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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.

Postgirokonto: 103 28 94-6                            Klubblokal: Gösta Berlings väg 13, 691 38 Karlskoga
 

Styrelsen för Karlskoga Motorweteraner 

Karlskoga Motorweteraner

Ordförande
Per Liliegren, Jaktvägen 2, 691 54 Karlskoga, tfn. 0586-72 50 94, 072-736 50 94 

e-post: per.liliegren@tele2.se
Vice ordförande

Johan Granquist, Landaplan 9, 691 42 Karlskoga, tfn. 070-646 14 63
e-post: sportjohan@tele2.se 

Kassör
Annika Liliegren, Jaktvägen 2, 691 54 Karlskoga, tfn. 0586-72 50 94

 e-post: annika.liliegren@tele2.se
 Sekreterare

Eva-Britt Persson,  Myrtorpsvägen 23, 691 37 Karlskoga, tfn. 0586-575 86 
e-post: e.b.persson1@hotmail.com

Klubbmästare
Jan-Erik Johansson, Myrtorpsvägen 23, 691 37 Karlskoga, tfn. 0586-575 86

e-post: janeric.j@hotmail.com 
Ledamot ( ansv. medlemsmatrikeln)

Per Olov Kock, Halläningsgatan 6, 691 35 Karlskoga, tfn. 0586-507 78  
e-post: peo.kock@telia.com

Ledamot
Alberto Morello, Stolpetorpsvägen 87, 691 54 Karlskoga, tfn 0586-72 55 30

 e-post: alberto.morello@bahnhof.com
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E-post :motorweteraner@gmail.com

Klubbens hemsida hittar ni på kmwinfo.se
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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:

Vårens och sommarens aktiviteter 2016
vecka 14  Torsdag 7 april kl 18.00. Studiebesök hos Nikar, Hangarvägen.
  Anm. Jan-Erik Johansson, e-mail: janeric.j@hotmail.com eller tel. 070-668 14 63.

vecka 16 Torsdag 21 april kl 18.00. Studiebesök hos Kumla Skomuseum, Sveavägen 19, Kumla.
  Anm. Jan-Erik Johansson, e-mail: janeric.j@hotmail.com eller tel. 070-668 14 63.

vecka 16 Lördag den 23 april kl 10.00. Motorlördag på Torget.

vecka 19 Onsdagsutflykterna startar!

vecka 20 Torsdag 19 maj kl 18.00. Studiebesök hos Sven Friberg, Klaravägen 6 (bl a bilar, MC och
  gamla revolvrar). Anm. till Per 072-736 50 94 eller email: per.liliegren@tele2.se

vecka 23 Lördag 6 juni kl 10.00. Motorhistoriska Dagen. Medtag picknick. Start vid Karlskoga
  Folkhögsskola. Anm. till Per 072-736 50 94 eller email: per.liliegren@tele2 senast 1 juni.

vecka 23 Lördag 11 juni kl 10.00. Hembygdssvängen, Start och mål Hembygdsgården, Karlskoga.
  Ersätter Velodromrallyt! Anm. till Per 072-736 50 94 eller email: per.liliegren@tele2.se
  senast 9 maj. Mer info i klubbladet.

vecka 24 Motorsportveckan 15-19 juni.
  Onsdag 15 juni. Invigning av Motorsportveckan på Torget.

vecka 31 Lördagen 6 augusti kl 10.00. Damrallyt. Start vid Karlskoga Hembygdsgård. Anmälan till
  Annika senast den 30 juli, tel. 0586-72 50 94 eller e-mail: annika.liliegren@tele2.se

vecka 33 Lördagen 13 augusti kl 10.00. Mopperally. Mer info i vårens Klubblad.
  Anmälan till P-O Kock senast 6 augusti tel. 0586-507 78 eller e-mail: peo.kock@telia.com

Vid ändringar i programmet meddelas detta på klubbens hemsida: www.kmwinfo.se
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Ordförande har ordet!

Redaktörens ruta
Så är det åter dags för ett nytt nummer av vårt medlemsblad. Som vanligt har jag haft god hjälp av med-
lemmar att fylla tidningen med intressant material. Denna gång hittar vi bilder från Ragnar Lundberg 
och ett reportage om en lastbilsrenovering där renoveraren Thomas Johansson står för en del av bilderna.
Nu hoppas jag att även ni andra ska hjälpa till med bilder och texter. Eller med tips om egna och andras 
renoveringar. Jag hjälper gärna till med att formulera och brodera om ni tycker det är svårt att skriva. 
Jag finns på telefon 076-095 11 30 eller epost: olzon.stefan@gmail.com. Tack på förhand!

 Lösenord till matrikeln:
I listen under loggan på hemsidan hittar du en flik med namnet Matrikel. Om du klickar 
på den så uppmanas du att logga in. Gör det med lösenordet här ovan och klicka dig 
sedan fram till PDF:en.

Bokdonation.
I samband med Karlskoga Motorweteraners årsmöte fick klubben överta en gammal bok vid namn Bilen i 
Sverige. En intressant exposé över bilismen i landet. För att visa sin tacksamhet har styrelsen nu beslutat 
donera 500 kronor till Barncancerfonden.

Vinter, slask regn snö kyla i en salig blandning!
Men nu har det vänt, nu kommer våren och sommaren! Med det en massa utflykter och tillfällen att lufta 
våra fordon!
Vi kommer att ha samma uppsättning av rallyn i år som förra året. Hoppas att vädret gynnar oss i år!
Flytten från Gelleråsen med vårt huvudrally slog inte som vi hoppats. Men vi gör ett försök till med start vid 
hembygdsgården. Förra året var det många som anmält sig men sedan inte startade vilket innebar att vi fick 
kostnader som inte täcktes upp med startavgifter! Och vi stod där med massor av matlådor över. Det kanske 
berodde på det dåliga vädret, men trots det är det inte roligt att försöka ordna till något bra och sedan inte de 
anmälda dyker upp!
Nog med gnäll nu. Under denna vinter har jag kommit igång med mitt nästa projekt, en Austin Traveller. 
Mycket svetsande är det som behövs för att få ordning på den! Nu kommer jag snart att bli statsanställd och 
då får jag lite mer tid till detta projekt. Får väl se hur långt jag kommer innan utesäsongen kommer igång.

Numera har vi möjligheten att försäkra våra 
fordon i MHRF. Martin Jörgensen är vår be-
siktningsman för detta, mer om detta längre in 
i tidningen.
Som alltid när vi ska ha evenemang i klubben 
så behöver vi funtionärer! Under Hembygds-
svängen och Damrallyt kommer vi att behöva 
10-15 funktionärer, Mopperallyt några färre.
Men hör av er till någon i styrelsen om ni kan 
hjäpa till. Det är inte så mycket jobb mest att 
hålla ordning på kontrollerna. Vi är ju 700 
medlemmar i klubben så några av er kan väl 
ställa upp hoppas jag.
Vi ses på vägarna!
Per
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Verksamhetsberättelse KMW 2015
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
– Ordförande: Per Liliegren  – Kassör: Annika Liliegren
– Sekreterare: Eva-Britt Persson – Klubbmästare: Jan-Eric Johansson 
– Ledamot: Ragnar Lundberg  – Ledamot: Berndt Hornelid
– Ledamot: Johan Granqvist  – Ledamot, Medlemsregister: Per-Olov Kock
– Ledamot: Lennart Nilsson  – Tidningsansvarig: Stefan Olzon
Antal medlemmar vid årets slut 31/12 -15 var 706 st. Medlemsregistret har under året 2015 administrerats av 
Per-Olov Kock med stor förtjänst. 
Styrelsen har haft 10 st. protokollförda möten samt ett antal arbetsmöten med bl.a. förberedelser inför 
Mopedrallyt, Damrallyt och Hembygdssvängen samt utskick av tidningar och övrig informationsmaterial.  
För andra gången uppmärksammades Motorhistoriska dagen i klubben. Den 6/6 samlades vi vid 
Folkhögskolan för gemensam färd till Svartå för gemensam picknick.
Velodromrally ändrade namn till Hembygdssvängen med start och mål vid Karlskoga hembygdsgård den 
30/5-15. Banan gick motsols runt Granbergsdal, Kyrksten Linnebäck och Degerfors. Lunch serverades
vid Hembygdsgården. Endast 45 ekipage var anmälda av dessa uteblev tyvärr 15 ekipage.
Per Liliegren, och Jan-Erik Johansson har varit styrelsens ansvariga, att tillsammans med arbetsgruppen 
bestående av Alberto Morello och Kenneth Larsson planera och ansvara för genomförandet.
Klubben genomförde även i år ett Damrally den 8/8-15, ansvariga för planeringen var damerna i styrelsen. 
Start och mål vid Hembygdsgården, där man avslutade med lunch och prisutdelning, 33 ekipage deltog. 
Damerna i styrelsen, Eva-Britt Persson och Annika Liliegren med hjälp av Anita Göransson och Eva-Britt 
Nilsson höll i förberedelserna.
Mopedrally med start och mål vid Bofors station den 15/8-15, Flyttat till augusti för att få trevligare väder. 
Ansvarig för detta var P-O Kock tillsammans med Lennart Nilsson, och Rune Österholm. 
En tredagars utflykt till Orsa ordnades med hjälp av Percy och Marita Mossfeldt.
Klubben har försäkringsavtal för veteranfordon med IF. Försäkringen är knuten till ett medlemskap i klubben. 
Handläggare och besiktningsman för försäkringarna har Berne Dahl varit. Vi har även en besiktningsman till 
MHRF försäkringar, Martin Jörgensen.
I samband med Karlskoga Centrumföreningens Långlördag (Motordagen), den 25 april på torget, deltog klubbens 
medlemmar med ett antal fordon. 
Under våren och hösten har klubblokalen varit öppen varannan torsdag, jämna veckor. 
Medlemsuppslutningen har under året varit stor och vissa kvällar har det nästan varit “lapp på luckan”. 

Klubben har genomfört studiebesök till följande företag:
Bilskadecentrum 22/1 Barilla 17/9
Moelven 5/3 Bro Bärgningsbyggen 1/10
Biogasanläggningen  19/3 Hemma hos Bror Segerström 15/10
Lasertech 16/4 Atlas Copco Örebro  29/10
Vårresan den 8 maj gick till Falköping och Trollhättan.
Höstresan den 17 oktober gick till Motala.
Under sommaren har bil och mc-förare samlats för gemensamma utflykter varje onsdagskväll samt ett antal 
söndagar till olika resmål i och utanför länet enligt en uppgjord körplan.
Klubben har gett ut två nummer av “Klubbladet”, som är ett bra komplement till klubbens hemsida.
Arbetsåret 2015 avslutades med Julfest i Karlskoga Folkhögskola där några av våra medlemmar stod för underhållningen. 
Hemsidan på nätet uppdateras kontinuerligt tillsammans med Möckelnföreningar som driver den och som 
administreras av Stefan Olzon. Adressen är kmwinfo.se. Där finns reportage och en aktuell kalender bl. a.

Styrelsen vill tacka de företag som gjort det möjligt att genomföra studiebesöken och alla som sponsrat 
vårt rally samt alla medlemmar som ställt upp och deltagit i arbetet i samband med klubbens verksamhet.

Karlskoga januari 2016 
   Styrelsen 
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RESULTATRÄKNING       2015   2014  
INTÄKTER            
Medlemsavgifter 250 kr        170 550   177 095  
Medlemsavgifter 300 kr        10 367   0  
Rallyintäkter/Velodromrallyt       7 589   14 680 
Rallyintäkter/Damrallyt        6 550   5 700  
Rallyintäkter/Mopperallyt       4 600   4 400  
Intäkter för  utflykter        27 300   28 903  
Annonser i klubblad        5 500   0  
Förändring av klubbmärken       1 151     
Försäljning klubbprylar        350   930  
Försäkringsroyality        16 280   16 320  
Besiktning fordon        5 700   8 600  
Försäljning av DVD        0   0 
Räntor          327   0  
          256 264   256 628 
KOSTNADER            
Lokalhyra          18 000   18 400  
Övriga lokalkostnader        1 329   494  
Internet kassör         0   0  
Fika Eken         2 396   6 751  
Kostnad studiebesök        805   10 041  
Kontorsmaterial         2 830   5 654  
Datorkostnader program mm       0   0  
Tryckkostnad utskick        0   0  
Klubbtidningen         38 414   56 808  
Matrikel         0   0  
Velodromrallyt         10 229   16 095  
Damrallyt         10 904   1 125  
Mopperallyt         5 797   3 760  
Utflykter         47 172   43 602  
Porto          33 514   38 449  
Reklam          1 900   14 588  
MHRF          16 707   19 673  
Övrigt, gåvor mm        4 668   17 233  
Årsmötet         9 750     
Aktiviteter medlemmar        5 610   0  
Bankkostnader         1 817   1 340  
Förändring av varulager        0   1364  
          211 842   255 377  
               
Resultat         44 422   1 252  
        
BALANSRÄKNING            
Tillgångar            
Kassa          1 781   2 523  
Bank          114 326   113 953  
Postgiro         236 950   193 265  
Klubbmärken         4 779   3 628  
Summa tillgångar        357 836   313 369  
        
Skulder och eget kapital            
Ingående eget kapital        313 369   312 117  
Årets resultat         44 467   1 252  
Summa skulder och eget kapital      357 836   313 369 

Karlskoga Motorweteraner 2015
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HEMBYGDSSVÄNGEN 2016
Lördagen den 11 juni är det dags igen för Karlskoga Motorweteraners 
rally Hembygdssvängen. För andra året körs rallyt med nytt namn och 

med start och mål vid Karlskoga Hembygdsgård.
Starten sker klockan 10.00.

Anmälan senast den 9 maj till Per Liliegren på telefon 072-736 50 94 
eller email: per.liliegren@tele2.se

Budget för 2016
      
Intäkter     
Medlemsavgifter          170 000 kr  
Försäkringsroyalty         16 000 kr  
Besiktning försäkring         6 000 kr  
Försäljning av klubbprylar        500 kr  
Annonser i klubblad          6 000 kr  
Rallyintäkter/Velodromrallyt        10 000 kr  
Rallyintäkter/Damrallyt        5 000 kr  
Rallyintäkter/Mopedrallyt         5 000 kr  
Intäkter för utflykter          20 000 kr  
Ränteintäkter          – kr  
Summa intäkter         238 500 kr  
      
Kostnader      
Lokalhyra           18 000 kr  
Lokaltillbehör hyrd lokal        1 000 kr  
Fika i Eken           5 000 kr  
Kontorsmtr/kuvert etc         15 000 kr  
Tryckkostnad för utskick         3 000 kr  
Tidningen           40 000 kr  
Rallykostnader/Velodromrallyt        10 000 kr  
Rallykostnader/Damrallyt        5 000 kr  
Rallykostnader/Mopedrallyt        5 000 kr  
Utflykter          35 000 kr  
Porto            39 500 kr  
Reklam/presenter          6 200 kr  
MHRF          18 000 kr  
Övrigt, årsmöte mm          36 000 kr  
Bankkostnader          1 800 kr  
Summa kostnader          238 500 kr  



8

Protokoll från årsmötet 2016-02-11
Plats: Karlskoga Folkhögskola
Tid: 2016-02-11, Kl. 18.00

§ 1 Mötets öppnande
 Mötet öppnades av ordföranden Per Liliegren och hälsade alla hjärtligt välkomna.
§ 2 Mötets behöriga utlysande
 Mötet godkände att mötet var behörigen utlyst.
§ 3 Godkännande av dagordning
 Mötet godkände dagordningen.
§ 4 Val av mötesordförande
 Per Liliegran valdes till mötesordförande.
§ 5 Val av sekreterare för mötet
 Eva-Britt Persson valdes till sekreterare för mötet.
§ 6 Val av två protokolljusterare
 Alberto Morello och Bengt Nilsson valdes till protokolljusterare.
§ 7 Verksamhetsberättelsen
 Mötet godkände Karlskoga Motorweteraners verksamhetsberättelsen för 2015.
§ 8 Kassa och förvaltningsrapport
 Mötet läste kassa och förvaltningsrapporten för 2015 och godkände densamma.
§ 9 Revisionsberättelsen
 Ordförande läste upp revisionsberättelsen och mötet godkände den.
§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 11 Förslag till verksamhet för år 2016
 Styrelsens förslag lästes igenom och förslaget godkändes av mötet.
§ 12 Paragraf 12 saknades i dagordningen
§ 13 Fastställande av budget för år 2016
 Budgetförslaget lästes igenom och godkändes av mötet.
§ 14 Skrivelse om stadgeändring
 Förslag till stadgeändring paragraf 7 ändring från vice klubbmästare till vice ordförande.
§ 15 Val av styrelse
 Årsmötets val av styrelse:
 a)   Kassör på  två år valdes   Annika Liliegren
 b)   Ledamot på två år valdes Johan Granquist
 c)   Ledamot på två år valdes Lennart Nilsson
 d)   Ledamot på två år valdes Alberto Morello
§ 16 Val av revisorer och valberedning
 e)   Två revisorer på ett år  Stellan Högberg, Marianne Stenkvist
 f)   Mötet hade ej några förslag till två personer för valberedningen.
 Styrelsen får därför till uppgift att försöka få till personer för detta.
§ 17 Övriga frågor
 •   Lägga in medlemsmatrikeln på klubbens hemsida med password skydd.
 •   Inbjudan till resa till Essen finns på klubbens hemsida. Information kan fås av Sven Göransson.
 •   Körprogrammet för onsdagsturer och övriga aktiviteter kommer att läggas ut på hemsidan.
 •   Respektera anmälan till lokalens aktiviteter när det krävs.
 •   Handläggare och besiktningsman till  MHRF-försäkringar är Martin Jörgensen,
 •   Berne Dahl för IF-försäkringar kommer att finnas kvar.
 •   Mer information om startlista, resultat, vilka fordon från våra rallyn kommer att införas på hemsidan.
 •   Hemsidan kommer att uppdateras fortlöpande med information.
 •   Ändring av tid torsdagen den 25 februari från kl. 18.00 till 19.00 
§ 18 Avtackning av avgående styrelsemedlem
 Avgående styrelseledamot Berndt Hornelid  avtackades med blomma.   
§ 19 Mötets avslutande
 Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse och därefter serverades förtäring i form av Pytt i panna, 
 kaffe och kaka.

Karlskoga 2016-02-16
Eva-Britt Persson
Sekreterare
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Odramatiskt årsmöte 2016
Pyttipanna i Karlskoga folkhögskolas restaurang avslutade traditionsenligt årsmötet 2016.

Det mest dramatiska som inträffade när Karlskoga 
Motorweteraner höll årsmöte i Karlskoga folk-
högskolas aula var att man inte lyckats skaka fram 
någon valberedning inför nästa årsmöte. Det föll nu 
på styrelsens lott att lösa den frågan i god tid.
Under arbetets gång har det upptäkts att de nya 
stadgar som antogs i fjol inte var helt ändamålsenli-
ga i ett avseende. Styrelsen hade därför lagt ett för-
slag om en mindre revidering. Förslaget godkändes 
och innebär att en vice ordförande ska utses i stället 
för en vice klubbmästare.

Kassören, Annika Liliegren och ledamöterna Johan  
Granquist och Lennart Nilsson omvaldes. Bernt 
Hornelid hade avsagt sig omval och i hans ställe 
valdes Alberto Morello på två år.
Sedan Berndt Hornelid avtackats av ordföranden 
Per Liliegren avslutades årsmötet med att den 
sedvanliga pyttipannan avnjöts i folkhögskolans 
restaurang.

Sittande ordföranden Per Liliegren ledde mötet 
stående, med hjälp av Eva-Britt Persson.

Avgående ledamoten Berndt Hornelid, som avsagt 
sig omval, avtackades av Per Liliegren.
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Ännu en rallysommar väntar

Vädret var säkerligen en orsak till att premiären för Hembygdssvängen inte blev vad arrangörerna hoppats 
på. Men i år tar man nya tag igen!

Fjolårets rallyjubiléer kom att väl motsvara även 
högt ställda förväntningar med nya deltagarrekord 
för såväl Dam- som Mopperallyt. Det är därför 
som arrangörerna av de båda rallyna ser fram med 
tillförsikt mot ännu en rallysommar.
Inte lika god uppslutning blev det dessvärre för 
Hembygdssvängen, klubbens nya stora rallysats-
ning avsedd att ersätta Velodromrallyt. Kyligt och 
regnigt väder var säkerligen en av orsakerna till den 
dåliga uppslutningen, och till att ett ganska stort 
antal föranmälda ekipage uteblev.
Men nu stundar alltså en ny rallysäsong och rallyar-
rangörerna håller även i år fast vid det nya koncep-

Dessvärre var det glest mellan bilarna när Hem-
bygdssvängen startade från Hembygdsgården.

tet med start och mål vid Karlskoga hembygdsgård 
för Hembygdssvängen.
Däremot läggs rallyt senare i tid i år. Förhoppnings-
vis ska vädret vara mera lockande en dryg vecka 
in i juni. I övrigt måste naturligtvis en sådan här 
omdaning av ett traditionellt rally få tid att sätta sig 
och förhoppningen är att deltagarantalet ska närma 
sig de volymer man varit van vid frånVelodromral-
lyt. 
Lördagen den 11 juni är det alltså dags och starten 
går klockan 10.00 från hembygdsgården men eki-
pagen samlas tidigare för den som är intresserad av 
att beskåda fordonen lite närmare. 

Originella kläder gav flera priser till dessa damer.



11

DEGERFORS SMÅ MOTORER
Vi utför service och reparationer av t ex trädgårdsmaskiner,

gräsklippare, mopeder och utombordsmotorer m.m.
Öppettider måndag-fredag 08.00-18.00
Övriga tider enligt överenskommelse.

Vi finns på Bryggargatan 19, 693 31 Degerfors.

Tel 070-693 73 52, 0586-442 18

Samma sak gäller naturligtvis lördagen den 6 au-
gusti när ekipagen i damrallyt samlas för att starta 
också de vid klockan 10.00. Att vara på plats då är 
en bra idé då damerna brukar tävla i fyndighet och 
originalitet i sina utstyrslar. I fjol var exempelvis 
hillbillystuket uppskattat.
Arrangörerna vill i år understryka att det inte hand-

De praktiska proven har blivit fler i damrallyt då det visat sig att telefongooglandet varit ett allt för frekvent 
sätt att skaffa sig många rätt på...

lar om någon hastighetstävling, utan en trivsam 
runda med kontroller av olika slag inlagda. Det 
behövs egentligen bara en bild som är 20 år eller 
äldre för att vara med. Om man sedan hittar kläder 
som knyter an till bilens ålder är det naturligtvis en 
bonus, särskilt om man vill vara med och tävla om 
juryns eller publikens val av bästa ekipage.
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Bofors Industriområde, 691 80 Karlskoga
Tel 0586-827 53, 652 50 • Fax 0586-827 43

info@hjorts.com

Mopperallyt siktar mot nya rekord
Karlskoga Motorweteraners mopedrally har gått från klarhet till klarhet, med en ständigt 
ökande deltagarskara. Naturligtvis hoppas arrangörerna att trenden ska hålla i sig så att man 
även i år slår rekord i antalet deltagande mopedister.

Mopedrallyn är en företeelse 
som tycks bli allt mer popu-
lär. Därom vittnar det ständigt 
ökande antalet mopedister som 
söker sig till KMW:s rally. 
Och den allt störrefloran av 
rallyn för mopedister.
I år blir det tredje gången 
som rallyt startar från Bofors 
station. Och det sker lördagen 
den 13 augusti klockan 10.00.
Hur banan kommer att se ut är 
när detta skrives ännu oklart 
men det blir en slinga av unge-
fär samma längd som tidigare 
år, även om arrangörerna nu 
sneglar mot lite andra vägar. 
En trivsam tripp lär det i alla 
fall bli.
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Bror Segerström har genom åren samlat på sig en hel del fina tävlingsmaskiner.

Bror berättade fängslande om sina tävlingsår. Gengasdrift fungerade även på motorcyklar.

Fängslande träff i Brors garage
han samlat på sig genom åren och som han nu visar 
i sitt garage. Det rör sig av förklarliga skäl främst 
om speedway och isracingmotorcyklar. Men sam-
lingen inrymmer också något så speciellt som en 
fungerande gengasmotorcykel.
Bror visade också ett bildspel kring hela hans karri-
är. Ett bildspel som han fått hjälp av Tony Ring att 
sammanställa.
Träffen avslutades sedan med kaffe och bullar och 
det var knappt deltagarna kunde slita sig därifrån.

När Bror Segerström bjöd in till en träff i sitt gara-
ge var intresset så stort att man tvingades dela upp 
besökarna i en tidig och en senare grupp. Och de 
som anmält sig behövde inte ångra sig...
Bror Segerström är, sin höga ålder till trots, en klar 
och fängslande berättare och besökarna fick ta del 
av många spännande och intressanta minnen från 
hans långa motorcykelliv. 
Det handlade naturligtvis om det som hänt ute på 
olika evenemang, men också om de motorcyklar 
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Skinksnmörgåsen smakade utmärkt i Karlskoga folkhögsakolas restaurang.

I glada vänners lag... Engångsföreteelse i fjol - tradition framöver? 

KMW:s julfest 2016
Att Karlskoga Motorweteraner firar sin 
jul/luciafest i Karlskoga Folkhögskolas 
restaurang börjar allt mer bli en tradition. 
Precis som att Pinnen combo ska stå för 
den musikaliska underhållningen.
Att Ragnar Lundberg framträder som 
gästsångare med Pinnen och hans gäng 
trodde nog herr Lundberg skulle bli en 

engångsföreteelse i fjol. Men icke desto 
mindre befann han sig plötsligt med mik-
rofonen i hand framför orkestern.En trio 
som för övrigt var förstärkt med trummis 
och basist i år.
Mindre traditionsenligt var emellertid 
att klubben i vinter inte delade ut några 
julklappar till festens deltagare. I stället 



15

Som vanligt underhöll Pinnens combo,
denna gång kraftigt utökad.

Eftersnack.

skänktes motsavarande summa 
till barncancerfonden.
Skinkmacka och julmust är 
också en ganska ny företeelse, 
i stället för lussekatt. Men det 
verkar gå hem hos festdeltagarna 
och kommer säkert även det att 
bli en tradition framöver.

Mopedrally!
Upp till 98 cc

KMW anordnar i år åter ett rally speciellt för dig som vill ut och lufta din moped 
och i år även för dig som har en lättviktare, en 98-kubikare. 
Missa inte chansen till en trevlig femmilatur på moppen!
Anmälan kan ske till Per-Olof Kock på telefon 0586-507 78
eller e-mail: peo.kock@telia.se senast den 6 augusti.

Välkomna!

Lördag 13 augusti 2016Dags ig
en! Dags igen!
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Höstresan gick till Motormuséet...
Karlskoga Motorweteraners höstresa gick 
i år till Motala där både Motormuséet och 
Radiomuséet besöktes. Motormuséet är en 
imponerande, till största delen privatägd, 
samling av äldre motorfordon, men också 
av radioapparater och fotoutrustning.
Det senare kan säkerligen härledas till att 
familjen som äger muséet, var med och 
grundade och länge fanns med som stor-

ägare i Expertkedjan.
I samlingarna finns både smått, till exempel 
Henkel Kabine och Messerschmidt, och 
stort, bland annat flera Rolls Royce.  Där 
finns också en imponerande samling av 
tvåhjulingar, varav många en gång ägda av 
flerfaldige nordiske mästaren i backe, Einar 
”Motala-Linkan” Lindqvist.
Rundradiomuséet är ett monument över 

Förmiddagsfika vid Stora Hammarsundet. Guiden tar emot på Motormuséet.

En grupp småbilar. Henkel Kabine och Messerscmidt  räknas som motorcykelbilar.
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svensk radiohistoria. Anropet Stock-
holm-Motala sluttade man visserligen att 
använda 1944, men många är vi som knappt 
var födda då, men som senare hört det på 
inspelningar med Sven Jerring.
De båda antenntornen utgör än i dag en 
karakteristisk del av Motalas profil, men en 
stor del av historien inryms i den sändar-
byggnad som hukar under tornen. Hit fördes 
radiosignalerna från Stockholm på telefon-
ledning för att sedan via de stora sändarna 
skickas ut över landet.

En modell över sändaren med de båda torn som 
utgör ett välkänt inslag i Motalas profil.

En uppgraderad sändare.

Mycket ström behövs det.

...och Rundradiomuséet i Motala

Koenigsegg prototyp.

Tatraplan. Öppna englsmän. Lite flärd framför vardagen.

Mercor på rad. Amfibie? Njaaa...
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Thomas Johansson pillar i vanliga fall med klockor i sin urmakeriaffär Klockboden. Men på fritiden byter 
han finmekaniken mot rejälare doningar.

Thomas förvandlar lastbilsvrak
till Scania i utställningsskick

Så såg den ut när Thomas hittade den. Ramen lackad och motorn på plats.

Det var inte så värst mycket med Rudskoga hem-
bygdsförenings Scania LS76 Super när urmakaren 
Thomas Johansson i Karlskoga hittade den. Men 
han såg möjligheterna och blev vid vraket för 
skrotvärdet.
Och 2012 började resan mot det som Thomas vill 
ska bli en lastbil i utställningsskick. Det har varit 

otroligt mycket jobb och en jakt efter delar som 
sträckt sig ut i Europa. 
Så var till exempel motorn bortom all räddning, 
men en utbytesmotor som bara gått 5.000 mil har 
införskaffats.
-Det är en 240 hästar turbo med tioväxlad låda, 
förklarar Thomas. Den sitter i vad som ska bli en 
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tippbil med en lastförmåga på cirka tolv och ett halvt ton.
Det har som sagt vart en jobbig period fram till nu. Men det är nu det 
roliga börjar, enligt Thomas. Det som ska bli en lastbil växer fram så 
smått. Ramen med den nya motorn är lackad och bakaxeln med boggin 
är på plats. En hytt som ska ersätta den ursprungliga är hos lackverksta-
den och ska få en blå och vit lackering. 
- Men det är inte så 
bråttom, menar Thomas 
som har fullt upp med 
det som ännu återstår 
innan slutmonteringen. 
- Plåten ska bli i utställ-
ningsskick, slår han 
fast.
Och bilen ska vara klar 
under nästa år i alla 
fall om allt går enligt 
uppgjorda planer...

Så här ska den se ut när den är färdig. Hytten ska fåny lack i blått och vitt.

Så ser den ut, motorn som bara gått 5.000 mil. Ett imponerande chassi.

Inställd tredagarstur!
Årets planerade tredagarstur i trakterna söder om Mälaren är inställd! 
Tredagarsturerna genomförs i egna fordon och brukar vara uppskattade.
Men i år har det visat sig helt omöjligt att ordna husrum i den utsträck-
ning som krävs för en sådan resa. Alla tänkbara logimöjligheter som 
undersökts har visat sig redan vara fullbelagda...

Glöm inte hemsidan!
Du glömmer väl inte vår hemsida? På den försöker vi hålla oss uppdaterade så att ändringar i program och-
liknande  meddelas där... Det kan, som här ovan, handla om inställda aktiviteter, ändrade tider eller ändrade 
resmål.
På hemsidan kan du också läsa Klubbladet som PDF och du kommer också från och med nu hitta klubbens 
matrikel på hemsidan. Det ger möjlighet att lägga ökande kostnader, framför allt för porto, på andra och för 
medlemmarna bättre saker. Här i papperstidningen hittar du ett lösenord som ger dit tillträde till matrikeln.
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Alberto Morello visade bilder från gamla Karlskoga, ett inslag som var mycket uppskattat.

Mer än fullsatt i klubblokalen!

Gamla bilder 
från Karlskoga
Det är ingen överdrift att påstå att det var fullsatt 
i klubblokalen  Eken när Alberto Morello visade 
bilder från det gamla Karlskoga. De 14 föranmälda 
blev plötsligt över 30, vilket gav klubbmästaren 
vissa problem med fikat.
Bilderna sträckte sig från 1800-tal och fram mot 
modernare tider och många funderingar och igen-
kännande kommentarer luftades under kvällen.
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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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Kristinehamn
Telefon 0550-107 01

Körprogram onsdagsutflykter 2016
Start från parkeringen nedanför Folkets Hus kl. 17.00

Dag/datum Utflyktsmål Km/tor Fika/aktivitet Ansvarig
Ons 11/5 Åtorp / Kaffebönan 50 Fika Ragnar
Ons 18/5 Kristinehamn/Panncentralen 60 Fika Jan-Eric
Ons 25/5 Prästbäcken 70 Fika
Ons 1/6 Pershyttan/Kalasexpressen 90 Fika Jan-Eric
Ons 8/6 Vassgårda / Mossfeldt 50 Fika och Korv Kenneth
Ons 15/6 Vintrosa / Tant Grön 65 Fika Kenneth
Ons 22/6 Grythyttan / Neering Glass 90 Fika och glass
Ons 29/6 Lungsund 70 Fika Kenneth
Ons 6/7 Ut i det blå  Eget fika Jan-Eric
Ons 13/7 Bjurbäckens slussar 80 Fika Jan-Eric
Ons 20/7 Mullhyttan/Fyra systrar 80 Fika Jan-Eric
Ons 27/7 Nora/Strandstugan 100 Våfflor Johan
Ons 3/8 Villingsberg/Äggakalle 30 Grillafton Ragnar
Ons 10/8 Björneborgsparken 50 Fika Johan
Ons 17/8 Kristinehamn/Pärlan 70 Fika
Ons 24/8 Åtorp/Kaffebönan 50 Fika Ragnar
Ons 31/8 Prästbäcken 70 Fika
Ons 7/9 Degernäs Herrgård 40 Fika Jan-Eric
Ons 14/9 Granbergsdals hyttta 30 Kolbullar

Vid dåligt väder åker vi till Degernäs Herrgård eller Strandkanten och fikar.
Ansvariga för vissa turer är: Lennart Nilsson, 070-755 56 66
 Kenneth Larsson, 070-731 32 19
 Ragnar Lundberg, 070-384 35 32
 Jan-Eric Johansson, 070-668 14 63
 Johan Granquist, 070-646 14 63       
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Andra aktiviteter 
i närområdet av Karlskoga som kan vara trevliga att besöka eller delta i.

Dag/datum Utflyktsmål Aktivitet Övrigt
Lör 23/4 Motordagen/Torget Veteranfordonsutställn.
Sön 1/5 Svartå/Jorkas Marknad/Utställning
Mån 2/5 Björneborgsparken Veteranfordonsträff
Tors 5/5 Vretstorpsparken Utställn. / Marknad kl. 10.00-15.00
Mån 9/5 Björneborgsparken Veteranfordonträff
Mån 16/5 Björneborgsparken Veteranfordonsträff
Tors 19/5 Hembygdsgårdens Motorcafe Veteranfordonsträff
Lör 21/5 Kristinehamn/Marieberg Veteranfordonsutställn
Mån 23/5 Björneborgsparken Veteranfordonsträff
Mån 30/5 Björneborgsparken Veteranfordonsträff
Tis 31/5 Nässundets Station Veteranfordonsträff kl. 18.00
Ons 1/6 Hajstorp Veteranfordonsträff
Lör 4/6 Ånnaboda / Classic Utställn. / Marknad
Mån 6/6 Björneborgsparken Veteranfordonsträff
Mån 6/6 Motorhistoriska dagen Veteranfordonsresa Se aktivitet i Klubbladet 1
Ons 8/6 Hajstorp Veteranfordonsträff
Lör 11/6 Hembygdssvängen Veteranfordonsrally Se aktivitet i Klubbladet 1
Mån 13/6 Björneborgsparken Veteranfordonsträff
Tis 14/6 Hembygsgårdens Motorcafe Veteranfordonsträff
Ons 15/6 Hajstorp Veteranfordonsträff
15-18/6 Motorsportveckan Olika typer av motorsport
Lör 18/6 Björneborgsparken USA-fordon kl. 08.00-16.00
Mån 20/6 Björneborgsparken Veteranfordonsträff
Ons 22/6 Hajstorp Veteranfordonsträff
Mån 27/6 Björneborgsparken Veteranfordonsträff
Tis 28/6 Nässundets Station Veteranfordonsträff kl. 18.00
Ons 29/6 Hajstorp Veteranfordonsträff       
Fre 1/7 Fallqvists Glas Trophy Fordonsutställning
Lör 2/7 Charleswood Pokerroad Veteranbilsrally
Ons 13/7 Hajstorp Veteranfordonsträff
Tors 14/7 Hembygsgårdens Motorcafe Veteranfordonsträff
Sön 17/7 Mullhyttan/Marknad Marknad/Familjedag
Tis  26/7 Nässundets Station Veteranfordonsträff kl. 18.00
Lör 30/7 Björneborgsparken Europa-fordon kl. 08.00-16-00
Sön 31/7 Rudskoga Teknikdag Familjedag
Ons 3/8 Hajstorp Veteranfordonsträff
Lör  6/8 Damrally Kmw Damrally Se aktivitet i Klubbladet 1
Lör 6/8 Rudskoga Hembygdsgård Familjedag
Mån 8/8 Björneborgsparken Veteranfordonsträff
Tors 11/8 Hembygdsgårdens Motorcafe Veteranfordonsträff
Lör 13/8 Mopperally Kmw Mopperally Se aktivitet i Klubbladet 1
Lör 13/8 Hasselforskalaset Marknad / Familjedag
Mån 15/8 Björneborgsparken Veteranfordonsträff
Ons 17/8 Hajstorp Veteranfordonsträff
Mån 22/8 Björneborgsparken Veteranfordonsträff
Mån 29/8 Björneborgsparken Veteranfordonsträff
Tis  30/8 Nässundets Station Veteranfordonsträff kl. 18.00
Tors 8/9 Hembygdsgårdens Motorcafe Veteranfordonsträff  



24

KROHNS
HUSBILAR AB
Gjuterigatan 20, 693 35 Degerfors

Tel 0586-445 17, 070-844 45 17

Vi säljer begagnade husbilar,
importerade från Europa.

Samtliga är besiktade och varu-
deklarerade, garanti medföljer.

Konkurrenskraftiga priser.
krohn.ulf@telia.com

www.krohn.se

Vard. 9–18. Lörd. 10–13
Tibastvägen 10, Karlskoga

0586-364 50

biva.se

Provkör din 
nästa bil hos oss!
Välkommen till en bra affär
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Maskinvägen 11, Karlskoga • Tel. 0586-347 40

Vi byter din bilruta
Renovering av lyktplast
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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 %

KIPAB
Adolfsbergsvägen 6, Örebro

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

drev- kilremmar m.m.
Även svåra dim.  30 - 50%

Motorman AB
Skrantabacken 29, Karlskoga

På det mesta 10 %

Henriks rekond
Kem och bilvårdsartiklar

10 % - 15 %
beroende på kvantiteter.

Lackskyddsprogram
max 10 % på ordinarie pris. 

Torkdukar 170:-/st - 10% rabatt.

Skogsbovägen 4, Karlskoga • 0586-341 00 • www.mekonomen.se 
Du kan söka på Ditt bilnummer

Ställ upp som funktionär!
För att kunna arrangera våra rallyn är vi beroende av din hjälp som funktionär. Så hör av dig till 
styrelsen och anmäl dig för en insats under Hembygdssvängen, Damrallyt eller Mopperallyt! Eller 
varför inte på fler än ett rally..?



Damrally!
Succén fortsätter!

6 augusti kl 10.00

Succén fortsätter!

Efter fjolårets jubileumssuccé är damrallyt nu tillbaka för sin sjätte upplaga. 
Som tidigare handlar det om veteranfordon och klassiker med endast 
kvinnliga deltagare såväl  förare som passagerare. 
En tidsenlig klädsel är en extra bonus men ingen 
nödvändighet. Och det förtjänar att betonas att det 
inte är en hastighetstävling utan en trivsam runda 
med olika kontroller inlagda.
För tredje året körs rallyt med start och mål 
vid Hembygdsgården. Starten går lördagen
den 6  augusti klockan 10.00.
Startavgift 150 kr/fordon, förtäring till föraren ingår.
Anmälan senast 30 juli till Annika Liliegren, tel
0586-72 50 94 eller e-post: annika.liliegren@tele2.se.

För sjätte gången . . .

Ny försäkring
Nu öppnar sig en ny möjlighet till förmånlig försäkring för 
KMW:s medlemmar. Martin Jörgensen har i tolv år varit MHR-
F:s besiktningsman för Svenska Oldsmobilklubben. Numera har 
han även åtagit sig uppdraget att besikta åt KMW.Förutom If:s 
försäkringart för klassiker och veteranfordon blir det alltså möj-
ligt att som klubbmedlem välja MHRF:s försäkring.
Det har varit en utbredd uppfattning att MHRF haft en betydligt 
strängare bedömning av bilens originalskick men så är inte läng-
re fallet, enligt Martin.
- Det är klart att man inte vill ha en massa rost och så, säger han. 
Men mindre avsteg från originalutförandet är inga problem.
Vill du prova MHRF-försäkringen? Ring då Martin Jörgensen på 
telefon 0586-452 79. 
- Har du ett hobbyfordon som du vill ha besiktat för en försäk-
ring är det bara att slå en signal så bestämmer vi en tid, avslutar 
Martin.

Motorhistoriska dagen på nationaldagen
Motorhistoriska riksförbundet firar på nationaldagen den 6 juni även Motorhistoriska dagen. Detta 
manifesterar Karlskoga Motorweteraner i år genom ett klubbrally i all enkelhet. Rallyt startar vid 
Karlskoga folkhögskola klockan 10.00 för en tur via Åtorp tillDäldenäs. Där görs det rast för förtä-
ring av medhavd matsäck och sedan kör man hem efter eget tycke. Ett utmärkt tillfälle att lufta pärlan!

Välkomna!


