Kulturfestival arrangerar mängder av aktiviteter på
Gröningen med start redan kl 09.00 på morgonen och som avslutas med Persson Pack kl 21.00. Det blir 12
fullmatade timmar.

Hallands Fordonsveteraners arrangemang

kl 8-9 Rallybilarna anländer till Gröningen
kl 9.30 - 11.00 Rallybilarna kör upp till Torget för start
kl 13-15.30 Målgång på Gröningen
16 Prisutdelning Västkustrallyt
Hela dagen

kl 9 - 16 Livet på landet

en utställning över teknikutvecklingen i lantbruket under 1960-talet

kl 9 - 16 Finbilsutställning

våra tävlingsdeltagare och våra funktionärers veteranbilar visas upp

kl 9 - 16 Autoexperten

visar olika bilvårdsprodukter och här finns även möjligheter till goda affärer då Autoexperten lovat extrapriser.
Kom ihåg att medlemmar i Hallands Fordonsveteraner har 20% rabatt.

Laholm Kulturfestivals arrangemang påNationaldagen

10:30 Orkester tjo
11:15 Osbecks musikpaket
12:00 Nationaldagstal
12:15 Osbecks musikpaket
13:00 Kulturskolan
14:00 Hasse ”kvinnaböske” Andersson
15:30 Apelryds musikalprogram
16:20 Utdrag från musikalen ”Laddad”
17:15 Dixieland
18:15 Lovdal – Brooks
19:00 Jack Vreeswijk
21:00 Perssons Pack
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På
gång

Frukostträff lördagar
hela sommaren 07.00-09.00 Eurostop
Halmstad med början 7 maj
6 juni Västkustrallyt
se mer info sid 11-15

Början till slutet

För 7 år sedan köpte jag och min hustru
vår första veteranbil, en vit MGB av 1965
års modell. Jag tror att vi som många andra
nybörjare var lite blåögda, litade på vad
säljaren sa och undersökte inte bilen så noga
som vi borde gjort. Det agerandet straffade
sig. När bilen efter något år skulle hissas upp
på en två-pelarlift krasade det oroväckande
framtill på ena sidan. Rosten hade visat sitt
fula ansikte och nu var det karossrenovering
som gällde.

12 juni Traktorrunda
Ålstorp, Laholm. För information ring
Lars Johansson 0430-611 25 eller
Jan-Ove Nilsson 0430-611 66
29 juni Grillafton i Mellbystrand
Samling Halmstad slott 18.30, Tre
Laxar Mellbystrand 19.00. Medtag
kaffekorg samt något att grilla. Upplysningar Ingegärd/Ingemar på tel
0430-255 77 eller Rune 0430-250 56
21 juli Hjulafton Laholm 18-21
i samarbete med Laholms Köpmän.
Information Michael Bengtsson tel
070-358 99 60
7 augusti 16-20, Grillafton,
Hembygdsmuseet i Ålstorp
Vid regn kan grillaftonen komma att
flyttas till senare i augusti. Mer info
kommer att finnas på hemsidan. Tag
med kaffekorg och något att grilla.
Grillar och grillkol finns på plats. Museet är öppet. Mer info ring Jan-Ove
eller Margit, tel 0430-611 66.
14 augusti Forsadagen i Karsefors
Vi blir bjudna på laxsoppa av
Ysby Hembygdsförening
Se det största vattenfallet söder om
Trollhättan, mängder med vatten i det
gamla fallet. Forsen brusar 14-15.
Anmälan är obligatorisk till Stig
Bengtsson epost:
stig.sonett@gmail.com
har du ingen dator ringer du på tel.nr
0430-621 85. Begränsat antal platser så
först till kvarn ....
Se vidare info på vår hemsida.
Andra/nya aktiviteter
Har du idéer om utflykter/aktiviteter
kontakta vår webmaster Angela Bertilsson på 035-396 88 eller skicka ett mail
till
angela.anders.bertilsson@gmail.com

Det var ingen rolig syn som mötte oss när vi
började att riva ner bilen, om jag vetat hur
dålig den egentligen var hade jag nog aldrig
påbörjat renoveringen.
Men nu börjar jag skönja början till slutet.
I vintras var rostlagningen gjord och spacklingen skulle börja. Rostlagningen gjordes
av Sportvagnsteknik i Åled men någon hjälp
med spackling kunde jag inte få. Det var till
att börja själv med goda råd från Anders,
innehavare av Sportvagnsteknik. Nu visade
det sig ganska snart att jag inte var så kunnig
i spacklingsteknik och att att detta tålamodsprövande arbete passade mig illa.
Det var bara att inse fakta och försöka hitta
en billackerare som var villig att göra bilen
färdig, dvs spackla. slipa och lacka.
Nu är den hemma igen efter några månader
hos Landeryds Billackering i Hyltebruk, som
gjort ett kanonjobb med bilen. Nu återstår
“bara” att montera tillbaka allt som monterades bort för flera år sedan. Hoppas bara
jag hittar allt som stoppats undan./Lars

Nya besiktningsregler
för äldre fordon
Transportstyrelsen har gjort ändringar i
TSFS 2010:84. I kapitel 2 paragraf 10 står:
“För fordon som har tagits i bruk före 1960,
amatörbyggda fordon eller fordon som importerats för eget bruk, utgör flyttsak eller
som förvärvats i utlandet genom arv eller
testamente, ska vissa delar i kontrollprogrammen inte tillämpas då dessa fordon
omfattas av andra bestämmelser.”
I bilaga 7 Förordningen 2010:85 föreslås
följande ändring: “Bil med bensinmotordrift
och 4-taktsmotor ska uppfylla kravet att utsläppen i avgaserna vid tomgång inte får
överskrida 4,5 volymprocent kolmonoxid.
Om det i fråga om bil av 1984 års modell
eller tidigare förekommer driftstörning hos
motorn vid angivet värde, godtas det lägsta värde vid vilket sådana störningar inte
förekommer”.
Redaktören har vid kontakt med Peter Ekman på Transportstyrelsen fått kunskap om
att MHRF år 2005 skickade en enkät till
märkesklubbarna för att få in uppgifter om
vilka bilar/motorer som behöver större utsläpp av kolmonoxid än 4,5 för att gå bra
och utan driftstörningar.
Två klubbar som svarade och för de fordonen har Bilprovningens besiktningsmän
numera en gräns på 6 respektive 8 procent
kolmonoxid.
Peter var förvånad över att, framförallt,
inte de klubbar som organiserar engelska
veteranbilar kom in med en begäran om
undantag från 4,5 procentregeln. Han körde
själv engelskt då och kände väl till problematiken. Fördelardosan kommer att följa
utvecklingen i frågan.
Har ni klubbmedlemmar egna synpunkter
på reglementet är ni välkomna med inlägg.

L-A Åkerblom Marketing
Säljer - Byter - Köper- Förmedlar
alla typer av Fordon.
Breda kontaktnät till ditt förfogande.
Vill du ha hjälp med att sälja ditt fordon eller
med att hitta ett annat så kontakta mig.
Tel: 0430-250 57, 070-624 11 36
Arne Åkerblom, Mellbystrand
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AVSÄNDARE:
HALLANDS
FORDONSVETERANER
c/o MICHAEL BENGTSSON
SÖNDRUMSVÄGEN 57 A
302 39 HALMSTAD

Utan dessa flinka damer och herrar hade ni inte haft denna
tidning i handen. 4 gånger per år samlas de för att lägga tidningar i plastpåsaar, försluta dem och klistra adresslappar. Nu
“fastnade” inte alla på bild men med detta nummer arbetade:
från vänster stora bilden Hasse Nilsson, Ingvar Nilsson,
Birgit Strömberg, Margit Andersson, Leif Mårtensson, Ethel
Mårtensson och Hasse Johansson. På lilla bilden syns Kjell
Ottosson lägga tidningen i plastpåse, delvis skymd bakom
Ethel skymtar Margit. Nils-Erik Nilsson fastnade inte på bild.

Ett stort tack till dessa oavlönade frivilligarbetare!

FÖRENINGSBREV

PORTO
BETALT

