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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
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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 2017
Vecka 12 Torsdag 23 mars, kl. 16.00. Studiebesök hos Umicore Autocat Sweden AB, Hangarvägen 24.
 Anm. Jan-Eric Johansson, e-mail: janeric.j@hotmail.com eller tfn. 070-668 14 63.
Vecka 16 Torsdag 20 april kl 18.00. Studiebesök vid Alkvetterns herrgårds grisstallar.
 Anm. till Per 072-736 50 94 eller email: per.liliegren@tele2.se.
Vecka 16 Fredag den 21 april. Vårresa, mer info i klubbladet och på hemsidan.
Vecka 17 Lördag den 29 april kl. 10.00. Motorlördag på Torget.
Vecka 19 Onsdagsutflykterna startar! OBS! Start kl 15.00.
Vecka 20 Torsdag 18 maj kl 18.00. Besök av Mats Karlsson som berättar om Bofors tillverkning av civila
 bandfordon. Anm. Jan-Eric Johansson, e-mail: janeric.j@hotmail.com eller tfn. 070-668 14 63.
Vecka 20 Lördag 20 maj kl 10.00. Hembygdssvängen. Start och mål vid Karlskoga hembygdsgård.
 Ersätter Velodromrallyt. Anmälan till Per 072-736 50 94 eller email: per.liliegren@tele2.se
 senast 9 maj. Mer info i Klubbladet.
Vecka 22 Tredagarstur 2-4 juni. Mer info i Klubbladet. Anm. till e-mail: janeric.j@hotmail.com
 eller tfn. 070-668 14 63 eller Alberto Morello tfn. 0586-72 55 30 eller
 e-post: alberto.morello@bahnhof.com.
Vecka 23 Tisdag 6 juni kl 10.00. Motorhistoriska Dagen, medtag picknick. Start vid Karlskoga
 folkhögsskola. Anmälan till Per 072-736 50 94 eller email: per.liliegren@tele2.se senast 1 juni.
Vecka 24 Motorsportveckan 14-18 juni. 
  Onsdag 14 juni. Invigning av Motorsportveckan på Torget.
Vecka 31 Lördagen 5 aug kl 10.00. Mopperally. Mer Info i vårens Klubblad. Anmälan till P-O Kock
 senast 1 aug. tfn. 0586-507 78 eller e-mail: peo.kock@telia.com.
Vecka 33 Lördagen 19 aug. kl 10.00 Damrallyt. Start vid Karlskoga hembygdsgård. Anmälan till   
 Annika senast den 11 aug tfn. 0586-72 50 94 eller e-mail: annika.liliegren@tele2.se.

Vid ändringar i programmet meddelas detta på klubbens hemsida: kmwinfo.se
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Redaktörens ruta
Så är det åter dags för ett nytt nummer av vårt medlemsblad. Som vanligt hänger Bladets existens till 
en del på er medverkan. Därför hoppas jag att även ni 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 0760-951130 eller epost: olzon.stefan@gmail.com. Tack på 
förhand!
Det här numret handlar dels om det som varit och det som ska komma. Årsmötet avhandlas som alltid i 
vårnumret. Inga sensationer men en ny styrelsemedlem, Leif Leander.
Flera av vårens och sommarens evenemang får också en närmare presentation. Och som vanligt i vår-
numret kan ni se vilka mål som blir aktuella för onsdagsåkningarna.
Själv har jag siktet på Mopedrallyt, ser lovande ut men precis som för ordföranden har garagetimmarna 
blivit färre än önskvärt. Det börjar i alla fall att kunna skönjas att skrotet en gång varit en moped...
Men som sagt, alla tips och berättelser emottages tacksamt!

Ordförande har ordet!
Nu är vintern snart slut och utesäsongen tar vid efter garagetiden. Återigen har tiden i garaget blivit mindre 
än vad som var tänkt och mycket andra uppgifter har tagit mer tid än planerat. Därför ser det inte ut som 
projektet blir färdigt till sommar i år heller. Men det närmar sig, spackling av karossen pågår och renovering 
av mekaniska delar pågår. Får se hur det går.
Under vintern har vi haft några möten, bland annat ett besök hos Allsons fryslager, julfest, och Hasse 
Eriksson besökte oss. Dessutom har vi haft årsmöte med tillhörande pytt i panna. Där fick jag fortsatt 
förtroende av er medlemmar att vara er Ordförande i två år till. En ny medlem valdes in i styrelsen då 
Ragnar valt att inte ställa upp till omval. I stället så kommer Leif Leander att ingå i styrelsen.
I år ska vi ta nya tag med Hembygdssvängen! Vi kommer att samarbeta med några hembygdsföreningar i 
närområdet där våra kontroller ska ligga. Hoppas detta faller väl ut och att ni ställer upp och sprider info om 
detta i veterankretsar!
Mopperallyt och Damrallyt körs som förra året efter semestern.
Årets vårresa kommer att ta oss till Skövde och Trollhättan, detta kan ni läsa mer om längre in i tidningen.
Så nu hoppas jag att vi ses på våra olika arrangemang under sommaren och att ni kommer med era fina 
fordon och förgyller våra träffar och rallyn!

Per
Ordförande.

Ska projektet hinna bli färdigt? 
Ordföranden jobbar på med 

den ”nya” hundkojan. Återstår 
att se om vi får uppleva den 

vid någon av årets träffar.
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Verksamhetsberättelse KMW 2016
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: Alberto Morello
– ledamot: Johan Granqvist   – ledamot, Medlemsregister: Per-Olov Kock
– ledamot: Lennart Nilsson   – tidningsansvarig: Stefan Olzon 

Antal medlemmar vid årets slut 31/12 -16 var 680 st. Medlemsregistret har under året 2016 administrerats av 
Per-Olov Kock med stor förtjänst. 
Styrelsen har haft 11 st. protokollförda möten samt ett antal arbetsmöten med bl.a. förberedelser inför 
Mopedrallyt, Damrallyt och Hembygdssvängen samt utskick av tidningar och övrig informationsmaterial.  
För tredje gången uppmärksammades Motorhistoriska dagen i klubben. Den 6/6 samlades vi vid 
Folkhögskolan för gemensam färd till Däldernäs för gemensam picknick.
Hembygdssvängen med tänkt start och mål vid Karlskoga hembygdsgård den 11/6-16. Rallyt blev inställt 
p.g.a för få anmälningar! Kanske detta berodde på val av dag, och att det var skolavslutning.
Klubben genomförde även i år ett Damrally den 6/8-16, ansvariga för planeringen var damerna i styrelsen. 
Start och mål vid Hembygdsgården, där man avslutade med prisutdelning, 33 ekipage deltog. Damerna i 
styrelsen, Eva-Britt Persson och Annika Liliegren med hjälp av Eva-Britt Nilsson höll i förberedelserna.
Mopedrally med start och mål vid Bofors station den 13/8-16, Ansvarig för detta var P-O Kock tillsammans 
med Lennart Nilsson. 
En tredagars utflykt, runt Mälaren planerades men fick ställas in då boende inte gick att arrangera.
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 Jörgenssen.
I samband med Karlskoga Centrumföreningens Långlördag (Motordagen), den 23 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:
Henrik´s Rekond 10/3 Allbyggarn 6/10
Nikar 7/4  Allsson fryslager 1/12
Kumla Skomuseum  21/4 Sven Friberg 19/5 
Höstresan den 1 oktober gick till Världsarvet Engelsbergs Bruk.
Under sommaren har bil och mc-förare samlats för gemensamma utflykter varje onsdagskväll 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 2016 avslutades med Julfest i resturang Pärltuppen 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 2017 
   Styrelsen 
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Karlskoga Motorweteraner 2016
RESULTATRÄKNING      2016  2015    
INTÄKTER            
Medlemsavgifter 250 kr       165 500  170 550   
Medlemsavgifter 300 kr       6 600  10 367    
Medlemsavgifter 200 kr       200      
Medlemsavgifter udda summor       850      
Rallyintäkter/Hembygdssvängen     0  7 589    
Rallyintäkter/Damrallyt       4 400  6 550    
Rallyintäkter/Mopperallyt      3 900  4 600    
Intäkter för  utflykter       12 150  27 300    
Annonser i klubblad       6 500  5 500    
Förändring av klubbmärken      50  1 151    
Försäljning klubbprylar       215  350    
Försäkringsroyality       15 420  16 280    
Besiktning fordon       7 400  5 700    
Försäljning av DVD       0  0   
Räntor         0  327    
    
         223 185  256 264    
KOSTNADER            
Lokalhyra         18 000  18 000    
Övriga lokalkostnader       1 099  1 329    
Internet kassör        0  0    
Fika Eken        2 421  2 396    
Kostnad studiebesök       2 075  805    
Kontorsmaterial        16 221  2 830    
Datorkostnader program mm      0  0    
Tryckkostnad utskick       0  0    
Klubbtidningen        39 399  38 414    
Matrikel        0  0   
Rallykostnader/Hembygdssvägen     1 363  10 229    
Rallykostnader/Damrallyt      6 318  10 904    
Rallykostnader/Mopperallyt      6 168  5 797    
Utflykter        19 113  47 172    
Porto         33 263  33 514    
Reklam         436  1 900    
MHRF         17 180  16 707   
Övrigt, gåvor mm       828  4 668   
Årsmötet        7 968  9 750          
Aktiviteter medlemmar       16 356  5 610    
Bankkostnader        1 612  1 817    
Förändring av varulager       0  0    
         189 820   211 842    
Resultat        33 365  44 422    
      
BALANSRÄKNING   2015-12-31          
Tillgångar            
Kassa         2 174  1 781    
Bank         114 326  114 326    
Postgiro        269 923  236 950    
Klubbmärken        4 729  4 779    
Summa tillgångar       391 152  357 836    
Skulder och eget kapital  
Ingående eget kapital       391 152  313 369    
Årets resultat        33 365  44 467    
Summa skulder och eget kapital     424 517  357 836    
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HEMBYGDSSVÄNGEN 2017
Lördagen den 20 maj är det dags igen för

Karlskoga Motorweteraners rally Hembygdssvängen.
För andra gången körs rallyt med det nya namnet 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 2017
      
Intäkter     
Medlemsavgifter         170 000 kr  
Försäkringsroyalty         16 000 kr  
Besiktning försäkring         6 000 kr  
Försäljning av klubbprylar        500 kr  
Annonser i klubblad         6 500 kr  
Rallyintäkter/Hembygdssvägen       10 000 kr  
Rallyintäkter/Damrallyt        5 000 kr  
Rallyintäkter/Mopedrallyt        5 000 kr  
Intäkter för utflykter         20 000 kr  
Ränteintäkter          - kr  
Summa intäkter         239 000 kr  
      
Kostnader      
Lokalhyra          18 000 kr  
Lokaltillbehör hyrd lokal        1 000 kr  
Fika i Eken          4 000 kr   
Kontorsmtr/kuvert etc         15 000 kr  
Tryckkostnad för utskick        2 500 kr  
Tidningen          40 000 kr  
Rallykostnader/Hembygdssvägen       10 000 kr  
Rallykostnader/Damrallyt        5 500 kr  
Rallykostnader/Mopedrallyt        5 500 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         2 800 kr  
Summa kostnader        239 000 kr  
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Protokoll från årsmötet 2017-02-09
Plats: Karlskoga Folkhögskola
Tid: 2017-02-09 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
 Alberto Morello valdes till mötesordförande.
§5. Val av sekreterare för mötet
 Eva-Britt Persson valdes till sekreterare för mötet.
§6. Val av två protokolljusterare
 Bo Eriksson och Stellan Högberg valdes till protokolljusterare.
§7. Verksamhetsberättelsen
 Mötet godkände Karlskoga Motorweteraners verksamhetsberättelsen för 2016.
§8. Kassa och förvaltningsrapport
 Mötet läste kassa och förvaltningsrapporten för 2016 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 2017
 Styrelsens förslag lästes igenom och förslaget godkändes av mötet.
§12. Paragraf 12 saknades i dagordningen
§13. Fastställande av budget för år 2017
 Budgetförslaget lästes igenom och godkändes av mötet.
§14. Val av styrelse
 Årsmötets val av styrelse:
 a) Ordförande på två år valdes Per Liliegren
 b) Ledamot på två år valdes Leif Leander 
 c)    Ledamot på två år valdes Eva-Britt Persson
 d) Ledamot på två år valdes Jan-Eric Johansson
 e) Ledamot på två år valdes P-O Kock
§15. Val av 
 f) Två revisorer på ett år  Stellan Högberg och Birgitta Morello
 g) Mötet hade ej några förslag till två personer för valberedningen.
               Styrelsen får därför till uppgift att försöka få till personer för detta.
§16. Övriga frågor
 – Information om vårens aktiviteter.
 – Martin Jörgenssen ställde fråga om deltagande representation från KMW till MHRF årsstämma i oktober
 – 2016 fanns ingen från KMW representerad. Martin kan ställa upp som representant för KMW. Han är sedan
 – tidigare representant för Oldsmobileklubben.
 – Frågan om fri besiktning av äldre motorcyklar än 40 år, bilar 50 år, och släpkärror 50 år kommer troligen
 – att gälla från 2 april 2018. Men vid en sk. flygande besiktning gäller inte detta. 
§18.  Avtackning av avgående styrelsemedlem
 Avgående styrelseledamot Ragnar Lundberg  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 2017-02-21
Eva-Britt Persson
Sekreterare
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Alberto Morello ledde årsmötet med Eva-Britt 
Persson som sekreterare.

Ordförande Liliegren avtackade avgående styrelse-
ledamoten Ragnar Lundberg med blommor.

Pyttipanna, tradition vid årsmötena i KMW.

Leif Leander ny i styrelsen
Årsmötesförhandlingarna genomfördes i Karlskoga folkhögskolas aula.

Ragnar Lundberg avgick och Leif Leander kom i 
hans ställe. För övrigt var Karlskoga Motorwetera-
ners årsmöte 2017 tämligen händelsefattigt.Övri-
ga styrelseledamöter som stod i tur att avgå, med 
ordförande Per Liliegren i spetsen, omvaldes och 
styrelsen beviljades som sig bör ansvarsfrihet för 
det gångna verksamhetsåret.
Mötet leddes av Alberto Morello med Eva-Britt 
Persson som sekreterare och efter att dagordningen 
betats av fick Ragnar Lundberg en blomsterkvast av 
ordförande Liliegren.
Varpå alla skyndade sig upp i restaurangen för den 
sedvanliga pyttipannan.
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Hembygdssvängen - än en gång
I fjol var det meningen att en andra upplagan av 
Karlskoga Motorweteraners nya rally Hembygds-
svängen skulle köras. Den dåliga uppslutningen 
gjorde emellertid att man tvingades ställa in evene-
manget. Förhoppningen var att det nya rallyt, som 
ersätter Velodromrallyt, skulle ta fart, efter det för-
sta trevande året. Men så blev inte fallet, dessvärre.
Första året gynnades inte av vädergudarna, men en 

något senare start i fjol hoppades man skulle råda 
bot på detta. Ändå uteblev deltagarna.
Men klubben ger inte upp! Lördagen den 20 maj 
är det dags för en ny upplaga av rallyt, som denna 
gång får en än närmare anknytning till det nya nam-
net. Nu blir det inte bara start och mål vid Karlsko-
ga hembygdsgård, utan kontrollerna utmed banan 
kommer att läggas i anslutning till andra bygde- 
och hembygdsgårdar.
Från starten kör man Kosia till Knutsbols Hem-
bygdsgård och vidare till Smältarebyggningen i 
Degerfors. Nästa anhalt är Linnebäcks bygdegård. 
Sedan vidare till Vassgårda och Kristinehamns 
Hembygdsgård. Lunchen intas på Träslottet i Kris-
tinehamn. Sista kontrollen blir Björneborgs Folkets 
park innan färden ställs åter mot Karlskoga hem-
bygdsgård.

Rallybilderna på det här uppslaget är från 2015 
års premiär för Hembygdssvängen.
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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
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Dags för damrally igen
KMW:s damrally har efter en lite trevande start 
utvecklats till en succé. Därför kom fjolårets dip i 
deltagarantalet lite som en överraskning. Bara 15 
startande ekipage var långt under vad arrangörerna 
räknat med och man frågade sig vilka orsakerna till 
detta tapp kunde tänkas vara.
Efter att man diskuterat igenom saken kom man 
fram till att tidpunkten kan ha varit en orsak. Tidigt 
i augusti hade inte alla ännu slutat semestrar och 
liknande.
Därför kommer nu rallyt igen senare i augusti, när-
mare bestämt den 19, då man hoppas att de flesta 
blivit klara med sommar- och semesterbestyren.

Som vanligt gäller att såväl ekipagens förare som 
passagerare måste vara damer. Och alla kan delta, 
kravet är egentligen bara att man förfogar över en 
minst 20 år gammal bil.
Sedan är det naturligtvis trevligt om lite ansträng-
ningar läggs ner på att hitta kläder som matchar 
bilen. Pris utdelas för bästa ekipage i såväl juyns 
som publikens smak. Så en tidstypisk utstyrsel kan 
mycket väl löna sig!

Bilderna på uppslaget är från förra årets rallyn.
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Moppefesten fortsätter!
Som vi konstaterade i förra numret av klubbladet 
var mopedrallyt det rally som klarade sig bäst från 
vikande deltagarsiffror. Förhoppningarna om ännu 
ett nytt rekorddeltagande kom visserligen på skam, 
men 38 ekipage är ändå en riktigt bra deltagarsiffra.
Och nu tar man nya tag! I början av augusti, när-
mare bestämt lördagen den 5:e, går starten för årets 
upplaga av mopperallyt. Som vanligt med start och 
mål vid Bofors station. Och vem vet, kanske fjol-
årssuccén med köttbullssmörgåsar kommer tillbaka 
även denna säsong..?
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Julfesten hade flyttats till Restaurang Pärltuppen som ställt fram ett mycket uppskattat julbord.

Julfestgemyt i väntan på maten. Många lät sig väl smaka av julbordets håvor.

KMW:s julfest 2016
Efter flera år på Karlskoga hembygdsgård med kaf-
fe och lussekatt, flyttade man för ett antal år sedan 
festen till Karlskoga folkhögskola, där det bjöds på 
skinkmacka och kaffe med kaka.
Men nu var det Restaurang Pärltuppens tur att stå 
för fägnaden, som bestod av ett litet julbord med 
kallskuret, olika laxsorter och flera olika sillar. Nå-
got som uppskattades av besökarna.
I många år har Roland ”Pinnen” Eriksson och hans 
Pinnens combo stått för musikunderhållningen. I år 

var emellertid båda hans medsperlare sjuka och i 
stället framträdde en samling sjungande herrar från 
Degerfors under namnet Amandakören och med 
Pinnen som ackompanjatör.
Däremot håller en ny tradition på att bildas. I fjol 
fick festdeltagarna ingen julklapp, i stället skänkte 
klubben 2.500 kronor till Barncancerfonden. 
I år var summan 3.000 kronor och mottagare Tord 
Saxins Ballskampanj mot manlig cancer.
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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-Olov Kock på telefon 0586-507 78 eller 
e-mail: peo.kock@telia.com senast den 1 augusti.

Välkomna!

Lördag 5 augusti 2017Dags igen! Dags igen!

Pinnen var i år utan sin combo, men hade i stället 
hittat ett gäng sångglada herrar i Degerfors.

Julfesten på Pärltuppen hade samlat många 
KMW:are.

Ett gratislotteri hade också anordnats och ordfö-
rande Per Liliegren förklarade att första pris bland 
annat innebar en plats i styrelsen. Ett löfte/hot 
som visade sig tämligen meningslöst då först ut att 
hämta sitt pris var Alberto Morello som redan sitter 
i styrelsen. När sedan nästa vinnare visade sig vara 
vice ordföranden Johan Granqvist så föll det hela 
än mer… Och den tredje vinnaren, Kerstin Larsson, 
slapp undan med blotta förskräckelsen.
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Start vid Karlskoga busstation 07.00

Degerfors Medborgargatan 07.15

Frukostbuffé på Rasta Rattugglan
i Mariestad Ca 08.30

Rundvandring med guide på
Ryttmästarbostället utanför Skövde 10.00-12.00

Lunch på Jula Hotell Skara 12.45-13.30

Buss till Trollhättan 
besök hos Bernt Hansén Automobil
med fika på plats 15.00-17.00

Åter hemma Dfs/Kga ca 19.30-19.45

I priset ingår frukost, inträde och guidning, lunch 
em fika och bussresa!

Beroende på antal deltagare så blir priset
per medlem
vid 30-35 deltagare 580 kr
vid 36-40 deltagare 500 kr
vid 41-50 deltagare 450 kr

Anmälan till Per senast den 12 april! 
På mail per.liliegren@tele2.se eller 
tfn. 072-736 50 94.

Vårresa 
Fredag 21 April

Ryttmästarbostället

Ur Bernt Hansén Automobils samlingar.

En vacker grill hos Bernt Hansén Automobil.

Ryttmästarbostället, målning av Bernhard Englund, sommaren 1996.

Mässen. Ryttmästaren vid skrivpulpeten. Max och Jörgen synar en flint-
låskarbin, Bernhard pekar ut en 
detalj.



17

Ett 25-tal personer kom för att lyssna till Mats Karlsson som berättade om epoken när Bofors tillverkade ett 
flertal olika traktormodeller.
Mats har jobbat som ingenjör i Bofors i många år och är bra påläst om hur den första plogtraktorn togs fram 
samt alla varianter fram till dess avveckling.
Den första motorplogen togs fram år 1919 som var enskärig därefter kom det även flerskäriga plogar som 
var av traktortyp. Plogtraktortillverkningen upphörde 1922.
Traktortillverkningen kom igång igen i början av 1930-talet och då var det lantbrukstraktorer som gällde. 
Det tillverkades även traktorer som då skulle monteras in i vägmaskiner samt traktorer som dragare till mili-
tära pjäser.
En intressant och givande dragning blev det. Mats återkommer lite senare i vår och berättar om
Bofors civila tillverkning av bandtraktorer och grensletruckar.

Mats Karlsson berättade om Boforstraktorer

Traktortillverkningen 
startade 1919 med 
motorburna plogar.
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(Se föregående nummer av medlemstidningen. Resan till Italien.)

Bilen kom tillbaks till Sverige 15 oktober i oförändrat skick. Den hade med andra ord blivit 
väl omhändertagen under förvaringen i Italien och transporten hem till Sverige. Vi hade ju 
också fortfarande grejor i bagaget. 

Nästan fyra månader senare

Fri sikt med lämnaföreträdesskylt och trafikspegel!



19

Du glömmer väl inte vår hemsida? På den försöker vi hålla oss uppdaterade så att ändringar i program och-
liknande meddelas där... Det kan handla om inställda aktiviteter, ändrade tider eller ändrade resmål.
På hemsidan kan du också läsa Klubbladet som PDF och du hittar också klubbens matrikel på hemsidan. 
Det ger möjlighet att lägga ökande kostnader, framför allt för porto, på andra och för medlemmarna bättre 
saker. Matrikeln är lösenordsskyddad och lösenordet hittar du i Klubbladet nr 1 2016 på sidan 4.

Morgan på Bennets i Stenkullen, specialist på 
Triumph, Morgan och Lotus, tog hand om bilen 
och kollade upp hur skadad den var. Ramen hade 
blivit mer tilltuffsad än jag trodde, med hänsyn till 
den relativt ringa kraften i smällen. Men nu är bilen 
åter uppriktad och perfekt. Det återstår plåtarbeten 
och söka div delar som föll bort eller blev skadade. 
Grillen, sidoljusen, huvudstrålkastare, extraljus 
mm. Grillen finns inte att köpa ny men det har löst 
sig med en bättre begagnad tack vare en generös 
klubbmedlem i Triumphklubben.
Sedan återstår ett problem med att finna den rätta 
röda färgen. Bilen är helt ommålad vid renovering-
en i Tyskland för ett antal år sedan. Färgnummer 
finns inte att finna. Att färgmäta med tillfredställan-

de resultat har jag bara dåliga erfarenheter av från 
tidigare. Så vi får se.
I mitten av november började jag få en obehaglig 
känsla i nacken. Det tilltog mer och mer och nu 
i mitten av januari har jag fått konstaterat att jag 
trots allt har fått en whiplashskada. Det blev aldrig 
någon tid till läkarbesök, kändes ej heller angelä-
get, efter smällen. Nu vis av erfarenhet så om det 
händer något sådant här, låt alltid bli undersökt! 
Enligt försäkringsbolaget skall en sådanhär skada 
bli noterad inom 72 tim! ??? M a o de vill nu inte 
stå för det. 
Bilen däremot tror jag det ordnar sig för. Så nu blir 
det lite kroppsträning blandat med garaget. Det är 
ju inte vår än så det ordnar sig nog även det.

Motorhistoriska på nationaldagen
Även i år ordnar Karlskoga Motorweteraner en gemensam utflykt på nationaldagen den 6 juni, då 
Motorhistoriska dagen firas. Vart turen går är i skrivande stund inte bestämt, men tanken är att förläg-
ga den gemensamma picknicken till en plats där det finns möjlighet att få tak över huvudet vid dåligt 
väder. Starten går klockan 10.00 från Karlskoga folkhögskolas parkering.

Glöm inte hemsidan!

Uppdaterad matrikel
Genom att vi numera bara publicerar vår martrikel på nätet så finns möjligheter att uppdatera den med 
jämna mellanrum. Har du sålt eller köpt ett gammelfordon?  Har du bytt adress eller telefon? Hör av dig till 
Per-Olov Kock på telefon 0586-50778 eller e-mail: peo.kock@telia.com före 1 maj!
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Bofors Industriområde, 691 80 Karlskoga
Tel 0586-827 53, 652 50 • Fax 0586-827 43

info@hjorts.com

Vi kom för att lyssna till Sören 
Josefsson från Nora Karlskoga 
Järnvägsklubb som berättande 
och visade bilder om järnvägslin-
jen Nora-Karlskoga-Otterbäcken 
med tillhörande stationer.
NkjK är en förening som arbetar 
för att levnadsgöra järnvägshisto-
ria och bevara miljön runt Bofors 
station.
Redan 1856 gick det första tåget 
sträckan Nora-Ervalla.
Varför så viktigt med järnväg i 
Nora? I Bergslagen fanns många 
järnbruk och hyttor. Eftersom all 
transport skedde med hästforor 
och båt fanns behov av snabbare 
transporter.
Trafiken på järnvägen Nora-Er-
valla togs över av det nyöppnade 
bolaget Nora-Karlskoga Järnväg 
år 1874. Från Karlskoga förläng-
des järnvägen till Otterbäckens 

Nora-Karlskoga järnväg

hamn och band samman Bergsla-
gen gruvor med Vänern.
1905 bildades Nora Bergslags 
Järnväg NBJ som tog över verk-
samhetens alla smalspåriga och 
normalspåriga järnvägar i Berg-
slagen.

1985 lades bolaget NBJ slutligen 
ner efter en nästan 130-årig epok.
Vi fick en intressant genomgång 
av olika järnvägssträckor i Berg-
slagen och vilka olika stations-
byggnader som finns och har fun-
nits mellan Järle och Otterbäcken.
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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



22

Kristinehamn
Telefon 0550-107 01

Körprogram onsdagsutflykter för 2017
Start från parkeringen nedanfär Folkets Hus kl. 15.00

Dag/datum	 Utflyktsmål	 Km/tor	 Fika/aktivitet	 Ansvarig
Ons 10/5 Åtorp / Kaffebönan 050 Fika Ragnar
Ons 17/5 Kristinehamn/Skärgårdscafét 070 Fika Jan-Eric
Ons 24/5 Prästbäcken 080 Fika
Ons 31/5 Pershyttan/Kalasexpressen 090 Fika Jan-Eric
Ons 07/6 Vassgårda / Mossfeldt 050 Fika och Korv Jan-Eric
Ons 14/6 Vintrosa / Tant Grön 065 Fika Kenneth
Ons 21/6 Grythyttan / Neering Glass 090 Fika och glass
Ons 28/6 Lungsund 070 Fika Kenneth
Ons 05/7 Ut i det blå  Eget fika Jan-Eric
Ons 12/7 Bjurbäckens slussar 080 Fika Jan-Eric
Ons 19/7 Mullhyttan / Fyra systrar 080 Fika Jan-Eric
Ons 26/7 Nora/Strandstugan 100 Våfflor
Ons 02/8 Karlsdals hytta 050 Fika Jan-Eric
Ons 09/8 Knutsbols hembygdsgård 030 Fika Lennart
Ons 16/8 Kristinehamn / Pärlan 070 Fika
Ons 23/8 Åtorp / Kaffebönan 050 Fika Ragnar
Ons 30/8 Prästbäcken 070 Fika
Ons 06/9 Degernäs Herrgård 040 Fika Jan-Eric
Ons 13/9 Granbergsdals hyttta 030 Kolbullar

Vid dåligt väder åker vi till Degernäs Herrgård eller Strandkanten och fikar

Ansvariga för vissa turer är Lennart Nilsson, mobilnr. 070-755 56 66
 Kenneth Larsson, mobilnr. 070-731 32 19
 Ragnar Lundberg, mobilnr. 070-384 35 32
 Jan-Eric Johansson, mobilnr. 070-668 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 29/4 Motordagen/Torget Veteranfordonsutställn.
Mån 1/5 Svartå/Jorkas Marknad/Utställning          
Mån 1/5 Björneborgsparken Veteranfordonsträff
Tors 4/5 Vretstorpsparken Utställn. / Marknad kl. 10.00-15.00
Mån 8/5 Björneborgsparken Veteranfordonträff        
Mån 15/5 Björneborgsparken  ”             
Tors 18/5 Hembygdsgårdens Motorcafe  ”
Lör 20/5 Hembygdssvängen KMW Veteranfordonsrally Se aktivitet i Klubbladet 1
Lör 20/5 Kristinehamn/Marieberg Veteranfordonsutställn.
Mån 22/5 Björneborgsparken Veteranfordonsträff
Mån 29/5 Björneborgsparken Veteranfordonsträff
Tis 30/5 Nässundets Station  ”                                            
Ons 31/5 Hajstorp  ”
2-4/6 3-dagars resa Vänern Runt Se aktivitet i Klubbladet 1
Lör 3/6 Ånnaboda / Classic  Utställn. / Marknad
Mån 5/6 Björneborgsparken Veteranfordonsträff
Tis 6/6 Motorhistoriska dagen Veteranfordonsresa Se aktivitet i Klubbladet 1       
Mån 12/6 Björneborgsparken Veteranfordonsträff
Tis 13/6 Hembygdsgårdens Motorcafe  ”
Ons 14/6 Hajstorp  ”              
14-18/6 Motorsportveckan Olika typer av motorsport
Lör 17/6 Björneborgsparken USA-fordon kl.  08.00-16.00
Mån 19/6 Björneborgsparken Veteranfordonsträff
Mån 26/6 Björneborgsparken  ”          
Tis 27/6 Nässundets Station  ”                             
Ons 28/6 Hajstorp  ”
Fre 30/6 Fallqvists Glas Trophy Fordonsutställning
Lör 1/7 Charleswood Pokerroad Veteranbilsrally
Ons 12/7 Hajstorp Veteranfordonsträff         
Tors 13/7 Hembygdsgårdens Motorcafe  ”        
Sön 16/7 Mullhyttan/Marknad Marknad/Familjedag
Tis  25/7 Nässundets Station Veteranfordonsträff         
Lör 29/7 Björneborgsparken Europa-fordon kl.  08.00-16-00
Sön 30/7 Rudskoga Teknikdag Familjedag
Ons 2/8 Hajstorp Veteranfordonsträff
Lör 5/8 Mopperally KMW Mopperally Se aktivitet i Klubbladet 1          
Lör 5/8 Rudskoga Hembygdsgård Familjedag
Mån 7/8 Björneborgsparken Veteranfordonsträff
Tors 10/8 Hembygdsgårdens Motorcafe  ”
Lör 12/8 Hasselforskalaset Marknad / Familjedag
Mån 14/8 Björneborgsparken Veteranfordonsträff
Ons 16/8 Hajstorp  ”
Lör 19/8 Damrally KMW Veteranfordonsrally Se aktivitet i Klubbladet 1
Mån 21/8 Björneborgsparken Veteranfordonsträff
Mån 28/8 Björneborgsparken  ”
Tis  29/8 Nässundets Station  ”                             
Tors 7/9 Hembygdsgårdens Motorcafé Veteranfordonsträff
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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:

Autoexperten AB
Verktyg - tillbehör och

reservdelar
10 - 25 %

Övrigt 5 - 25 %
Vid större beställningar

lämnas offert.

Mekonomen AB
På varor i butiken

10 - 25 %

Däckson AB
Däck beroende på fabrikat

10 - 35 %

KIPAB
Adolfsbergsvägen 6, Örebro

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

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

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..?



    3-dagarstur runt Vänern
den 2-4 juni

En planerad resa runt Vänern är tänkt att genomföras i början av juni.
Turen är planerad att starta från Karlskoga på fredagen och går söderut mot Lyrestad där vi
besöker Mercedesmuséet. Forsätter mot Kinnekulle och Hällekis där det intas lunch.
Boendet blir på Falkängens vandrarhem med aktiviteter under eftermiddag/kväll (middag;
grillning med eget medhavt).
Lördag förmiddag går färden mot Lidköping och Rörstrand där även lunch intas för den som 
är intresserad. Vidare mot Särestad och dess bruksmuséum. Fika vid muséet. Vi kör vidare 
mot Mellerud och kustvägen till Håveruds vandrarhem, där det blir mer aktiviteter. Söndag 
förmiddag kör vi norrut via Esdleskog, Mo, Svanskog, Nysäter till Borgvik. Där det finns fin 
bruksmiljö och sliperiets konstutställning. Lunch intas även här.
Fortsätter sedan via Grums till Karlstad och besöker Brigadmuséet för den som är intresse-
rad.
Övernattningar är preliminärbokade på båda vandrarhemmen med 10 dubbelrum per boende.
Så begränsningen är ju då 10 ekipage om inte någon fixar eget boende.
Först till kvarn.
Anmälan kan göras till Jan-Eric Johansson, mobilnr. 070-668 14 63, epost janeric.j@hotmail.
com eller Alberto Morello, mobilnr. 072-544 36 02, epost alberto.morello@banhof.com

Damrally!
Succén fortsätter!

19 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 19  augusti klockan 10.00.
Startavgift 150 kr/fordon, förtäring till föraren ingår.
Anmälan senast 11 augusti till Annika Liliegren, tfn 
0586-72 50 94 eller e-post: annika.liliegren@tele2.se.

Nu är det dags igen!

Välkomna!




