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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:

MHRF-försäkringen
Martin Jörgensen, tel 0586-452 79

Numera kan du som önskar även teckna en fordonsförsäkring genom Motorhistoriska 
Riksförbundet. Här gäller en rullande 20-årsgräns för bilar, motorcyklar och lätta 
lastbilar. För moped är gränsen 30 år. Försäkringen är en helförsäkring och gäller för 
helår. MHRF tillhandahåller även renovering- och uppställnngsförsäkringar och försäk-
ringar för fordon med avvikande detaljer.

Mopedrally!
Nu upp till 98 cc!

KMW anordnar i år åter ett rally speciellt för dig som vill ut 
och lufta din moped och 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 0586-50778 eller 
e-mail: peo.kock@telia.com senast den 1 augusti.
         Välkomna!

Lördag 4 augusti 2018Dags igen! Dags igen!
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Ordförande har ordet!

Redaktörens ruta:
Så håller du ännu ett nummer av klubbladet i din hand. Det har varit årsmöte och en ny ledamot 
Conny Björk, har valts in i styrelsen. Ett stort beslut som togs var att införa en familjemedlemsavgift 
på 350 kronor. Båda de sakerna rapporterar vi om. Liksom att det varit julfest med julbord på Restau-
rang Pärltuppen. Och att vi står inför ännu en rallysommar. 
Vi har bland annat besökt såväl Lennart Bohlin som Johan Rajamäki i deras verkstäder och Mats 
Karlsson var i klubblokalen och berättade om Bofors tillverkning av bandschaktare  och gränsle- 
truckar.
Leif Leander tar oss med på  ännu en av sina resor i Triumph. Det är spännande och intressant läs-
ning, men han, liksom jag, efterlyser berättelser från fler medlemmar. Det behöver inte handla om 
turer ut i Europa, även den lilla resan har sin charm. Det behöver inte ens handla om resor. Ring 
0760-951130 eller mejla olzon.stefan@gmail.com och berätta om renoveringar, om roliga fordon 
eller i princip vad som helst som rör vår hobby. Det är sådant klubbladet står och faller med och jag 
kommer gärna och tar lite bilder och skriver ihop något om det ni berättar.

Då är 2017 till ända och vi börjar på ett nytt år med 
nya utmaningar.
Vi har genomfört årsmötet där vi i styrelsen fick 
ansvarsfrihet för förra året. Det tackar vi för!
Tio av dem som var anmälda kom inte på mötet 
vilket innebar att klubben fick betala den mat som 
var beställd till dessa, det blev en kostnad på 1300 
kronor som klubben kunde lagt på något annat som 
t ex. subventionerat resan eller något annat. Synd 
tycker jag!
Lennart tackade för sig och mötet valde in Conny 
Björk som hans ersättare.
Vi får tacka Lennart för åren han varit med i sty-
relsen och hoppas på att han fortsätter att stötta oss 
som är kvar. Samtidigt hälsar vi Conny välkommen!

Tyvärr hittade årsmötet inte några frivilliga till valberedningen, så nu hoppas jag att det finns två stycken 
bland oss 650 medlemmar som vill ställa upp på dessa poster! Hör av till någon i styrelsen.
När ni läser detta har vi varit iväg till Kaj Wallin på vår första torsdagsträff. Det är många anmälda.
Vi ska genomföra en resa till Stockholm under april, 
hoppas att vi kan fylla upp bussen denna gång.
Vi ska genomföra tre rallyn i år. Ni ställer väl upp 
där så vi får några trevliga turer!
En tredagars resa planerar vi också! Tur till Söder-
manland! Hoppas att vi kan få ihop 10 fordon som 
följer oss. Se vidare om detta på annan plats i bladet.
Under vintern har jag renoverat den motorn som satt 
i min Austin Traveller från början. Frågan är nu om 
jag ska byta motor nu, vi får se vad som blir gjort.
Men nu ger vi oss ut i en ny säsong med våra fordon 
och hoppas att det blir en bra sommar för vår hobby!
Ha en trevlig sommar, vi ses!
Per

Hundkojemotorn som den såg ut då.

Och som den ser ut idag.
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Verksamhet 2017 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
– ordförande: Per Liliegren   – kassör: Annika Liliegren
– sekreterare: Eva-Britt Persson  – vise ordförande: Johan Granqvist
– klubbmästare: Jan-Eric Johansson  – ledamot: Alberto Morello
– ledamot: Leif Leander   – ledamot: Lennart Nilsson
– tidningsansvarig: Stefan Olzon   – ledamot, medlemsregister: Per-Olov Kock

Antal medlemmar vid årets slut 31/12 -17 var 654 st. 
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 fjärde gången uppmärksammades Motorhistoriska dagen i klubben. Den 6/6 samlades vi vid 
Folkhögskolan för gemensam färd till Södra Råda hembygdsgård för gemensam picknick.
Hembygdssvängen med start och mål vid Karlskoga hembygdsgård den 20/5-17. Rallyt kördes med 
kontroller vid hembygdsgårdar i närområdet. 37 fordon deltog.
Mopedrally med start och mål vid Bofors station den 5/8-17, 34 mopeder ställde upp trots ett hotande väder. 
Ansvarig för detta var P-O Kock tillsammans med Lennart Nilsson. 
Klubben genomförde även i år ett Damrally den 19/8-17, ansvariga för planeringen var damerna i styrelsen. 
Start och mål vid Hembygdsgården, där man avslutade med prisutdelning, 21 ekipage deltog. Damerna i 
styrelsen, Eva-Britt Persson och Annika Liliegren med hjälp av Eva-Britt Nilsson höll i förberedelserna.
En tredagars utflykt genomfördes, och den gick runt Vänern. Tyvärr endast 6 fordon som åkte med runt!
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 29 april på torget, deltog klubbens 
medlemmar med ett antal fordon. 
Under våren och hösten har vi haft fyra besök i klubblokalen, Kalle Dahlqvist, Hasse Eriksson och Mats 
Karlsson två gånger.
Medlemsuppslutningen har under året varit minskande på våra arrangemang, så ett större engagemang från 
medlemmarna önskas. 

Klubben har genomfört studiebesök till följande företag:
Umicore Autocat 23/3 Rajamäki Racing 26/10
Alkvetterns Herrgård 20/4 Bohlins Racing  2/11
 Studiebesök SM släpet 16/11

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  2017 avslutades   med  Julfest  i  restaurang 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. 
Numera finns också en Facebooksida, där publiceras ändringar som sker efter de ordinarie utskicken! Sidan 
heter Karlskoga Motorweteraner.

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

Karlskoga januari 2018 
   Styrelsen
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Karlskoga Motorweteraner 2017    
RESULTATRÄKNING       2017     2016   
INTÄKTER            
Medlemsavgifter 250 kr       156 700  165 500    
Medlemsavgifter 300 kr       6 600  6 600    
Medlemsavgifter 200 kr       0  200    
Medlemsavgifter udda summor       0  850    
Rallyintäkter/Hembygdssvängen      7 110  0    
Rallyintäkter/Damrallyt       5 700  4 400    
Rallyintäkter/Mopperallyt       3 300  3 900    
Intäkter för  utflykter       16 000  12 150    
Annonser i klubblad       5 500  6 500    
Förändring av klubbmärken      0  50    
Försäljning klubbprylar       250  215    
Försäkringsroyality       14 780  15 420    
Besiktning fordon       7 200  7 400    
Försäljning av DVD       0  0    
Räntor         0  0    
       
         223 140  223 185    
      
KOSTNADER            
Lokalhyra         18 000  18 000   
Övriga lokalkostnader       420  1 099    
Internet kassör        0  0    
Fika Eken        2 089  2 421    
Kostnad studiebesök       761  2 075    
Kontorsmaterial        23 463  16 221    
Datorkostnader program mm      0  0   
Tryckkostnad utskick       0  0    
Klubbtidningen        40 525  39 399    
Rallykostnader/Hembygdssvägen      7 860  1 363    
Rallykostnader/Damrallyt       6 080  6 318    
Rallykostnader/Mopperallyt      3 464  6 168    
Utflykter        31 690  19 113    
Porto         32 314  33 263    
Reklam         9 900  436    
MHRF         17 562  17 180    
Övrigt, gåvor mm       4 407  828    
Årsmötet        8 677  7 968    
Aktiviteter medlemmar       11 879  16 356    
Bankkostnader        1 386  1 612    
Förändring av varulager       0  50    
          
         220475  189870
           
Resultat         2 665  33 315    
      
BALANSRÄKNING            
Tillgångar            
Kassa         3 189  2 174    
Bank         114 326  114 326    
Postgiro         271 573  269 923    
Klubbmärken        4 728  4 729    
Summa tillgångar       393 816  391 152    
      
Skulder och eget kapital            
Ingående eget kapital       391 151  357 836    
Årets resultat        2 665  33 315    
Summa skulder och eget kapital      393 816  391 151  
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Intäkter      
Medlemsavgifter      160 000 kr  
Försäkringsroyalty      16 000 kr  
Besiktning försäkring      7 200 kr  
Försäljning av klubbprylar     500 kr  
Annonser i klubblad      5 500 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      229 200 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    6 000 kr  
Rallykostnader/Mopedrallyt    5 500 kr  
Utflykter       33 500 kr  
Porto        31 500 kr  
Reklam/presenter     6 200 kr  
MHRF        18 000 kr  
Övrigt, årsmöte mm     36 000 kr  
Bankkostnader     2 000 kr  
Summa kostnader     229 200 kr  

Budget för 2018

HEMBYGDSSVÄNGEN 2018
Lördagen den 26 maj är det dags igen för 

Karlskoga Motorweteraners rally Hembygdssvängen. 
För tredje gången körs rallyt med det nya namnet 

och med start och mål vid Karlskoga hembygdsgård.
Starten sker klockan 11.00

Anmälan senast den 16 maj till 
Per Liliegren på telefon 072-736 50 94 

eller email: per.liliegren@tele2.se
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Protokoll från årsmötet 2018-02-15
Plats: Boda Borg konferenslokal

§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 Liliengren valdes till mötesordförande.
§5. Val av sekreterare för mötet
 Eva-Britt Persson valdes till sekreterare för mötet.
§6. Val av två protokolljusterare
 Anita Göransson och Kenneth Larsson valdes till protokolljusterare.
§7. Verksamhetsberättelsen för 2017
 Mötet godkände Karlskoga Motorweteraners verksamhetsberättelsen för 2017.
§8. Kassa och förvaltningsrapport för 2017
 Mötet läste kassa och förvaltningsrapporten för 2017 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 2018
 Styrelsens förslag lästes igenom och förslaget godkändes av mötet.
§12. Fastställande av budget för år 2018
 Budgetförslaget lästes igenom och godkändes av mötet.
§13. Förslag till ändring av Medlemsavgift/ Familjeavgift
 Mötet godkände förslaget till ändring av medlemsavgift enskild och respektive familjeavgift,
 (= boende på samma adress). Enskild medlem 250 kr och familj 350 kronor.
 Styrelsen jobbar på hur medlemskort ska lösas. Detta avser för år 2019.
§14. Val av styrelse
 Årsmötets val av styrelse:
 Kassör på två år   omval Annika Liliengren
 Ledamot på två år  omval Johan Granquist
    Ledamot på två år  nyval Conny Björk
 Ledamot på två år  omval Alberto Morello
§15. Val av
 Två revisorer på ett år    Stellan Högberg och Birgitta Morello
 Valberedning två stycken på ett år 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
 Ordförande redovisade information från IF-försäkring, 735 försäkringar hade tecknats hos   
 IF, vilket gav 14 700 kr tillbaka till klubben. 15 st  inrapporterade skador under året,
 Johan Granquist visade profilerade kläder med klubbens logo-type.
 T-shirt, pike-tröja, collegetröja med blixtlås fram, alla svarta med vita logo-type valbart fram eller   
 bak på rygg eller både och. Finns att beställa hos klubben.
§17. Avtackning av avgående styrelsemedlem
 Avgående styrelseledamot Lennart Nilsson avtackades med blomma.   
§18. Mötets avslutande
 Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse och därefter serverades förtäring i form av   
 pytt i panna, kaffe med mjuk kaka.

Karlskoga 2018-02-15
Eva-Britt Persson
Sekreterare
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Ny avgift för familjemedlemmar
KMW:s årsmöte hölls i år i Boda borg.

Lennart Nilsson avtackades av Per Liliegren.

Den traditionella pyttipannan smakade bra.

En familjeavgift på 350 kronor var det största be-
slutet som togs på årsmötet 2018. Det innebär att 
familjemedlemmar på samma adress bara betalar en 
reducerad avgift.
Årsmötet var i år flyttat till Boda borg vilket fungera-
de bra och den sedvanliga efterföljande pyttipannan 
var utmärkt.
Att leda mötet valdes sittande ordföranden Per Lilie-
gren med Eva-Britt Persson som sekreterare.
Syrelseledamoten Lennart Nilsson hade avböjt om-
val och i hans ställe valdes Conny Björk in i styrel-
sen. Övriga ledamöter med utgående mandatperiod 
omvaldes.

Intresset för klub-
bens rallyn är i 
vikande och Per 
Liliegren uppmanade 
därför de närvarande 
att i större antal stäl-
la upp på klubbens 
arrangemang.
Slutligen samlades 
man alltså i Boda 
borgs matsal där en 
utmärkt pyttipanna 
traditionsenligt 
avnjöts.Conny Björk, ny i styrelsen.
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Julbordet på Restaurang Pärltuppen smakade utmärkt även denna gång.

Lyckad julfest på Pärltuppen

Glad förväntan... Mycket gott att ta för sig av.

För andra året i följd har Karlskoga Motor- 
weteraners julfest hållits på Restaurag 
Pärltuppen. Och för andra året bjöds på ett 
mycket uppskattat julbord med kallskuret. 
Festdeltagarna välkomnades vid dörren med 
glögg. 
Medan man sedan väntade på att få ta sig an 
julbordet underhöll Roland ”Pinnen” Eriks-
son med dragspelsmusik. 

Tidigare år har julfestdeltagarna fått en pre-
sent från klubben med sig hem. Men även 
i det avseendet infördes en nyhet i fjol. I 
stället för att lägga pengar på detta beslutde 
styrelsen då att man ska ta den summan och 
skänka till något behjärtansvärt område. Det 
innebar att 3.000 kronor sattes in till Barn-
cancerfonden.
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I väntan på julbordets håvor.

Det betydde nu inte att festdeltagar-
na blev helt lottlösa. När de lämnade 
lokalen försågs var och en med en 
isskrapa, en lämplig present så här i 
vintertid.
Men innan kalaset avslutades så 
hade ”Pinnen” även detta år tagit 
med sig Amandakören som framför-
de ett antal välkända melodier varvat 
med en och annan inte helt rumsren 
historia.

Trivsam samvaro. Snart serveras julmaten.

”Pinnen” underhöll tillsammans med Amandakören.
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Formelbilsfrossa hos Rajamäki
En sponsor som ville provköra en F 1-racer sådde 
fröet till den verksamhet som kom att bli Johan 
Rajamäkis affärsidé. Att låta betalande kunder köra 
en riktig racerbil. I dag kör han 30-35 dagar om året 
på Anderstorp, i Finland och Ungern.
När Karlskoga Motorweteraner torsdagen den 26 
oktober gästade Rajamäki Racing möttes det av en 

både engagerad och engagerande värd som berätta-
de om sina bilar och sin verksamhet och dessutom 
roade med några anekdoter från de år som gått.
Innan någon får ge sig ut i en F1-racer måste man 
köra några pass i en Formel Renault. Det bästa är, 
enligt Johan Rajamäki, att eleven aldrig kört tidiga-
re. 99 procent av dem som provar har aldrig tävlat. 
Det är den sista procenten som ”kan” och som stäl-
ler till med mest besvär.
Sittbrunnen i en formelbil är inget under av utrym-
me eller komfort. Johan berättade om en man som 
bantat 30 kilo över vintern för att kunna uppfylla en 
dröm. Och så är skostorleken avgörande för vilken 
bil man kan köra. En av F1:orna är anpassad för 
skostorlekar upp till 47, en annan är för små fötter 
upp till storlek 43... Bilarna har Williamschassin och 
har försetts med  motorer från Cosworth. I ett hörn 
står också en Jordan F 1 från 1993, Johan Rajamäkis 
egen lilla leksak som han rastar då och då.
Det är ingen överdrift att säga att studiebesöket 
uppskattades av besökarna som hade svårt att slita 
sig därifrån...

Johan Rajamäki är en engagerad och inspirerande 
värd och ciceron.

Den som vill prova en F1:a får börja i en Formel 
Renault.

En korv i bröd eller två är inte fel. Drömsits..?

Att köra en Williams F1-bil är möjligt genom Johan 
Rajamäkis verksamhet.
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Bofors Industriområde, 691 80 Karlskoga
Tel 0586-827 53, 652 50 • Fax 0586-827 43

info@hjorts.com

Vi planerar en tredagars resa till Sörmland med våra gammelfordon!
Vi startar fredag morgon för resa mot Pålsboda och VW muséet. Efter detta stop fortsätter vi 
mot Julita gård för lite fika och kanske lunch för en del. Resan fortsätter till Gripsholms Bed 
and Breakfast där vi övernattar, vi bor där även nästa natt. På kvällen fixar vi lite grillat 
som vi har med hemifrån.
På lördagen åker vi till Sparreholms slott och tittar på deras fordonsmuseum. Efter detta fritt 
val av aktiviteter. Det finns mycket att titta på i dessa trakter.
På kvällen äter vi på Gripsholms värdshus.
Söndagen åker vi till Arboga och Robotmuséet eller om någon hellre vill till
 Köpings motormuseum.
10 st dubbelrum är preliminärbokade och senast dag för anmälning och betalning är den 
28/4!
Anmälan är bindande  och betalning för boende och inträde på Sparreholm skall betalas i för-
skott till KMW plusgiro 103 28 94-6, skriv in i meddelandefältet Resa och namn. 
Skall vara betalt senast 28/4!
I priset ingår besök på VW museet (50 kr) och guide på 2 museer på Sparreholm (245kr) och 
två nätter i dubbelrum på Gripsholms B&B (1175 kr/pers.) alltså 1470 /person 
i delat dubbelrum!
Anmälan till Per 072-7365094 eller  email:per.liliegren@tele2.se

Tredagarsresa till Sörmland 1-3 juni
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En ny rallysommar nalkas
Hembygdssvängen vid Knutsbols hembygdsgård.

 Tyvärr har intresset för Motorweteranernas 
rallyn visat en vikande trend de senaste åren. 
Styrelsen tvingades till och med att ställa in 
Hembygdssvängen för två år sedan på grund 
av för få deltagare. Och även om återkomsten i 
fjol gav en bättre respons än premiäråret, så är 
det fortfarande trögt. 
Det gäller för övrigt inte bara Hembygdssväng-
en. Också damernas och mopedisternas rally 
har fått känna av vikande deltagarantal även om 
det senare klarat sig relativt hyggligt.
Det är egentligen märkligt med tanke på hur 
många medlemmar klubben har och på årsmö-
tet uppmanade  ordförande Per Liliegren med-
lemmarna att visa ett större intresse för klub-
bens olika arrangemang. 
Men trots att intresset inte är vad man skulle 
önska sig kommer alla tre rallyna tillbaka i år. 
Damrallyt byter namn till TjejSvängen och körs 
18 augusti. Det är ett sätt att betona att det inte 
rör sig om ett tävlingsrally i egentlig mening, 

snarare en trivsam tur i fin natur med några klu-
riga kontroller inlagda efter vägen. TjejSvängen 
får dessutom en ny startplats vid Alfred Nobels 
torg och en  ny starttid klocka 11.00. Däremot   
är det även i år en bonus om deltagarna ekiperat 
sig på ett sätt som harmonierar med det fordon 
de färdas i. Som vanligt kommer bästa ekipage 
att utses, dels genom en jury, men också genom 
publikens val. Målgången blir som tidigare vid 
Karlskoga hembygdsgård.
Rallysommaren börjar med Hembygdssvängen 
som körs den 26 maj också med start klockan 
11.00 vid Karlskoga hembygdsgård. Och lik-
som i fjol får namnet ytterligare tyngd genom 
samarbetet med ett antal hembygds- och bygde-
gårdar utmed vägen.
Mopedrallyt går även i år i början av augusti, 
närmare bestämd den 4:e. Liksom de senaste 
åren är start och mål förlagda till Bofors station 
och deltagarna kan se fram mot en trevlig tur på 
slingrande småvägar.
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TjejSvängen är ett passande namn för att betona att det inte är någon farttävling.

Glada mopedister på väg ut på äventyr.

Tänk på de nya hjälmreglerna!
Från den 1 december i fjol gäller nya regler för bland annat mopedhjälmar. Den gamla SIS-märk- 
ningen duger inte längre om du vill köra med en laglig hjälm! För moped och mc krävs en hjälm som 
är E-märkt och godkänd enligt UNECE-regelverket för att vara laglig. Kan vara bra att veta när du ger 
dig ut på mopedrallyts slingrande småvägar.
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Studiebesök på Gelleråsen
Torsdag 2 november hade ett antal medlemmar i 
KMW mött upp på Gelleråsens Motorstadion för 
ett besök hos Lennart Bohlin och Bohlin Racing. 
Besöket inleddes med fika och med att Lennart 
berättade om sin karriär, vilket han illustrerade med 
en del bilder och en film. Bildkavalkaden inleddes 
med ett tidningsurklipp där en mycket ung Bohlin 
presenterades som backhoppare...
Motorkarriären började sedan med motorcykel.
-Vi var tre grabbar som hade våra cyklar i en lada. 
När polisen kom och undrade om vi åkte på dem 
så sa vi att vi bara mekade, vilket ju inte var sant, 
berättar Lennart.
Men karriären fortsatte sedan med Gokart och det 
var i den vassaste klassen, Superkart, som Lennart 
skördade sina stora lagrar, bland annat genom att 
bli Sveriges hittills enda världsmästare i  bilracing.
Karriären pågår fortfarande, numera i historisk ra-
cing. Men den huvudsakliga sysslan idag är förarut-
bildning. Dessutom hjälper han gärna unga talanger 
med deras karriär.
Lennart kom också in på framtiden för Gellerås-
banan och berättade att kommunen har stora visio-

ner för området med bland annat halkbana och ett 
bilsportgymnasium.
- Men det kommer inte jag att vara inblandad i, 
säger Lennart Bohlin som nu sålt verksamheten vid 
Gelleråsen till STCC-stjärnan Rickard Göransson. 
Men det innebär inte att han drar sig tillbaka helt. 
Han fortsätter exempelvis att hjälpa fram Emil 
Persson som nu går vidare efter sina succéer i 
Legend Cars.
- Och så har jag byggt mig ett riktigt garage ute vid 
Storängens gård där jag bor, så sysslolös blir jag 
inte...



17

Vårens och sommarens aktiviteter 2018
• vecka 15   Lördag 14 april Vårresa till Stockholm besök på MC Collections och World of    
  Classic Cars Anmälan senast 3 April
  Anm. till Per 072-7365094 eller  email:per.liliegren@tele2.se
• vecka 16  Torsdag 19 april, kl. 13.30 Studiebesök hos Rostfria VA system i Storfors
  Anm. Jan-Erik Johansson, e-mail: janeric.j@hotmail.com eller tel. 070-6681463
• vecka 17   Lördag den 28 april kl. 10.00. Motorlördag på Torget
• vecka 18 Torsdag 3 maj kl 16.00 Studiebesök hos Nora Lokstallar
  Anm. Jan-Erik Johansson, e-mail: janeric.j@hotmail.com eller tel. 070-6681463 
• vecka 19 Onsdagsutflykterna startar!
• vecka 21 Lördag 26 maj kl 11.00 Hembygdssvängen, Start och mål Hembygdsgården
   Karlskoga  Anmälan till Per 072-7365094 eller email:per.liliegren@tele2.se senast    
  16 maj. Mer info hittar ni här i klubbladet.
• vecka 22 Fredag 1 – Söndag 3 juni Tredagars tur i Sörmland med egna fordon 
  mer info här i Klubbladet. Anmälan senast 28 april!  
  Anm. till Per 072-7365094 eller email:per.liliegren@tele2.se
• vecka 23 Onsdag  6 juni kl 10.00 Motorhistoriska Dagen, medtag picknick.
•  Start vid Karlskoga folkhögskola.
• vecka 24  Motorsportveckan 13-17 juni
  Onsdag 13 juni. Invigning av Motorsportveckan på Torget
• vecka 31 Lördagen 4 aug kl 10.00. Mopperally. Mer info i detta Klubblad.
•  Anmälan till P-O Kock senast 1 aug. tel. 0586-50778, eller e-mail:peo.kock@telia.com
• vecka 33 Lördagen 18 aug. kl 11.00 TjejSvängen. Start vid Alfred Nobels Torg,     
  Mål vid Karlskoga hembygdsgård. Anmälan till Annika senast den 13 augusti tel.    
  0586-72 50 94, eller e-mail:annika.liliegren@tele2.se.

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

Bandschaktare och grensletruckar
Torsdagen den 5 oktober hade några få 
klubbmedlemmar samlats i klubbloka-
len för att lyssna till Mats Karlsson som 
berättade om Bofors tillverkning av 
civila bandfordon och grensletruckar.
Han hade mycket att berätta om bands-
chaktarnas tänkta uppgång och slutliga 
fall. När projektet startade var målet att 
producera och sälja 100 bandschaktare 
om året. I verkligheten tillverkades 108 
maskiner under en nioårsperiod.
Bättre gick det då med tillverkningen 
av grensletruckar och portalkranar, 
som från 1963 skedde hos Nohab för 
att flyttas till Bofors kring årsskiftet 
67/68. Tre modeller såldes ganska bra 
till järnbruk och andra industrier i 
både Sverige och utomlands.
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Triumph TR-Register skul-
le ha sitt årliga Europamöte 
i Dijon i Frankrike och 
inspirerade av tidigare års 
möte hade vi anmält oss 
till detta. Anmälan gjordes 
i januari och mötet skulle 
gå av stapeln i september, 
gott om tid, tyckte vi, till 
avresan. Ett problem var 
att bilen, en TR5:a, inte 
höll på att hinna bli färdig 
på verkstaden före avfärds-
datumet. Dagen före avfärd 
kunde vi något pressade 
köra ner till göteborgs-
trakten och hämta ut vår 
mycket fint reparerade bil. 
Den gick perfekt hem till 
Karlskoga för packning av 
reservdelar, bra-att-ha-sa-
ker och det mer personliga. 
Vi var färdigpackade kl 
22 och avfärd tidigt nästa 
morgonen för att hinna till 
färjan Göteborg-Kiel.
Min fru och co-driver 
Annie och jag hade vid tidigare resor i England tagit intryck 
av hur mycket England fortfarande är påverkat av de båda 
världskrigen. Ämnet kommer upp i mycket olika samman-
hang. Vi beslöt oss för att på något sätt försöka lära oss mer 
om historien. Dessutom har goda vänner berättat om hur 
mycket ett besök i Normandie betytt för dem. Så vi beslöt oss 
för att inkorporera engelska kanalkusten i vår resa. Det ångrar 
vi inte!
Efter en god natt på färjan kör vi motorvägen genom Ham-
burg och förbi Bremen till Wideshausen där vi svänger av 
ut på mindre vägar med majsfält som kantade vägen. Första 
natten blir i Tubbergen. Alla ställen vi nattat på i Holland un-
der våra resor har varit av bästa kvalitet och med anständiga 
priser. På morgonen kör vi åter förbi mängder av majsfält och 
ett och annat vägarbete men inga köer eller stopp.

Tisdagen den 29 september förväntades det att bli varmt, och 
det blev det på många sätt. Målet var Mechelen i Belgien. 
Vår bil blev sammansatt här 1968. Triumph och några andra 
engelska märken hade sammansättningsfabriker inom dåva-
rande EFTA-land. Det var ett sätt att komma runt skatter och 
ständiga återkommande strejker i England. Vi hade sökt efter 
adresser till de nedlagda fabrikerna men inget finns kvar.
Värmen tog knäcken på bilen precis som vi kom in i centrum. 
Sämre ställe än detta kunde det inte bli. Motorn koka’ och 
bensinpumpen rusa’. Efter en dryg timma försökte vi köra vi-
dare med resultat att bilen stannade på ett ännu mer olyckligt 
ställe.Vi fick försöka blöta handdukar och lägga på tanken 
och ta det som fanns kvar i reservdunken och hälla i tanken. 
Problemet var att allt var lika varmt. 30°C i luften ger inte 
så stor kylande effekt trots vädring av koffert och motorrum. 
Eftermiddagen kom med något lägre temperatur och med lite 
mer kall bensin från en närliggande mack löstes problemet så 
vi kunde komma ifrån eländet. I bilens födelsestad slutade det 
med bilens dödsångest? Men nattsömnen blev god. 
Värdinnan till vårt boende tyckte det var väldigt trevligt med 
vår bil på gården. Hennes far i USA hade en TR-bil av något 
slag också.
En gång till drabbades vi av överhettningen och det var på 
hemresan, på motorvägen, före Hamburg. Vid en trafikolycka 
vid ett vägarbete blev det för mycket kökörande. Turligt kun-
de vi ”parkera” precis framför ett vägarbetarfordon som hade 
lunchstopp.
Nu började det bli dags för de mer utvalda målen. Efter att ha 
sett filmen om Dunkerque kändes det rätt att börja där. Regnet 
öste ner hela dagen så det blev ett mycket litet stopp vid stran-
den i staden så det gav oss inget av känsla eller värde. Vi fick 
inte heller lust att köpa Belgiens kända Pommes frites med 

I Triumph till Frankrike 2017

Många TR-bilar samlade vid ett av lunchstoppen.

Överhettning i Mechelen.
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majonäs. Det åt vi nästa dag istället men då hade vi kommit in 
i Frankrike. Det smakade mycket bra på stranden i solskenet i 
Veulette sur Mer.
Kusten är speciell med många branta partier. Den kallas ala-
basterkusten och den fortsätter långt söderut till Fécamp som 
vi övernattade i. Efter en mycket lång promenad upp och ned 
längs branterna blev kvällsmiddagen njutbar med musslor. 
På morgonen lockade ett besök till Benedectineklostret där 
man tillverkar den kända likören. Provsmakning var möjlig 
för vissa men skall man ut i fransk trafik krävs full skärpa. Vi 
tog oss också tid till ett besök i det pampiga Trinity Abbey.

Normandie
Vi försökte följa kusten så nära det var möjligt söderut mot 
staden Bayeux. På vägen mot Bayeux passerade vi Pegasus-
bron. Den var ett mycket viktigt mål i inledningen av D-da-
gen 6 juni 1944.
Bayeux är en mycket trevlig stad att ha som bas för utforsk-
ningar av Normandie. Det finns mycket att se i staden framfö-
rallt den berömda gobelängen om slaget mellan England och 
Frankrike någon gång på 1000-talet. Den är drygt 70 meter 
lång och man blir mycket fint guidad med svenska i hörsnäck-
an.
Nästa dag var det dax för de mer spektakulära krigsminnes-
platserna, de olika landstigningspartierna. Första besöket 

blev i Arromanche med sina muséer. Har man sett filmer från 
landstigningarna så kan man mycket väl känna igen enstaka 
hus som finns kvar. Muséerna och gammalt material från 
bryggarrangemangen ute i vattnet gjorde oss mycket berörda. 
De människor som deltog dessa veckor på dessa stränder får 
aldrig glömmas bort för vad de gjorde för att befria Europa. 
Hela kuststräckan har namn som jag hoppas för evigt kommer 
att bli ihågkommet. 
Ste Mère Église blev nästa besök. Det var också en mycket 
avgörande plats under första natten. Här var det fallskärms-
trupper som överraskade tyskarna. En spektakulär händelse 
var en av fallskärmssoldaterna som blev hängande på en del 
av kyrktornet. Han blev hängande kvar där långt in på förmid-
dagen. Alla trodde han var död men han överlevde och fick 
genomlida att vara åskådare till allt som hände på byns torg. 
Idag finns en docka med hela arrangemanget med fallskärm 
hängandes på samma ställe. 
Naturligtvis måste man besöka de enormt stora och, faktiskt, 
vackra krigskyrkogårdarna. De var mycket välbesökt av, 
sannolikt, anhöriga från när o fjärran.
I hällande regn gjorde vi ett besök på den kända och mycket 
vackra ön Mont St.Michel. Där var mängder av andra turister. 
Hade det varit solsken hade man nog inte kunnat ta sig fram?

Pommes frites smakade bra i solen. Alabasterkusten. Mont St. Michele.

TRevligtbland vinodlingarna. Sista morgonen i Tyskland.

Fortsättning på sidan 20
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Mot Dijon
Nu var det slut 
på historieköran-
det. Vi vände nu 
kylaren österut, 
mot Dijon som 
var målet för eu-
ropaturen. Annie 
med kartboken, 
1:200 000, och 
TomTom fick 
jobba för att hitta 
smala fina vägar. 
Och dom lycka-
des, inte en enda 
motorväg behöv-
de vi använda. 
Det finns mycket 
smala vägar att 
välja på söder om Paris. Svårigheten var hur fort man kan ta 
sig fram på vägarna för planeringen av övernattningsställena. 
De bokade vi i regel kvällen innan. Många mer eller mindre 
udda ställen blev det, men oftast väldigt trevliga. I en för oss 
ytterligare obekant stad, Auxerre, blev det ett nattstopp. Där 
blev det en långpromenad både på kvällen och nästa förmid-
dag för det fanns mycket trevligt att se.
Efter någon timmes körning österut började vinodlingarna 
att dyka upp. Vi närmade ju oss Bourgogneregionen. Vi kom 
fram till vårt hotell vid 15-tiden. Parkeringen var redan full av 
TR-bilar från hela Europa. Där var ytterligare fyra svenska bi-
lar som  hade tagit bilarna på tåget från Hamburg till Lörach. 
Två körde sedan hela vägen hem de andra två tog tåget i retur.    
Nu blev det enligt programmet stadsvandring i Dijon och 
sedan en tur ut i omgivningarna efter road-booken. Nästa 
morgon körde vi ner till staden Beaune med rundvandring 
i det kända gamla sjukhuset. Efter lunchen körde vi åter en 
tur bland vinodlingarna. Det var skördetid av druvorna och 
mängder av skördefolk och fordon av alla slag på de små 
vägarna. Några av de engelska grupperna har en egenhet att 
försöka vara först framme vid alla delmålen. Det är inte helt 
riskfritt på franska landsbygden för vänstertrafikvana förare 
vilket skapade viss irritation bland andra deltagare.
En höjdpunkt i Dijonmötet som skulle vara något extra bestod 
av en exklusiv middag på ett känt slott. Mycket tjusigt var 

det och med god mat men det blev alldeles för mycket av det 
goda. Många av oss orkade helt enkelt inte äta av alla rätter.
Nu var det slut på Europamötet och efter en lunch vid ett slott, 
som hade ett väldigt stort flygplansmuseum och mängder av 
olika bilmärken med Abarth-konstruktioner, drog alla iväg till 
sina hemländer. 
Det är alltid intressant att se hur mycket man kan förändra 
och förfina dessa gamla TR-bilar. De vårdas mycket väl så vi 
ser fram mot något nytt möte i framtiden.
Nästa dag började vår hemfärd. Vi besökte den fantastiska 
borgen i Besancon. Det är imponerande hur man förr kunde 
bygga på så eländiga ytor längs floden. 
Muhlhouse med sitt stora Bugattimuseum var ju ett måste när 
man var i dessa krokar. Det är stort och mycket sevärt men jag 
önskar att jag hade bättre tekniska kunskaper för att verkligen 
kunna sätta värde på alla varianter på dessa lyxbilar. Men det 
är ett imponerande museum och även historien hur det har 
kommit till.
På kvällen innan bodde vi på ett mycket trivsamt mindre ho-
tell. Medans vi intog traktens vin, Alcasevin, kom några andra 
hotellgäster och pratade svenska. Det visade sig vara två par 
från Örebro som var på cykelsemester. Färdmedlen varierar.
Färden gick nu mot Trier, längs Saardalen, på mindre och 
ännu mindre vägar upp och ned längs dalgångarna. Mycket 
vackra vyer mellan regnskurarna. Det blåste mycket kraftigt i 
byarna så jag blev något överraskad av vad som hade blåst in 
genom kyllargrillen, en stor lövad kvist. 
Trier är också en intressant stad med bland annat en annorlun-
da basilika. Det är svårt att välja bland alla sevärdheter.
Efter en natt nära Trier går nu färden utmed Mosel istället. 
Det var solsken och lite trafik vilket gjorde att det gick att 
både köra och njuta av vyerna fullt ut.
Sista natten i Tyskland blev i en liten by Bad Zwebern i 
Niederurff. Då hade vi 45 mil kvar upp till färjan i Kiel så vi 
startade tidigt. Det blev bara motorvägskörning som, förutom 
överhettningen som tidigare nämnts, förlöpte perfekt. Det 
blev en god kopp eftermiddagskaffe i Kiel innan det var dax 
att köra ombord på båten.
Totalt blev det 550 mil som bara lockar till fler resor med den 
gamla bilen.  

Leif LeanderTur att det tog stopp...

Arromanche.

Fortsättning 
från sidan 19
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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

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

Din totalleverantör
av trycksaker
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Kristinehamn
Telefon 0550-107 01

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 Hagalundsgatan 19 (lastkajen) i Degerfors.

Tel 070-693 73 52, 0586-442 18

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

Alla typer av däck
PV-MC-LV

Traktorer och övrigt
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Skogsbovägen 4, Karlskoga • 0586-341 00 • www.mekonomen.se 
Du kan söka på Ditt bilnummer
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Körprogram onsdagsutflykter för
Karlskoga MotorWeteraner 2018
Start från parkeringen nedanfär Folkets Hus kl. 15.00

Dag/datum Utflyktsmål Km/tor Fika/aktivitet Ansvarig

Ons 9/5 Åtorp / Kaffebönan  50 Fika Kenneth
Ons 16/5 Kristinehamn / Pärlan  70 Fika Jan-Eric
Ons 23/5 Prästbäcken  80 Fika
Ons 30/5 Kristinehamn / Vassgårda  50 Fika och korv Kenneth
Ons 6/6 *Motorhistoriska dagen 100-140 Eget fika
Ons 13/6 Vintrosa / Tant Grön  70 Fika Kenneth
Ons 20/6 Grythyttan / Neering Glass  90 Fika och glass
Ons 27/6 Storfors / Lungsund  70 Fika Kenneth
Ons 4/7 Pershyttan/Kalasexpressen 100 Fika Jan-Eric
Ons 11/7 Bjurbäckens slussar  80 Fika Jan-Eric
Ons 18/7 Mullhyttan / Fyra systrar  80 Fika Jan-Eric
Ons 25/7 Nora / Strandstugan 100 Fika
Ons 1/8 Knutsbol hembygdsgård  40 Fika
Ons 8/8 Visnums-Kil bygdegård 120 Fika Jan-Eric
Ons 15/8 Kristinehamn / Pärlan  70 Fika
Ons 22/8 Åtorp / Kaffebönan  50 Fika Kenneth
Ons 39/8 Prästbäcken  70 Fika
Ons 5/9 Degernäs Herrgård  20 Fika Jan-Eric

*Motorhistoriska dagen. Avfärd från folkhögskolans parkering kl. 10.00.

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

Ansvariga för vissa utfykter, Kenneth Larsson, mobilnr. 070-731 32 19
 Jan-Eric Johansson, mobilnr. 070-668 14 63

Adressändring!
För att vi ska kunna nå medlemmarna med olika utskick krävs det att vi har rätt adress! 
Därför är det mycket viktigt att du meddelar adressändringar till medlemsansvarige 
Per Olov Kock på tel 0586-507 78 eller epost peo.kock@telia.com. 
Om inte inbetalningkortet till medlemsavgiften kommer rätt så du inte kan betala 
innebär det att du står utan försäkring på ditt hobbyfordon!
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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 28/4 Motordagen/Torget Veteranfordonsutställning kl. 10.00
Tis 1/5 Svartå/Jorkas Marknad/Utställning
Mån 7/5 Björneborgsparken Veteranfordonsträff
Tors 10/5 Vretstorpsparken Utställn. / Marknad kl. 10.00
Mån 14/5 Björneborgsparken ”
Lör 19/5 Kristinehamn/Marieberg Veteranfordonsutställning
Mån 21/5 Björneborgsparken Veteranfordonsträff
Tors 24/5 Hembygdsgårdens Motorcafé ”
Lör 26/5 Hembygdssvängen KMW Veteranfordonsrally Se aktivitet i Klubbladet 1
Mån 28/5 Björneborgsparken Veteranfordonsträff 
Ons 30/5 Hajstor ”
1-3/6 3-dagars resa Södermanland  Se aktivitet i Klubbladet 1
Lör 2/6 Ånnaboda / Classic Utställn. / Marknad
Mån 4/6 Björneborgsparken Veteranfordonsträff
Ons 6/6 Motorhistoriska dagen Veteranfordonsresa Se aktivitet i Klubbladet 1
Mån 11/6 Björneborgsparken Veteranfordonsträff
Ons 13/6 Hajstorp ”
12-17/6 Motorsportveckan Olika typer av motorsport
Lör 16/6 Björneborgsparken USA-fordon kl.  08.00-16.00
Mån 18/6 Björneborgsparken Veteranfordonsträff
Mån 25/6 Björneborgsparken ”
Mån 27/6 Hajstorp ”
Tors 28/6 Hembygdsgårdens Motorcafé ”
Ons 11/7 Hajstorp Veteranfordonsträff
Fre 13/7 Gasoline Street Week  Dragracing Kga flygfält
Sön 15/7 Mullhyttan/Marknad Marknad/Familjedag
Fre 20/7 SHRA-dragracing  Dragracing Kga flygfält
Lör 21/7 Visnums-Kil hembygdsgård Sommarfest kl.   11.00-15.00
Tors 26/7 Hembygdsgårdens Motorcafé Veteranfordonsträff
Lör 28/7 Björneborgsparken Europa-fordon kl.  11.00-16-00
Sön 29/7 Rudskoga Teknikdag Familjedag
Ons 1/8 Hajstorp Veteranfordonsträff
Lör 4/8 Mopperally KMW Mopperally Se aktivitet i Klubbladet 1
Lör 4/8 Rudskoga Hembygdsgård Familjedag
Mån 6/8 Björneborgsparken Veteranfordonsträff
Lör 11/8 Hasselforskalaset Marknad / Familjedag
Mån 13/8 Björneborgsparken Veteranfordonsträff
Ons 15/8 Hajstorp
Lör 18/8 Tjejsvängen KMW Veteranfordonstur Se aktivitet i Klubbladet 1
Mån 20/8 Björneborgsparken Veteranfordonsträff
Tors 23/8 Hembygdsgårdens Motorcafé ”
Mån 27/8 Björneborgsparken ”
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Från 99 920 kr
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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 %

KIPAB
Adolfsbergsvägen 6, Örebro

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

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

Däckson AB
Däck beroende på fabrikat 10 - 35 %

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, TjejSvängen eller Mopperallyt! 
Eller	varför	inte	på	fler	än	ett	rally..?

Motorhistoriska dagen
Även i år firar Karlskoga Motorweteraner 
Motorhistoriska dagen på Nationaldagen 
den 6 juni. Denna gång är färden tänkt att 
gå till Siggebohyttan där vi kan samlas 
för en picknick i det förhoppningsvis fina 
vädret.
Som vanligt samlas deltagarna vid Karl-
skoga folkhögskolas parkering för gemen-
sam avfärd klockan 10.00.



Det verkar som om allt för många förknippat namnet Damrallyt med en krävande hastighetstävling. 
För att betona karaktären av en trivsam gemensam tur genom ett fagert landskap byter vi nu namn 
till TjejSvängen! Precis 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.
I år startar vi från Alfred Nobels torg i centrala 
Karlskoga och mål vid Hembygdsgården. 
Starten går lördagen den 18 augusti klockan 11.00.
Startavgift 150 kr/fordon, förtäring till föraren ingår.
Anmälan senast 13 augusti till Annika Liliegren, tel 
070-261 50 72 eller e-post: annika.liliegren@tele2.se.

Välkomna!

Nu tar vi nya tag!

TjejSvängen 2018
är vårt nya namn på damernas eget rally.

Vi startar från Alfred Nobels torg i Karskoga 
lördagen den 18 augusti klockan 11.00.

Medlemskort 
2018

Namn

Nytt medlemskort!
Här intill ser du ditt nya medlemskort. 
Eftersom det finns planer för en nya dist-
ributionsform för Klubbladet så har vi inte 
längre möjlighet att skicka ut medlems- 
korten tillsammans med Klubbladet.
Därför har vi nu valt att trycka kortet här 
så att du själv får klippa ut det vid behov.

Glöm inte ditt medlemsnummer!
När du får din inbetalningsavi för medlemsavgiften är den försedd med ett medlemsnummer. 
Om du väljer att betala via internet så är det absolut nödvändigt att du uppger det numret 
i meddelanderutan för att kassören ska kunna se vem betalningen kommer från. Har du inte 
gjort det så kommer vi att skicka ut en påminnelse och du riskerar att få betala din avgift 
två gånger för att ha en gällande försäkring!!! Det räcker inte med adress, bilmodell eller 
registreringsnummer, vilket faktiskt förekommit!


