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En förening vars ändamål är att samla människor kring ett gemensamt intresse. Intresset består i att äga, vårda 
och renovera äldre fordon, både bilar och motorcyklar. Klubben anordnar träffar, utflykter och årliga rallyn. 
Ett klubblad finns som utkommer med 2 nummer per år och som skickas till alla medlemmar. Genom klubbens 
försorg kan medlemmar erhålla en veteranfordons-försäkring med fördelaktiga villkor och till ett rimligt pris. 
Medlemmar har också rabatter i en del affärer och företag.
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Bilar
Årsmod för veteraner: 
Rullande 30-årsgräns
Klassiker
värde 0-60.000:-
Klassiker
Värde 60.000-150.000:-

MC
Årsmod för veteraner: 
Rullande 30-årsgräns
Klassiker
värde 0-30.000:-
Klassiker
Värde 30.000-120.000:-

Försäkringar
Berne Dahl, Syrenvägen 8, 691 42 Karlskoga, tfn 0586-546 14

Fordonsförsäkringar
Klubben har avtal med försäkringsbolaget IF. För aktuella premier kontakta Berne Dahl. 
Alla premier är helförsäkring och gäller helår:

Höstens aktiviteter 2015
Vecka 44  29 oktober 15.00      Studiebesök på Atlas Copco i Örebro. 
      Anmälan till Jan-Eric Johansson, senast 25/10, 
      tel 0586-57586 eller 070-668 14 63.

Vecka 46 12 november kl 18.00 Klubblokalen Ekeby, Torbjörn Karlsson berättar. 
      Anmälan till Berndt Hornelid, 070-353 69 52.

Vecka 48 27 november kl 18.00 Klubblokalen Ekeby, Karl-Erik Larsson berättar och  
      visar bilder från gamla Skranta.

Vecka 50 11 december kl 18.00 Lucia på Karlskoga folkhögskola. 
      Fika och underhållning. Anmälan till 
      Annika Liliegren, email: annika.liliegren@tele2.se 
      eller tel 0586- 72 50 94, senast den 7/12.

Vid ändringar i programmet meddelas detta på klubbens hemsida: kmwinfo.se

Du har väl kollat
klubbens nya hemsida? Om inte, är det dags att göra det nu! Adressen är www.kmwinfo.se 
och där hittar du information om kommande och avklarade evenemang i klubbens regi. 
Har du anmält dig till någon aktivitet? Håll utkik på hemsidan, det kan bli ändringar i 
arrangemanget och en kanal för att meddela detta blir www.kmwinfo.se. Där finns också 
info om klubbens syfte och mål och vilka kontaktpersoner som finns.
Vi har också en ny e-postadress: motorweteran@gmail.com som du kan använda för att 
framföra synpunkter.
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Ordförande har ordet!

Redaktörens ruta

Hej på Er alla!
Nu är sommaren slut och kan summeras som en kall och regnig sådan, även om slutet blev 
lite bättre vädermässigt.
Året började med Motorlördagen, sista lördagen i april. Många ställde upp trots kyla och det 
var en hel del folk och tittade trots allt. 
3 dagarsturen med Orsa som lägerplats blev också en kall upplevelse. Men många fina besök 
blev det under dagarna. Började med ett besök i Lesjöfors museum, ett ställe som rekom-
menderas till ett besök. Skogsmuseet i Siljansfors var nästa anhalt för att sedan åka till STF´s 
Vandrarhem i Orsa. Samkväm på kvällen med grillning avslutade dagen. Lördagen ägnades 
åt olika aktiviteter för att sedan samlas till gemensam middag. Söndagen startade med besök 
i lokstallarna och sedan startade hemfärden.
Det blev en trevlig tur, även om vädret inte var med oss fullt ut. Tack till Mossfeldts för att 
ni hjälpte till med arrangemanget.
Vårresan blev lite omkastad då Volvo meddelade väldigt sent att de inte ville ta emot oss, så 
där fick vi göra om resan en del. Om det var därför som vi inte fyllde bussen vet jag inte men 
jag tycker det blev en trevlig utflykt ändå.
Velodromrallyt blev i år Hembygdssvängen. Detta beror på att Velodromloppet utökade sin 
verksamhet med Oldtimers Grand Prix, så då fick vi inte plats på lördagen.
Nu har vi ett bra alternativ till Gelleråsen som fungerar bra.
Tyvärr var ju inte vädrets makter med oss denna helg heller! Hela 15 ekipage uteblev till 
start, så där stod vi med all beställd mat. Men trots detta så blev rallyt bra för de som deltog.
Vi återkommer med samma koncept nästa år och hoppas på fler deltagare och bättre väder.
Damrallyt, som firade 5 år drog fler deltagare än tidigare, vilket är riktigt roligt! Hoppas den 
utvecklingen fortsätter även nästa år.
Även Mopperallyt hade 5-års jubileum i år, även här med deltagarrekord.
Nu väntar årets höstresa som går till Motala. Tyvärr blev inte bussen full nu heller!
Så har ni förslag på resor och besök som kan locka många så hör av er till någon i styrelsen!

Er Ordförande.

Ja så har då sommaren gått. Den varade ungefär en och en halv vecka... För mig har sommar och 
höst varit en relativt händelserik tid. En femtiomilaresa till Kristianstad resulterade i ett mopedvrak 
i garaget. Och  första söndagen i oktober for min Ducati 53 mil norrut till en ny ägare i Sundsvall. 
Så nu ska vintern ägnas åt att försöka göra moped av högen. Det lär inte bli lätt och jag kan väl säga 
att om det inte varit för den långa resan så hade jag nog återvänt hem tomhänt... Återkommer i vår 
med resultatet så långt.
I det här numret av Klubbladet kan ni bland annat läsa om vårt nya rally, Hembygdssvängen. Det, 
liksom exempelvis Motorhistoriska dagen, gynnades knappast av vädergudarna och uppslutningen 
blev inte vad arrangörerna hoppats på. En förskjutning framåt i tiden nästa år ska förhoppningsvis 
locka fler deltagare.
Klubbladet bygger till stor del på er medverkan och i detta nummer har jag haft god hjälp av bland 
andra Ragnar Lundberg, ordförande Liliegren, Sven Göransson, Jan-Eric Johansson och Eva-Britt 
Persson. Den sistnämnda lämnar även i år en insidesrapport från damrallyt, som fyllde fem år. 
Fem år fyllde för övrigt även Mopedrallyt och också om detta kan ni läsa i tidningen.
Har ni något att berätta eller bilder ni vill visa. Mejla mig på olzon.stefan@gmail.com eller ring 
076-095 11 30.
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Motorlördagen på Torget 2015



6

Hembygdssvängspremiär
i grådystert regnväder

Bara dryga 30-talet fordon hade samlats vid Karlskoga hembygdsgård för den första Hembygdssvängen.

Ordförande Per Liliegren hälsade deltagarna väl-
komna vid ett förarmöte.

Ett gäng motorcyklar i regnrusket... Huvudbry vid första kontrollen.

När Karskoga Motorweteraner för  första gången 
arrangerade sitt nya rally Hembygdssvängen kom 
bara 31 ekipage till start. Självklart var det en stor 
besvikelse. Men än mer besvikna var arrangörerna 
över att hela 15 föranmälda ekipage aldrig kom. 
Möjligen var detta manfall en reaktion på det inte 
allt för inbjudande vädret. Men det innebar att en 
hel del av den beställda maten blev över.
Det låga deltagandet,var möjligen en naturlig 
reaktion på att det forna Velodromrallyt nu fått nytt 
namn, nytt datum och ny start- och målplats. Men 
trots detta avlöpte arrangemanget i stort sett enligt 
planerna. Om man bortser från regnet som under-
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Några tappra trotsade vädret!

Inte läge för nercabbat...

Samling vid kontrollen i Bjurtjärn.

Paraplyerna kom väl till pass.

Karl-Erik Larsson tog första förstapriset.

stundom tvingade fram paraplyerna vid kontroller-
na när frågorna skulle besvaras.
Därför kommer rallyt att köras under liknande for-
mer även nästa sommar med den skillnaden att det 
flyttas in tre veckor i juni och hamnar där tidsmäs-
sigt närmare Velodromrallyts tidigare starttid.
Resultat:
Karl-Erik Larsson 11 rätt
Ann-Mari Pettersson 10 rätt
Arne Bülow 10 rätt
Niklas Collin 10 rätt
Kenneth Larsson 10 rätt
Lennart Nilsson 10 rätt
Rätt svar på bokstavsfrågan var VÅRRESA
Rätt antal i burken 32 st och det gissade Leif-Arne 
Larsson.

Hur stort kan ett F1-däck vara?

Maten intogs inomhus på Hembygdsgården.
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Melinda Folke fick besöka prisbordet tre gånger. Tillsammans med Caisa Arvidsson tog hon hem såväl 
juryns som publikens pris. Med 45 poäng var hon dessutom en av de bästa i rallyt och  hamnade på tredje-
platsen.

Skribenten med codriver.

Bonnläppar och hippies
när Damrallyt fyllde fem

Idag ska vi damer/ tjejer/poodles/hippies köra vårt 
eget damrally. 30 ekipage är anmälda till start. Här 
får juryn och publiken lite att välja av till ”best in 
show”. Det finns bondtöserna med lortiga skjortor 
och halmstrå i munnen och grönsaker och en burk 
Bullens pilsner korv på flaket på sin Ford  pickup 
från 1941. Här finns en Ford från 1949 med elegan-
ta damer. 
Det fanns även glada Annifrid och Annifrid som 
spelade ABBA-musik för fullt. Även damen med 
papiljotterna, som inte hade hunnit göra sej i ord-
ning.
Här syntes engelska och italienska sportbilar med 
besättning i olika klädslar och här fanns ameri-

Damrallyt fortsätter att gå från klarhet till klarhet. Sällan har väl så många originella ekipage 
skådats som när rallyt i år firade sitt femårsjubileum. Även i år är det Eva-Britt Persson som 
ger en initierad rapport från rallyvägarna västerut.
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kanska bilar med sina rockabillydamer. Alltså hade 
samtliga deltagare klätt sej i plagg som kan kopplas 
till samma tidsperiod som bilen de kör.
Vid halv nio började de första bilarna att rulla in, det 
fanns kaffe med olika goda bakverk eller smörgås 
att köpa. Man gick runt och minglade och småskoja-
de med varann. Förarmöte en kvart innan start med 
allmän information om dagens körning mm. 
Sedan blev vi ivägsläppta lite pö om pö för det inte 
skulle bli för lång kö vid kontrollplatserna men det 
blev det ändå. Frågor varvades med praktiska prov. 
Som att kasta bollar i olika hålstorlekar på skiva med 
varierande poäng. eller känna efter saker i en låda.
Föraren fick en knivig uppgift på en kontrollplats att 
köra slalom med en bricka med 2 vattenfyllda glas i 
sin ena hand utanför bildörren, ta och ställa ned den 
utan vattenspill... En och annan hade vissa svårighe-
ter med detta.
Lunch fick vi när vi kom tillbaka till Hembygdsgår-
den. Kallskuret, potatissallad, kaffe och morotskaka. 
Smakade väldigt gott.  
Prisutdelningen hölls av ordförande Per Liliegren. 
Juryn och publikens röstning på ”Best in Show” blev 
samma bil med besättning bondtöserna med Ford 

Annifrid och Annifrid (Ingvor Haglund och Ann 
Larsson) körde hårt med ABBA-musik i sin Impala.

Hur var det nu? När får man egentligen använda 
dubbdäck på svenska vägar?

Yngsta damen? Ebba Eriksson i full koncentration 
vid bollkastningen.

pickup-en. Frågesportens och de praktiska proven 
där fick alla pris.
I år var det 5-års jubileum. Vi hoppas att vi ses till 
ett nytt rally nästa år med ännu fler deltagare. Dam-
rallyt kommer förmodligen att byta namn till något 
mer ”damvänligt” nästa år.
Vi vill tacka alla som deltagit, funktionärer, jury 
och all publik som har varit med under dagen.
Tack även till Karlskoga hembygdsgård med perso-
nal och restaurang Pärltuppen med catering av mat.

Vid ratt och penna Eva-Britt Persson

Vad döljer sig i lådan? Carina Morello-Högberg för-
söker att med känseln reda ut vad som finns därinne.

Resultat 
Frågor och aktiviteter:
1) Ann Larsson, 48 poäng. 2) Zandra Carlsson, 47 p. 
3) Melinda Folke, 45 p. 4) Maria Eriksson, 37 p.
5) Malin Pettersson, 37 p.
Best in Show
Juryns val: Melinda Folke/Caisa Arvidsson.
Publikens val: Melinda Folke/Caisa Arvidsson 
Rätt svar på bokstavsfrågan
REGNSKUR
Utslagsfråga
28 Dumlekola fanns i burken.
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Skogsbovägen 4, Karlskoga • 0586-341 00 • www.mekonomen.se 
Du kan söka på Ditt bilnummer

Noravägen 1, Karlskoga • 0586-300 53
grafiska@telia.com • www.kgagrafiska.se

Din totalleverantör
av trycksaker

Vi utför även:
¤ HJULINSTÄLLNING
¤ NYCKELKOPIERING
¤ SKIVBROMSSVARVNING
¤ FRAMVAGNSREPARATIONER
¤ LJUSINSTÄLLNING

Alla typer av däck
PV-MC-LV

Traktorer och övrigt
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Vårresan gick
till Falköping
En busslast förväntansfulla KMW-medlem-
mar begav sig den 8 maj på en vårresa till 
ett motorcykelmuséum i Falköping och till 
Saabmuséet i Trollhättan. En resa som bjöd 
på mycket intressant för den fordonsintres-
serade.
Mc-museet i Falkköping hade en hel del att 
bjuda med en tydlig övervikt mot speed-
waycyklar. Bland annat kunde KMW-vete-
ranen Bror Segerström provsitta den cykel 
som tillhört hans bror Curt och som han 
själv skänkt till muséet.
På Saabmuséet kunde vi följa utvecklingen 
av det svenska bilmärket, från den första 
prototypen till det som kunde ha blivit... 
Ett egentligen ganska vemodigt besök.
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och till Trollhättan
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Många
mötte upp
när mopparna
jubilerade
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Fem mil var väl en passande banlängd när Karlsko-
ga Motorweteraners Mopedrally firade sin femåriga 
tillvaro. Ett 50-tal mopedister hade mött upp vid 
Bofors station för en tur via Granbergsdal, Karlsdal 
och runt Fisklösen. Tolv kontroller med frågor skul-
le passeras och vid målet visade det sig att Lennart 
Johansson från Hammar lyckats bäst med åtta rätta 
svar samtidigt som han var närmast på utslagsfrå-
gan. Åtta rätt hade också Magnus Philipsson och 
därefter följde Bengt Boström, Sture Isaacson, Mi-
kael Sääf, Nisse Mattsson och Briggs and Stratton 
(en gräsklipparmotor...), samtliga med sju poäng.
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Vi var åtta bilar som startade vår resa till Orsa. 
Vädret var ju inte det bästa - kyligt och regnet 
hängde i luften. Vårt första stopp var vid Lesjöfors 
arbetslivsmuseum. Museet speglar brukets och 
samhällets mer än 300-åriga historia. Här finns bl.a. 
lägenhetsdelar från 40-50 talen, Folkets husrum, 
idrottsrum med bandy och maskinhall med olika 
typer av fjädrar. Mycket intressant museum. Stopp 
för lunch i Vansbro sedan vidare till Siljansfors 
skogsmuseum och järnbruksminne.
 Museet är ett friluftsmuseum där olika skogsan-
läggningar som kolmila, tjärdal mm är uppbyggda i 
sin naturliga miljö. Utställningshallar om skogsbru-
kets utveckling. Likaså finns ruiner av järnbruket 
som masugn, lämningar efter stångjärnssmedja och 
bessemerverk.
Inkvartering skedde på Orsa vandrarhem, med fin 
utsikt över Orsa och Orsasjön. På kvällen tändes 
grillarna i det regniga vädret. Lite besvärligt...
Lördag. Fin frukostbuffé med hemmagjorda mar-
melader, sylt, hembakat bröd mm.Vi hade fria 
aktiviteter under lördagen. Några besökte Orsa rov-
djurspark för att se björnar, leoparder, järvar, tiger 
och vargar bl.a. Vi och några fler började med en 

Moraeus tält. Lokstallarna. Deltagarna.

promenad till ” Kalle Moreues med mera” uppställ-
ning av det enormt stora scentält inför inspelningar-
na av sommarens konserter.
Därefter gjorde vi en tur till Fryksås fäbodar belä-
get 503 mö h med en storslagen utsikt över Siljans-
bygden. Lövträden hade ju ej slagit ut så vi kunde 
se omnejden. Delvis gammal bebyggelse, fäbodar 
med anor från 1500-talet. Vi fortsatte till hem-
bygdsgården Rotskans i Älvdalen vilket var stängt 
men gjorde ändock en kort vandring i området. 
Åter mot vandrarhemmet. Kvällsmiddag  gemen-
samt på en av Orsa´s få restauranger.
Söndag. Frukost och utcheckning. Besök på Orsa 
lokstallar, blev guidade av en av de ideellt arbe-
tande. Loken och vagnarna används än idag vid 
särskilda tillfällen.
Efter detta var det fri hemresa. Vi var några bilar 
som åkte över Tällberg och njöt av den fina kul-
turvägen och omgivningen. Det blev fika på en av 
uteserveringarna.
Vi tackar för en trevlig tur och guidning av Percy 
och Marita Mossfelt från Vassgårda gård.
Och alla som var med och gjorde resan...
Skrivet av Eva-Britt Persson

Tredagarsresa till Orsa

Fryksås fäbodar,
503 meter över
havet, bjöd på
en fantastisk vy.
Fäbodarna har
anor från 1500-
talet.
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Besökare från KMW begrundar ett antal exempel på vad man kan göra med hjälp av en 3D-skrivare.

Carolina Johansson informerade om företaget.

Nyfikna KMW:are ville veta allt. Carolina Johans-
son berättade

Studiebeök hos 
Lasertech
Det blev ett intressant studiebesök när Karlskoga 
Motorweteraner besökte Lasertech. Företaget ägnar 
sig dels åt lasersvetsning och är Nordens största 
legoleverantör på det området. Men det som kanske 
fascinerade mest var företagets 3D-skrivare och 
de möjligheter att framställa komplicerade detaljer 
som dessa ger.  

Kim Pekkala fick många frågor kring den laser-
märkmaskin han jobbade vid.
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Husqvarna Silverpil 1955. 
Mycket fint skick.
Pris 30 000 kr.
Tel. 070-5740676
Sven

Till salu:

Ett stort tack!
till alla våra sponsorer!

Det är ni som gör det möjligt för oss att genomföra de rallyn
vi ordnar varje sommar!

I år har det ju varit ett mycket speciellt år, med två femårs-
jubilerande rallyn och premiär för ett helt nytt, nämligen

Hembygdssvängen.
Och bidragen med fina priser hjälper till att garantera en fortsatt

succé för dam- och mopperallyt och en möjlighet för
Hembygdssvängen att bli vad Velodromrallyt tidigare varit !

Marknaden
Har ni missat marknaden på vår 
hemsida? Numera är det inte bara 
här i klubbladet som ni kan annon-
sera ut era objekt till försäljning 
eller slänga ut en trevare för att hitta 
en säljare till delen eller fordonet ni 
söker. Gå in på hemsidan och fyll i 
formuläret så lägger vi in er annons. 
Och även för er som inte annonserar 
så kan ju Marknaden bli en guld- 
gruva för impulsköp... Testa!
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Maskinvägen 11, Karlskoga • Tel. 0586-347 40

Vi byter din bilruta
Renovering av lyktplast
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Vädrets makter var verkligen inte med oss när vi 
firade Motorhistoriska dagen under nationalda-
gen... Den planerade fikapausen vid badplatsen i 
Svartå gick om intet på grund av regnet och i stället 
avnjöts (i den mån det nu var möjligt att njuta...) 
den medhavda förtäringen under en improviserad 
fikastund under altantaket på vad som en gång varit 
Jorkas Motorcafé...
Det heter ju att om det finns hjärterum så finns det 
stjärterum vilket också besannades under fikastun-
den. Även om några av oss intog kaffe och smögås 
stående. Pajätande medlemmar hade emellertid 
lyckats få till både sittbänk och bord...
Vädret gjorde naturligtvis att det var huvudsakligen 
bilar som gav sig ut på slingan Kosia, Åtorp, Svartå 

och hem. Men ett par tappra motorcyklister hade i 
alla falla vågat sig ut i skurarna.
Även om deltagandet inte riktigt levde upp till 
fjolårets vackertvädersdebut verkar det som om 
Motorhistoriska dagen nu har möjlighet att etablera 
sig som en årlig tradition i föreningen. Förmodligen 
är det det prestigelösa och informella upplägget 
som lockar. Alla har kanske inte tid och möjligheter 
att engagera sig och delta i ett riktigt rally. Då är 
den här formen idealisk för att komma ut och lufta 
pärlan tillsammans med likasinnade...

Motorhistoriska
dagen firades
i hällande regn

Paraplyerna var framme redan innan starten...

Ett par tappra tog motorcyklarna!

Finns det hjärterum... ...så finns det stjärterum!

Det blev inte badet.
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Ska bli drivmedel så småningom... Härifrån styrs processen.

STUDIEBESÖK. Torsdagen den 19 mars gjorde Karlskoga Motorweteraner ett studiebesök på bioga-
sanläggningen i Mosserud och fick se hur sopor förvandlas till drivmedel. Ett intressant besök som upp-
skattades av de medlemmar som tagit tillfället i akt att se hur en av framtidens ersättningar för de petro-
leumbaserade drivmedlen kommer till. Anläggningen är ju relativt ny och det som från början var en ren 
Karlskogaangelägenhet har nu även involverat bland annat även Örebro kommun.
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Över 60 mil i tilltagande regn är väl inget som en 
motorcyklist drömmer om. Men när Roland ”Pin-
nen” Eriksson, Bernt Hornelid, Ragnar Lundberg 
och Sten Molin lämnade Pinnens garage i Karlsko-
ga så hade eländet inte riktigt börjat än. Och efter 
nära 20 mil, i Norberg, konstaterade Pinnen att alla 
redan var genomblöta så det var lika bra att fortsät-
ta mot Höga kusten…
Färden gick alltså vidare mot Ockelbo. Vid Med-
skogsjö vräkte regnet ner och de stannade för en 
matpaus. Grabbarna på krogen tyckte synd om 

gänget men önskade lycka till på den fortsatta 
färden mot Bollnäs, Arbrå, Delsbo, Hassela och 
Sundsvall med några fikapauser efter vägen. 
Sedan fortsatte färden norrut på E 4:an mot målet 
i Träsk dit de anlände genomblöta, men stugan var 
snart invaderad av blöta kläder på alla stolar och 
element samt fyra glada gubbar. I takt med att vär-
men i stugan snabbt ökade blev den allt mer lik en 
ångbastu och efter några öl och lite ljug så somnade 
de fyra snart och sov som små barn.
Dagen därpå tog de en tur till Höga kusten-bron 

Regnig mc-resa norrut
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Bofors Industriområde, 691 80 Karlskoga
Tel 0586-827 53, 652 50 • Fax 0586-827 43

info@hjorts.com

och till monumentet över skotten i Ådalen (Lun-
de).  Över gamla bron som nu renoverats och mot 
Kramfors, Bollsta bruk och Sandslån som var värl-
dens största timmerupplag då Ångermanälven hade 
Sveriges största koncentration av sågverk. Där runt 
älven finns mycket industrihistoria.
De följande dagarna gjordes turer runt Höga kus-
ten och Skuleberget där fika intogs. I Sidensjö 
fanns en husfirma vars hus Pinnen sålt, men den är 
idag nedlagd så färden gick vidare tillbaka till mot 
Örnsköldsvik förbi Skuleberget och sedan E 4:an 
tillbaka till stugan i Träsk. Där vidtog packning av 
motorcyklarna och när sista packremmarna dragits 
åt så bar det av på småvägar, till en böjan grus, 
ner mot Sundsvall. Mot Orsa för övernattning på 
vandrarhemmet gick även den fortsatta färden på 
småvägar.
Nästa dag togs fuktiga kläder på för en färd i sju 
grader och duggregn mot Karlskoga och Degerfors. 
Men det slutade upp och i Karlskoga var kläderna 
torra. Gubbarna kunde då summera en mc-tur på 
sammanlagt 178 mil. Men det var det värt med 
några fina dagar vid Höga kusten. Det enda som 
saknats var Pinnens dragspel…

Ragnar Lundberg
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Soligt, varmt och massor av fordon. Flyguppvisningar, och artistuppträdanden, från morgon 
till kväll i två dagar. Så kan man sammanfatta Wheels & Wings i Falkenberg 17 och 18 juli i 
somras.
De fordon jag föll för denna gång var en Buick Ambulans från 1959, i underbart skick. 
(ESH695) med en totalvikt på närmre 3 ton, gick den nog stadigt på vägen.
Heinkel Kabine T1536 med hembyggt släp för mini bike. (BKN361) ett underbart litet 
ekipage.
Och en Chevrolet Bel Air 1964 (DNW597) en lågmilare som hade originaldäcken på fälg i 
bagageutrymmet. Snacka om billighetsmodell inget extra här inte. Styr & bromsservo lyser 
med sin frånvaro, och under huven sitter Chevrolets minsta motor för årets fullsizebilar en 
rak sexa på 140 HP SAE & växellådan 3-växlad manuell med osynkroniserad etta. Men 
vilket underbart originalskick!

Leif Trumberg.

Henkel Kabine med släp.

Cheva  Bel Air 1964.Cheva Bel Air 1964.

Buick Ambulans 1959.

Sommar på Wheels & Wings
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Det var soligt uppehållsväder men vårkyligt, sommaren nådde inte riktigt ända fram vid årets 
Ånnabodaevenemang den 13 juni. Många veteranfordon fanns på plats, men försäljarnas an-
tal sjunker år från år. KMW s parkering var inte välbesökt. Även om några tappra hade hittat 
dit.
Hittade en gammal IH (DLH603) från 1968, en före detta brandbil som nu ombyggd får leva 
vidare som biltransport.
En Bond Bug (HJK185) från 1974 ståtade med ett hembyggt enhjuligt mc-släp.
(KDX137) Citroen AZL från 1986 och en SAAB 92 (NTS846) från 1956 var två andra in-
tressanta bilar. Saaben var för övrigt en av de sista 92:orna som byggdes, samtidigt med de 
första 93:orna i Trollhättan sista halvåret 1955 och första halvåret 56.

Leif Trumberg.

Soligt men kallt i Ånnaboda
Försäljarna blir allt färre

Brandbil blev biltransport. Citroen och Saab, två klassiker.

Ingen trängsel på KMW:s parkering. Bond Bug med släp...
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Ingen julklapp i år!
Styrelsen för Karlskoga Motorweteraner har, inför den stundande 

jul-/luciafesten på Karlskoga folkhögskola, beslutat att i år 
inte ge de besökande medlemmarna någon julklapp!

I stället kommer motsvarande summa - 2.500 kronor - 
att skänkas till Barncancerfonden.

Du kollar väl hemsidan?

Medlemmarnas sida

OBS !! Om DU slarvar med medlemsavgiften så blir försäkringen ogiltig!

Medlemmarnas sida är till för allmän information till medlemmarna och köp och sälj samt öppen för 
medlemmarnas synpunkter på både verksamhet och klubbarbetet.
Kontakta tidningsansvarige eller någon ur styrelsen.

MEDLEMSREGISTRET:
Per Olov Kock, Halläningsgatan 6, tfn 0586-507 78, e-mail peo.kock@telia.com

OBS !! Det är upp till dig som medlem att se till att Du anmäler din korrekta adress till Per-Olov för 
att få del av klubbens information om verksamheten m.m.
Det är också viktigt att Du så långt som möjligt håller klubben informerad om ditt fordonsinnehav 
inte minst om du har försäkrat fordonen via klubben.

KLUBBFÖRMÅNER:
Vid uppvisande av medlemskort får du rabatt på följande firmor:

Däckson AB
Däck beroende på fabrikat

10 - 35 %

Autoexperten AB
Verktyg -  tillbehör och reservdelar

10 - 25 %
Övrigt 5 - 25 %

Vid större beställningar
lämnas offert.

Mekonomen AB
På varor i butiken

10 - 25 %

Lunedets cafeteria
Fika 10 %

Motorman AB
Skrantabacken 29, Karlskoga

På det mesta 10 %

KIPAB
Adolfsbergsvägen 6, Örebro

tel. 019 - 20 65 70
Kullager - tätningar - kedjor -

drev- kilremmar m.m.
Även svåra dim.  30 - 50%
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Många norrmän på Gammelvala

Gammelvala  22 juli 2015. Sol värme, svensk högsommar, och massor av fordon, många från vårt grannland 
Norge. Som C-43155 Chevrolet Corvette Cab från 1955. 
Men den svenska representationen var också stor med tillexempel en Triumph Herald 13/60 Cabriolet från 
1968. En härlig engelsk sportvagn med flipp front & delad bakaxel.(AHD729).
En Volvo ambulans PV824 från 1948 (FST718) har som ny gått i tjänst i Arvika och är nu efter omfattande 
renovering åter i trafik.

Leif Trumberg.


