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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: Korpkullsvägen 8, 691 53 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: johan@granquistpromotion.se 

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

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

Elisabeth Lindfors, Hindersgatan 6, 691 35 Karlskoga, tfn. 073-622 34 97
e-post: tomas@tnymedical.se

Klubbmästare
Jan-Eric Johansson, Myrtorpsvägen 23, 691 37 Karlskoga, tfn. 070-668 14 63

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
Tomas Nyberg, Hindersgatan 6, 691 35 Karlskoga, tfn. 073-595 81 95

e-post: tomas@tnymedical.se
Ledamot

Conny Björk, Hammargatan 2, 680 71 Björneborg, tfn 073-617 40 68
e-post: conny.bjork@hotmail.com

Ledamot
Leif Leander, Bricketorp 408, 691 94 Karlskoga, tfn 0586-72 86 77

e-post: leif_leander@telia.com

Klubbladet
Ansvarig utgivare

Per Liliegren, Jaktvägen 2, 691 54 Karlskoga, tfn. 0586-72 50 94, 072-736 50 94
e-post: per.liliegren@tele2.se

Redaktör
Stefan Olzon, Kungsvägen 43 B, 691 31 Karlskoga, tfn. 076-095 11 30

e-post: olzon.stefan@gmail.com

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 070-779 88 90

Fordonsförsäkringar
Klubben har avtal med försäkringsbolaget IF. För aktuella premier kontakta Berne Dahl. 
Alla premier är helförsäkring och gäller helår. Vid skada: ring 031-345 64 03!

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 renoverings- och uppställnngsförsäkringar och för-
säkringar för fordon med avvikande detaljer.

Vårens och sommarens aktiviteter 2020
Vecka 12 Torsdag 19 mars kl 14.00. Studiebesök på Gelleråsen arena. Anmälan till Johan
  070-646 14 63 eller e-mail johan@granquistpromotion.se senast 16/3.
Vecka 16 Torsdag 2 april kl 14.00. Studiebesök på Moelven, Valåsen, Max 25 deltagare, först till kvarn!
  Anmälan till Jan-Eric 070-6681463, email janeric.j@hotmail.com.
Vecka 16 Lördag 18 april. Vårresa i Värmland till Kil, Sunne och Arvika. Anmälan till Per
  SENAST 9 april. 072-7365094 email per.liliegren@tele2.se. Se sid 13!
Vecka 17 Lördag 25 april kl 10.00. Motorlördag på Torget?
Vecka 17 Söndg 26 april kl 15.00. Besök på Chrysler 57 Heaven. Anmälan till Per 072-7365094
  email per. liliegren@tele2.se.
Vecka 18 Lördag 2 maj. Vårmönstring med bakluckeloppis vid Bofors station. Se sid 15!
Vecka 19  Onsdagsutflykterna startar.
Vecka 19 Torsdag 7 maj. Studibesök hos Roger Lund i Granbergsdal. Anmälan till Johan
  070-646 14 63 eller e-mail johan@granquistpromotion.se senast 3/5. 
Vecka 21 Lördag 23 maj. Utflykt med gammelfordon. Se mer i detta nummer av klubbladet!
Vecka 23 Lördag 6 juni kl 10.00. Motorhistoriska dagen. Medtag picnic. Start vid Korpkullen.
Vecka 31 Lördag 1 augusti kl 10.00. Mopedrally. Se sid 7 Anmälan till P-O Kock tel 0586-50778,
  email peo.kock@telia.com.
Vecka 34 Lördag 22 augusti kl 11.00 Tjejsvängen (damrally). Start och Mål vid Korpkullen.
  Ingen föranmälan behövs men Annika svarar på frågor på tel 0586-725094
  eller annika.liliegren@tele2.se. Se också annons i detta klubblad!
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Ordförande har ordet!

Redaktörens ruta:
Det är frestande att inleda den här rutan på ungefär samma sätt som förra våren. Det är barmark i början 
av mars, skillnaden är väl den att isfläckarna saknas. Men för bara några dagar sedan blev det uppenbart 
att det är för tidigt att ropa hej... ”Än så är det långt till vår, innan rönn i blomma står”, som det heter i 
visan. 
Men visst känns det att den kommer närmare, tiden då det är dags att lufta pärlorna!
Som en försmak av det som komma skall kommer nu vårens klubblad med både Bengt Bjurströms 
resereportage från den gångna sommaren, glimtar från våra studiebesök och från julfesten och tips om 
evenemang i vår och sommar - ända fram till slutet av augusti, då tjejerna tar sig en sväng med medhavd 
fikakorg.
Klubbladet står och faller med er medverkan. Gör ni en utflykt med gammelbilen eller -mc:n, ta en bild 
med telefonen och hör av er, vi kan knappast få för mycket material till bladet.  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 behöver och jag kommer gärna och tar lite bilder och 
skriver ihop något om det ni berättar.

Äntligen!
Nu har det löst sig med 
kontrakt på vår lokal i 
Korpkullen! Och det blev 
till det bättre till slut. Nu 
disponerar vi hela neder-
våningen, så nu kan vi ha fler 
aktiviteter på platsen.
Vi håller nu på med att upp-
daterar lokalerna så att det 
passar oss bättre.
Förra året avslutade vi med 
Adventsöppet, tyvärr var det 
inte många av er som kom ner 
och fikade men det kan kanske 
bli bättre framöver.
Planeringen för våren har ni 
redan sett, och finns även på 
annan plats i tidningen, men 
vi har också funderingar på att 
ha lokalen öppen fler tillfällen. Vi har pratat med Järnvägsfolket om att ha gemensamt öppet en del söndagar 
under sommaren med försäljning av fika och kanske någon som berättar om historien. Kan det vara något 
som kan intressera er?
Tankar finns även om några träffar under hösten med fika.
Under våren har vi planerat en resa runt Värmland, hoppas att ni anmäler er till denna resa, jag tror den 
kommer bli trevlig.
Likaså har vi Vårmönstringen, som är fortsättning på förra årets invigning. Där kommer vi att behöva 
funktionärer! Så ställ upp och hjälp till när ni ändå är på plats med era fordon! 
Vi har även Mopperally och Tjejsvängen där vi vill att ni ställer upp och hjälper till om ni inte deltar.
Så jag hoppas att vi får en riktigt aktiv sommar med våra fordon.
Väl mött därute!
Per

Ordföranden Per och Leif Leander mäter tapetvåder till nya lokalen.
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Karlskoga Motorweteraner  Verksamhetsberättelse för 2019
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: Conny Björk
 tidningsansvarig: Stefan Olzon – ledamot, medlemsregister: Per-Olov Kock


Antal medlemmar vid årets slut 31/12 -19 var 616 st. 
Styrelsen har haft 11 st. protokollförda möten samt ett antal arbetsmöten med bl.a. förberedelser inför 
Mopedrallyt, Tjejsvängen och Vårmönstringen samt utskick av tidningar och övrig informationsmaterial. 
Det blev ingen vår eller höstresa. Detta då medlemmarna under tidigare resor inte verkar intresserade.
Vårmönstringen och invigningen av vår nya klubblokal genomfördes 4 maj. Ett 90-tal fordon fanns på 
plats trots det kyliga vädret.
Även detta år uppmärksammades Motorhistoriska dagen i klubben. Den 6/6 samlades vi vid Korpkullen 
för gemensam färd till Visnums Kils hembygdsgård för gemensam picknick.
Mopedrally med start och mål vid Bofors station den 3 aug. ca 70 mopeder ställde upp trots ett hotande 
väder. Ansvarig för detta var P-O Kock tillsammans med Conny Björk. 
Med ett ändrat koncept för Tjejsvängen lockades inte mindre än 20 ekipage att möta upp vid Bofors 
station. Vädret var väl inte optimalt men alla deltagare verkade ha en trevlig tur. 
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 27 april på torget, deltog
klubbens medlemmar med ett antal fordon. 
Under våren i  hade vi  en aktivitet  i  klubblokalen,  det  var den 14 mars  då vi  visade upp lokalen för
medlemmarna.
Vi utnyttjade Möckelnföreningarnas hus i Kilsta för två besök. Det första med Ulf Fabbe Fabiansson som
berättade om Brand och Bilar och det andra när Torsten Palm kom och berättade om sin karriär inom
motorsporten.

Medlemsuppslutningen har under året varit minskande på våra arrangemang, så ett större engagemang 
från medlemmarna önskas. 

Klubben har genomfört studiebesök till följande företag:

AMEXCI 28/3 IOS värmecenter 26/9
GL's Billack 11/4 CNC quality 10/10
Hallsberg modelljärnväg och Lasertech LSH AB  10/10
Berööska huset 13/4
Fortum Recycklig, Kumla 25/4
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  2019 avslutades  med Julfest  i  restaurang Pärltuppen där  lite  julmat  avnjöts  i  all  enkelhet.
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 2020 

 Styrelsen 
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KARLSKOGA MOTORWETERANER 2019

RESULTATRÄKNING 2019 2018
INTÄKTER
Medlemsavgifter 250 kr
Medlemsavgifter 300 kr
Medlemsavgifter familj 350 kr 700 350
Rallyintäkter/Hembygdssvängen 0 0
Rallyintäkter/Damrallyt 0 0
Rallyintäkter/Mopperallyt
Intäkter för  utflykter 0
Annonser i klubblad
Förändring av klubbmärken 0
Försäljning klubbprylar 100 0

Besiktning fordon
Försäljning av DVD 0 0
Räntor 0 0

KOSTNADER
Lokalhyra 
Övriga lokalkostnader 886
Fika Eken
Kostnad studiebesök 199
Kontorsmaterial
Datorkostnader program mm 0 0
Tryckkostnad utskick 0 0
Klubbtidningen

0 50
Rallykostnader/Damrallyt 253 0
Rallykostnader/Mopperallyt
Utflykter 664
Porto
Reklam
MHRF
Övrigt, gåvor mm
Årsmötet
Aktiviteter medlemmar
Bankkostnader
Förändring av klubbmärken 0 0
Återbetalning av medlemsavgift -250 0

Resultat

BALANSRÄKNING 19-12-31 18-12-31
Tillgångar

Kassa
Bank
Postgiro
Klubbmärken 0
Summa tillgångar

Skulder och eget kapital

Ingående eget kapital
Årets resultat
Summa skulder och eget kapital

143 750 150 750
9 600 6 300

6 598 4 600
30 502

4 000 4 000
-4 779

Försäkringsroyality 15 003 14 700
4 000 4 500

178 972 215 702

19 500 18 000
9 750
4 538 1 524

1 650
10 435 6 376

41 777 39 754
Rallykostnader/Hembygdssvägen

2 973 4 030
47 325

30 034 19 121
4 491 2 107

19 596 16 675
2 044 9 251
6 000 6 495
7 471 13 407
2 194 1 662

161 667 188 313

17 305 27 389

11 494 8 808
114 326 114 326
312 690 293 352

4 719
438 510 421 205

421 205 393 816
17 305 27 389

438 510 421 205
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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!

Dags igen! Dags igen!Lördag 1 augusti 2020 kl. 10.00

Intäkter   
Medlemsavgifter      165 000 kr 
Försäkringsroyalty      20 000 kr 
Besiktning försäkring     5 000 kr 
Försäljning av klubbprylar     500 kr 
Annonser i klubblad      4 000 kr 
Rallyintäkter/Hembygdssvägen    - kr 
Rallyintäkter/Damrallyt     3 500 kr 
Rallyintäkter/Mopedrallyt     5 000 kr 
Intäkter för utflykter      24 500 kr 
Ränteintäkter       -kr 
Summa intäkter      227 500 kr 

Kostnader  
Lokalhyra       36 000 kr 
Lokaltillbehör hyrd lokal     2 500 kr 
Fika i Eken       4 000 kr 
Kontorsmtr/kuvert etc      10 000 kr 
Tryckkostnad för utskick     2 500 kr 
Tidningen       40 000 kr 
Rallykostnader/Hembygdssvägen    5 000 kr 
Rallykostnader/Damrallyt     5 000 kr 
Rallykostnader/Mopedrallyt     5 000 kr 
Utflykter       33 500 kr 
Porto        20 000 kr 
Reklam/presenter      6 200 kr 
MHRF        18 000 kr 
Övrigt, årsmöte mm      36 800 kr 
Bankkostnader      3 000 kr 
Summa kostnader      227 500 kr

Budget 2020
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Protokoll från årsmötet 2020-02-13
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
 Ingegerd Dahl och Bo Eriksson valdes till protokolljusterare.
§7. Verksamhetsberättelsen för 2019
 Mötet godkände Karlskoga Motorweteraners verksamhetsberättelsen för 2019.
§8. Kassa och förvaltningsrapport för 2019
 Mötet läste kassa och förvaltningsrapporten för 2019 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 2020
 Styrelsens förslag lästes igenom och förslaget godkändes av mötet.
§12. Fastställande av budget för år 2020
 Budgetförslaget lästes igenom och godkändes av mötet.
§13.  Ändring av Medlemsavgift/ Familjeavgift
 Medlems/familjeavgiften var tänkt att träda i kraft år 2020. Har varit problem att länka över det nuvarande    
 medlemsregister till Wisma eEkonomi.
 Till nästa utskick av medlems/familjeavgift för 2021 kommer ändringen att genomföras. Årsmötet godkände denna   
 förändring.
§14. Val av styrelse 
 Valberedningen / Bengt Bjurström förslag.
 Mötet godkände dessa.
 Kassör på två år   omval Annika Liliegren
 Ledamot på två år  omval Johan Granqvist
    Ledamot på två år  omval  Leif Leander
 Ledamot på två år  nyval Tomas Nyberg
 Ledamot på två år  nyval Elisabeth Lindfors
§15. Val av revisorer 
 Två revisorer på ett år    Stellan Högberg och Birgitta Morello
 Valberedning på ett år  Bengt Bjurström och sammankallande
§16. Övriga frågor
 Ordförande informerade om klubblokalen Korpkullen. Det nya hyresavtalet är  klart. Vi hyr nu hela undervåningen. Det  
 kommer att göras viss rokad av rum och ommöblering. 
  Johan Granqvist informerade om Vårmönstring med veteransfordonsutställning, bakluckeloppis 2 maj 2020  på Bofors  
 stationsområde. Kaffe, korv, mingel och andra aktiviteter kommer att finnas.
 Vid KMW-s evenemang på Korpkullen önskas arbetskraft.
 Motorhistoriska Dagen, utflykt den 6 juni mot okänt mål. Alla är välkomna.
 Avtackning av de två avgående styrelsemedlemmarna. Eva-Britt Persson och Alberto Morello avtackades med varsin  
 blomma av styrelsen.
§17. Mötets avslutande
 Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse och därefter serverades förtäringi form av pytt i panna, kaffe  
 med kaka.

 Karlskoga 2020-02-18
 Eva-Britt Persson
 Sekreterare
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Två nya i styrelsen vid årsmötet
Eva-Britt Persson avtackades av Per Liliegren... ... liksom Alberto Morello

Sekreteraren Eva-Britt Persson och Alberto Morello 
hade avsagt sig omval inför Karlskoga Motorwete-
raners årsmöte på Bodaborg den 13 februari. I deras 
ställe valdes Elisabeth Lindfors och Tomas Nyberg.
Per Liliegren valdes att leda årsmötet med Eva-
Britt Persson som sekreterare och förhandlingarna 
avlöpte smidigt enligt dagordningen. Kassarappor-
ten godkändes liksom budgetförslaget och reviso-
rernas förslag om ansvarfrihet godtogs enhälligt.
Familjemedlemsavgiften skjuts på ännu ett år, då 
överföringen av medlemsregistret visat sig besvär-
ligare än väntat. 
Ordförande Liliegren informerade om att ett nytt 
hyresavtal för klubblokalen är klart och att vi nu 
disponerar hela undervåningen i Korpkullen. Det 
innebär att rummen kommer att disponeras om för 
att medge ett bättre utnyttjande. 
Johan Granqvist berättade att fjolårets Vårmönst-
ring i samband med invigningen av Korpkullen nu 
kommer tillbaka med bilutställning. bakluckeloppis 
och servering. För detta, liksom för övriga arrange-
mang vid Korpkullen och vid våra rallyn behövs att 
medlemmarna ställer upp som funktionärer.
Mötet avslutades med sedvanlig pytt-i-panna!God uppslutning till årsmötet.

...som sedan avnjöts av nöjda mötesdeltagare.Kö till pytt-i-pannan...

Elisabeth Lindfors. Tomas Nyberg.
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Två bröder spelar estnisk cittra till traditionella 
sånger.

Alexander Nevskij-katedralen i Tallin.

Resa med veteranbil i fyra östländer

”Den baltiska kedjan”, där 2 miljoner människor 
höll varandra i hand i en obruten rad längs lands-
vägen Tallin-Riga-Vilnius.

Ovationer, applåder leenden och 
ett mycket stort intresse väckte 
våra klassiska bilar under vår resa 
genom Estland, Lettland, Litauen 
och Polen.  
Intresset och önskan att resa genom 
dessa länder började egentligen i 
sinnet för många, många år sedan 
då det alltid varit en vit fläck för 
oss, trots närheten till dessa länder. 
Järnridån och en viss osäkerhet att 
resa där har varit en strakt bidragan-
de orsak att det inte blivit av förrän 
nu. 
När vi sedan skaffade veteranbilar 
och övervägde att göra resan med 
dessa så ökade osäkerhetsfaktorn 
med 100%.  
- Finns det hjälp att få om tekniska 
problem uppstår? 
- Är stöldrisken stor och hur kan vi 
skydda oss mot den? 
- Kan vi göra oss förstådda om vi behöver hjälp? 
I gengäld så lockade det att åka i våra gamla bilar i länder 

där vi inte förväntade oss att möta många liknande ekipa-
ge. Detta besannades med råge. Bortsett från vad vi såg 
i Haapsalu så såg vi inte En Enda klassisk- eller veteran-
bil under vår långa resa. Detta gjorde att överallt där vi 
färdades så gjordes tummen upp, tutningar, helljus-blink-
ningar, folk som hängde ut ur bilar för att filma och när vi 
parkerade samlades hela tiden nyfikna människor som ville 
fotografera, veta mer om bilarna och gärna provsitta och 
bli fotograferade. 
Människorna i Baltikum är mycket trevliga men engelsk-
språkigheten är varierande. 
Nyfikenheten och spänningen att resa i outforskat land 
lockade oss och vi bestämde oss för att göra denna resa på 
270 mil. Färdvägen kan ni se på bifogad karta. Som vanligt 
när vi reser så tycker vi att halva nöjet är planeringen. För-
beredelserna genomfördes om än inte rigoröst, så ändock 
noggrant. 
Vi som genomförde resan var Bengt & Maritha Bjurström 
i vår Ford Custom Cabriolet 1949 och Tomas Nyberg & 
Elisabeth Lindfors i sin Volvo PV544 Sport 1965. 
Lite historia om Estland Lettland och Litauen 
Baltikums historia tar sin början 2000 år före Kristus då 
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1905 encylinder ”Camel Back”

ACE Sporting Solo.

anlände de första baltiska folkgrupperna. Trots att de tre 
länderna som blev självständiga stater 1991 delar er-
farenheter av erövringar, utländsk ockupation och kamp 
för självständighet, har de lyckats bevara sina kulturella 
särarter.
Ländernas historia är kantade av ockupation av allahanda 
främmande makter såsom Ryssar, Tyskar, Svenskar i olika 
omgångar. 
1920 förklarade sig Estland och Lettland fria och det res-
pekterades fram till 1941 då ryssarna ockuperade Balti-
kum. Ryssarna började omedelbart deportera 55 000 balter 
till Sibirien där dom flesta senare dog. Bara en vecka efter 
ockupationen intog tyskarna Baltikum och de stora jude-
förföljelserna startade. 1944 återtog ryssarna Baltikum och 
det blev ryskt territorium fram till den 21 augusti 1991. 
Självständigheten för länderna förgicks 1989 av en formad 
kedja av 2 miljoner människor som höll varandras händer 
som sträckte sig över de tre baltiska länderna, den kallades 
för den Baltiska kedjan. 
  Historien har naturligtvis präglat länderna och deras kul-
tur och förhållandet mellan baltiska folket och de kvarva-
rande ryssarna och de som fötts i landet är stundtals ganska 
spänt. 
Färdväg och tips 
Färdvägen var noga planerad och vi följde den till punkt 
och pricka. Vi ville hålla oss längs kusten så långt som var 
möjligt och lite komprimerat såg den ut som på bilden 
Stockholm-Tallin-Haapsalu-Pärnu-Riga-Ventspils 
Klaipeda-Kuriska näset ned till Kaliningrad-Kau-
nas-Gizycko-Gdynia-Karlskrona-Karlskoga. Allt som allt 
en sträcka på 270mil. 
Som kartan antyder så valde vi att åka så nära kusten som 
möjligt för att se de erkänt fina sandstränderna. Den enda 
missräkningen under hela resan var just denna plan. Det 
visar sig nämligen att vägen visserligen går nära havet 
men mellan havet och vägen växte en tät skog så bara på 
vissa mindre sträckor kunde vi se havet. Däremot gick det 
små smala grusvägar ned till havet och någon liten by på 
många ställen. De byar som vi hade räknat med att komma 
till längs havet var mycket små och bestod oftast bara av 
några mindre hus. Det var med andra ord ganska ödsligt på 
långa sträckor. 
I efterhand har vi fått reda på att det finns en förklaring till 
att kuststräckan är så ödslig. Under sovjets ockupation av 
Baltikum tilläts ingen byggnation längs kusten mot Öster-

sjön bara vid insjöar. Det var inte heller tillåtet för befolk-
ningen att äga båt, allt fiske utfördes av de sk kolchoserna 
och fångsten tillföll dessa.  
Ibland kan det vara långt mellan tankställena men aldrig 
några problem att tanka E95 Men 
se till att ni har blyersättningsmedel med er. Vi hade 
bunkrat det innan avresa och det är direkt nödvändigt, vi 
såg det inte på en enda mack. 
Hotellen i alla länder var bra med engelsktalande personal. 
Ofta hade de egna parkeringar men vår osäkerhet gjorde att 
vi alltid hade rattlås och central strömbrytare med nyckel. 
Det kändes hur som helst tryggt även om det kanske var 
”overkill”. 
Glöm ej att ha med registreringsbevis på bilen, det kan 
vara avgörande för att inte få problem vid gränsövergångar 
som i övrigt går helt smärtfritt utan kontroller. 
I övrigt gäller det samma som alltid vid långresor i okänt 
land dvs ta med de allra nödvändigaste reservdelar som 
kan tänkas gå sönder som drivremmar, topplockspack-
ning, packningsmaterial, bränsleslang och eventuellt andra 
slangar, en låda med skruvar, brickor etc. och naturligtvis 
ett reservdäck och det klassiska ståltråd och tejp. Vi var 
välförsedda med sådant men behövde lyckligtvis aldrig 
utnyttja något av det medhavda.   
Första anhalten Tallin 
Båtresan från Stockholm till Tallin i Estland var en behag-
lig resa som startade på sen- eftermiddagen och ankom 
Tallin på morgonen. Här bodde vi centralt i den medeltida 
prakten som utgör Tallins stadskärna. Här kan man ströva i 
smala gränder mellan dessa historiska byggnader med ka-
féer och restauranger i vartenda hörn. Men…staden är inte 
”veteranbilsvänlig” i flera avseenden. Dåliga vägar i all-
mänhet, stenlagda gator som är långt mycket värre än vår 
kungsväg (om det är möjligt), enkelriktade gator, massiva 
väghinder för att hålla ned hastigheten (många skrapningar 
i underredet) och enkelriktade gator som gjorde att vi såg 
vårt hotell många gånger, men det tog oss en timme att 
hitta en gata som tog oss dit. 
Besök hos Ivar i Tallin. Samlare av Indian motorcyklar 
I Tallin hade vi förmånen att få besöka den privata motor-
cykelsamlaren Ivar som specialiserat sig på märket ”Indi-
an”. Det var en imponerande samling av ca 20 st Indian 
av olika årgång och stil. Alla topprenoverade till original-
skick. De två i särklass mest unika och värdefullaste hade 
han i vardagsrummet och matsalen i sin villa. 
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Bilutställning vid Biskopens slott i Haapsalu. Uppställda utanför Kongo hotell i Haapsalu.

Tomas med sin skinande PV544 Sport.

Heldon Spa & Hotell.

Den äldsta av hans indianer är 1905 encylinder. Den kallas 
också ”Camel Back”. Första året när indisk motorcykel har 
”läppstiftfjäder” på framgaffeln. Tändning fungerar med 
icke uppladdningsbara torrbatterier. Han har övertagit den 
från en tyska samlare som fått tag på den från ett privat 
museum i USA. 
Den andra motorcykeln i vardagsrummet är ACE Sporting 
Solo. ECE grundades 1919 av den berömda ingenjören 
av 4-cylindriga motorcyklar, William Henderson efter att 
ha lämnat Excelsior-Henderson på grund av tvister med 
huvudägaren Mr. Schwinn. ACE ansågs vara en lätt motor-
cykel av utmärkt kvalitet, förmodligen världens bästa på 
den tiden. Tyvärr dog William 1923 efter trafikolycka på 
ACE-motorcykel under provkörningen. 1927 köptes ACE 
av Indian och det är här Indiens 4-cylindriga linje börjar. 
Inline Fours tillverkades av Indian fram till 1942 utan 
större förändringar i motordesignen 
Bilutställning i Haapsalu 
Under planeringen gjorde vi lite research om det fanns 
några bilrelaterade platser eller aktiviteter som vi kunde 
lägga in i rutten och mycket lägligt så gick ”American 
Beauty Car Show” (https://www.american.ee) av stapeln 
12-14 juli i Haapsalu endast 11 mil från Tallin i Estland.  
Utställningen har varit årligen återkommande sedan 
2001 och de 100 utvalda bilarna ställs ut inne i det gamla 
biskopsslottet från medeltiden. En unik vacker och mycket 
trevlig miljö. Vi blev inbjudna att ställa ut vår Ford Custom 
-49 vilket kändes hedrande. Det var underhållning och mat 
inne på slottsområdet varje dag fram till midnatt. Utanför 
slottet samlades ett mycket stort antal bilar under tre dagar. 
Varje kväll var det crusing i den lilla staden och folk gick 
man ur huse för att beundra bilar, lyssna på musik och 

festa på stans restauranger. Vår Ford fick ett bejublat mot-
tagande med applåder och jubel på gatorna. Både Maritha 
och jag fick sitta med händerna utanför bilen och göra 
”high five” med alla människor längs trottoarerna. Vi åkte 
nedcabbat så det var en extra krydda. 
På söndagen var det dragrace på en bana utanför staden 
men den besökte vi inte. 
I övrigt kan sägas att Haapsalu är en mycket trevlig liten 
stad med gångavstånd till allt. Havet går in i staden och 
det finns en lite insjö inne i centrum. Mycket gamla trähus 
av varierande kvalitet men som gör staden pittoresk och 
trivsam. Ett ställe man gärna återvänder till och ett besök 
kan varmt rekommenderas. 

Pärnu / Estland 
Pärnu kallas Estlands sommarhu-
vudstad. Här kantas de lummiga 
gatorna av gammal bebyggelse, 
trähus i pastellfärger och eleganta 
villor från slutet av 1800-talet. 
Alla sevärdheter ligger inom 
gångavstånd. Pärnu är vida känt 
som en lite lyxig bad- och spaort. 
Vi träffade medlemmar i Corvett-
klubben på färjan till Tallin och de 
var på väg hit för att bada och gå 
på spa. 
Vi besökte Heldon, ett av de lite 
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Pärnu Bay Golf Links Club

Vårresa Värmland Runt
18 April

Vi åker från Degerfors/Medborgargatan 07.15
från Karlskoga busstation 07.30

Vi besöker
Volvomuséet i Kil

Walfridssons samlingar i Sunne
Arvika Fordonsmuséum

I resans pris ingår
Förmiddagskaffe

Lunch
Eftermiddagsfika

Inträden
Bussresa

Anmälan ska göras till Per 072-7365094 SENAST 9 APRIL!!!
Ni får då ett nummer som MÅSTE anges tillsammans med ert namn vi betalning.

Resan ska betalas i FÖRSKOTT på PG 1032894-6

lyxigare hotell & Spa vid havet, mycket läckert ställe. Som 
golfare var ett besök på Pärnu Bay Golf Links Club givet. 
Mycket läcker golfbana direkt vid havet med ett helt nytt 
klubbhus. Man kan flyga hit från Sverige, bli hämtad på 

flygplasten och transporterad till boende och golfbana var-
je dag. Det blev ingen runda för vår del men väl en utsökt 
lunch i deras klubbhus. 

Färden fortsätter i nästa nummer...
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Fika i ”nya” klubblokalen.

Leif Leander förbereder tapetsering och målning.

Alberto Morello i målartagen. Det är noga med måtten...

Klart med 
”nya” lokalen
Efter många om och men så har vi äntligen fått 
klart med hyreskontrakt för lokalen i Korpkullen. 
Det blev ett för föreningen mycket gynnsamt resul-
tat, sedan ansvariga på kommunen varit och tittat 
på lokalerna.
Nu hyr vi hela bottenvåningen och det pågår nu 
ett arbete för att ställa i ordning rummen så att de 
passar våra behov.  Bland annat med en samlingssal 
med möjligheter till filmvisning.
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•	 Veteranfordonsutställning
				Bilar,	Motorcyklar,	Mopeder	mm	(+30	år)
•	 Motorloppis	(endast	motorrelaterade	grejer)

•	 Kaffeservering
•	 Hamburgare	&	korv
•	 Tipspromenad	för	barn	&	vuxna
•	 Klättervägg	&	Ponnyridning	för	barn
•	 mm	mm

Vårmönstring	med	
veteranfordonsutställning	

&	Motorloppis
Lördag 2 maj kl 10.00 - 14.00

Bofors	Stationsområde,	Karlskoga
Koordinater:	N59°19’55.8”	E	14°32’49.6”

Kom,	träffs	&	trivs	i	de	fina	omgivningarna	runt	vår	klubblokal	på	
Korpkullen	vid	Bofors	stationsområde.	Kom	i	ditt	veteranfordon	
eller	bara	kom	förbi	och	kika	på	alla	fina	fordon.	
Fordonsutställning	med	bilklasserna	30-tal,	40-tal,	50-tal,	60-tal,	
70-tal	&	80-tal	samt	tvåhjulsklasserna	veteran-mc	&	veteranmoped.	
Det	kommer	även	att	utses	en	vinnare	där	besökarnas	favorit-
fordon	oavsett	klass	röstas	fram.
Motorloppis	utomhus.	säljplats	100:-	
OBS!	begränsat	antal	loppisplatser	så	föranmälan	krävs.

För	info	&	bokning	ring:		 Johan	070-646	14	63
	 	 	 	 	 	 Per	072-736	50	94

Välkommen!
önskar	karlskoga	Motorweteraner

Inbjuder	till
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Motorintresset började när storebror Gunnar vann 
Montecarlorallyt som kartläsare åt Erik “Carlsson 
på taket” Carlsson. Efter det prövade Torsten Palm 
själv på kartläsarstolen både här hemma och inter-
nationellt.
“Fösta tävlingen som kartläsare slutade med en 
jumboplacering, slagna av två damer. Så när vi åkte 
hem sa jag åt chauffören att du, vi säger inget till 
brorsan!”
Det var en berättelse kryddad med humor och dråp-
liga episoder som medlemmar i Karlskoga Motor-
weteraner bjöds när Torsten Palm gav glimtar ur sitt 
motorliv i Föreningarnas hus en torsdagskväll.
Den internationella debuten skedde bredvid ingen 
mindre än Stig Blomqvist i Finska rallyt i Jyväs-
kylä.
“På den tiden kunde man vara kartläsare vid natio-
nella tävlingar här hemma utan att ha körkort, men 
det gick inte utomlands" berättade Torsten. "När 
jag sa att jag inte hade något körkort så sa Stig bara 
“att det ordnar farsan!” Så de blev en snabbkurs 
i Lindesberg där Stigs pappa hade körskola. Och 
jag hann precis få ut körkortet när det bar iväg till 
Finland. Det var inte bara min första utlandstävling 
utan också Stigs.”
Den egna banracingkarriären inleddes 1968 med en 
av Ingvar Pettersson lånad formel 3-bil. Året därpå 
köpte han en Brabham formel 3 av Ulf Svensson i 
Falkenberg och med den blev han tvåa i SM, för att 
de följande åren rada upp en rad SM-segrar.

“Men formel 2 var egentligen det som passade mig 
bäst. Jag fick hyra en bil och med den blev jag trea 
på Gälleråsen, men satt den bästa varvtiden. Ett re-
kord som står sig än i dag eftersom den bansträck-
ningen försvann efter den stora olyckan.”
Det skulle också bli ett inhopp i formel 1 1975. På 
Anderstorp lyckades han bli tia efter en skrämman-
de färd. “På flygrakan tyckte jag att träden kom 
alldeles för nära...”
Ett försök i Monacos grand prix ändade sedan kar-
riären som f 1-förare.
“Jag lyckades inte kvala in. Jag tyckte alla kom 
ifatt mig så fort i tunneln och berättade för Ronnie 
Peterson att det inte gick fort nog trots att jag höll 
fullt på trean...” “Nej, nej” svarade Ronnie “där 
måste du hålla fullt på fyran!”
Torsten kunde också berätta om ett försök att åka 
rally som kartläsare åt just Ronnie. Ett försök som 
både på träning och tävling slutade med bärgning 
ur skogen...
Torsten Palms liv har alltså hela tiden gått i moto-
rernas tecken. Efter tävlingskarriären har han bland 
annat haft den svenska Ferrariagenturen och sålt en 
bil till Per Gessle.
“Jag har hunnit med att resa i 55 länder under åren. 
Och jag har fått höra att med mitt tempo skulle jag 
inte hinna fylla 70 någon gång. Nu har jag gjort 
det och står fortfarande på benen. Men jag brukade 
svara att på mina 70 år har jag hunnit med så myc- 
ket att ni måste bli 95 för att uppleva lika mycket!”

Torsten Palm roade motorweteraner
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... i väntan på maten

Julfest på Pärltuppen
Den ”julmacka” som numera börjar bli tradi-
tion för Karlskoga motorweteraner avåts ännu 

Väntans tider är över...

Börje Smedman blev en av vinnarna i lotteriet.

Ordförande Per hälsade välkomna till bords.

ett år en torsdag i mitten av december. Som 
vanligt hälsades deltagarna välkomna med 
glögg och pepparkakor. Och när alla funnit sina 
platser bjöd ordförande Per Liliegren in till ett 
fint julbord med sill och kallskuret, som sig bör 
med skinkan i högsätet.
I fjol beslutade styrelsen att ta ut en blygsam 
avgift av festdeltagarna. Så ock i år och i sam-
band med betalningen delades också en lott ut 
till var och en. På prisbordet fanns presentkort 
och ett antal t-shirts och en handlingskasse med 
klubbens logga, skänkta av Johan Granquist.
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Att motorsport är en kostsam sysselsättning är nog 
de flesta medvetna om. Hur kostsam fick medlem-
mar i Karlskoga motorweteraner en klarare inblick 
i under ett studiebesök hos Fragus Motorsport 
torsdagen den 23 januari.
Johan Skyllkvist basar för verksamheten vid Hang-
arvägen. En verksamhet som i fjol innefattade tre 
bilar i Porsche cup Scandinavia. Bilarna kommer 
färdiga från Porsche i Tyskland och var bil kostar 
runt två miljoner plus moms. Lägg därtill unge-
fär lika mycket för att driva runt en  bil under en 
tävlingssäsong så framstår det tämligen klart att det 
inte är en hobby för fattiglappar.
"Vi använder mellan 20 och 28 däck per bil och 
racehelg", berättade Johan. "Vår däckskostnad ligger 
på mellan 400.000 och en halv miljon kronor om 
året. Till det kommer sedan kostnaden för mekar 
och datakille."
I sommar planerar  man dessutom att utöka med 
två bilar i Europa, vilket knappast kommer att göra 
kostnaderna lägre.
"Men det finns faktiskt de som klarar sig utan våra 
resurser. De som mekar hemma i garaget och som 
har mamma och pappa och släkt och vänner med 
som service på tävlingarna. Killen som vann serien 
i fjol kör med det konceptet och det visade sig ju 
framgångsrikt".
Vid besöket fanns de tre scandinaviacupbilarna i 
garaget i olika stadier av "sönderfall". Allt är mycket 
reglerat av Porsche och möjligheterna att öka pre-
standa är små. "Den parameter som har störst bety-
delse av dem vi kan påverka är faktiskt lufttrycket", 
förklarar Johan.
Icke förty är det åtskilligt som behöver åtgärdas 
innan säsongen. En av bilarna ska till exempel få 
nytt chassie (kaross och bur) efter en omild kon-

En nästan färdig bil... En guldklimp för en dryg halv miljon!

Studiebesök hos Fragus motorsport
takt med en annan bil. Chassiet kommer tomt från 
Tyskland och så får man plocka bort allt annat från 
den  kvaddade bilen. Hjulupphängningarna ligger 
på en arbetsbänk, motorn, som för övrigt bara den 
kostar 550.000 kronor, ligger på en pall bakom det 
som så småningom ska bli en bil...
"Vi börjar första veckan i mars i Holland", säger 
Johan. "Sedan är det Barcelona, Knutstorp och 
Rudskogen och så håller det på. I juni är det bara ett 
race och då skulle man kanske kunna tro att det är 
tid för semester, men då måste ju allt ses över innan 
det är dags igen..."

Johan Skyllkvist berättade om Fragus verksamhet.
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CNC Quality i Karlskoga är företaget som i sina 
CNC-styrda maskiner lika gärna tar sig an små se-
rier som prototyper. När Karlskoga Motorweteraner 
den 10 oktober var på studiebesök höll till exempel 
operatören Janne Jonsson på med en prototyp till 
Saab i titan.
-Tre dagar har det tagit, berättar han. Materialet 
kostar flera tusenlappar så för att se att det blir rätt 
gjorde jag först en kopia i aluminium.
Men allt är inte prototyper. Man gör även serier till 
olika företag och största kunden är Emhart Glass 
som gör maskiner för tillverkning av glasförpack-

ningar, t ex flaskor. Andra kunder är Volvo PV i 
Skövde, Atlas Copco i Örebro och BAE-systems.
Platschefen Daniel Nyström berättar att företaget 
sedan 2015 ägs av Torbjörn Nilssons Sebbot Invest. 
Man har 45 anställda och omsätter 55 miljoner kro-
nor. Orderstocken är vid KMW:s besök 24 miljoner 
vilket naturligtvis är positivt men också gör det 
svårt att klara leveranstider.
Maskinparken består av 24 CNC-styrda maskiner, 
främst fräsar, men också några svarvar och slipma-
skiner.

Daniel Nyström guidade KMW:s medlemmar vid studiebesöket.

KMW besökte CNC Quality

Robert Styn vid svarven. Antonio Villaflores kollar detaljer.



20

Tisdag 19 november gjorde medlemmar i Karlsko-
ga Motorveteraner ett studiebesök hos Lasertech  

KMW hos Lasertech LSH AB

Detalj till Koenigsegg. Förbryllande krumelur.

Nobelmedaljer...

Torbjörn Holmstedt guidade och berättade om företaget.

LSH AB på Bofors gamla industriområde. Före-
taget sysslar dels med lasersvetsning, dels med 3 
D-Printing, en metod som möjliggör uppbyggnad 
av komplicerade strukturer som inte kan göras 
genom andra metoder. Det är en dyr metod, men 
det kan uppvägas av bland annat fördelarna av kor-
tare ledtider. Och det var just 3 D-printingen som 
KMW-besökarna ägnade sig åt.
"Går det att svarva eller fräsa så ska man göra 
det" sa Torbjörn Holmstedt, som visade runt i de 
tämligen nyinredda lokalerna. "Går inte det så är 3 
D-printing en bra lösning!" Han berättade också att 
man i  fjol investerat 24 miljoner för att få till den 
nya ytan för printingen.
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Noravägen 1, Karlskoga • 0586-300 53
grafiska@telia.com • www.kgagrafiska.se

Din totalleverantör
av trycksaker

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



22

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

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
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Prisexempel:
T-shirt med brösttryck

stl XS-XXXXXL

    
80:-

Klubbkläder
Kläder med klubbmärke till 
medlemspris köper du hos oss.
T-shirt, piketröjor, tröjor & jackor
Kontakta oss för sortiment och priser.

Psst, du vet väl att vi finns!

För företag, föreningar & privatkunder
Dekaler, Bildekor, Klistermärken, Skyltar & Dataskuren text
Tygvepor, Beachflaggor, Flaggor, Banderoller & Streamers
Trycksaker, Pokaler, Profilvaror, Visitkort, Reklam & Event
Kläder, Mössor, Kepsar, Tryck, Brodyr & Presenter
3D-printing, Glasblästring, Logotyper & Design
mm mm

Sturevägen 3    KARLSKOGA
johan   granquistpromotion.se

070-646 14 63
@

www.granquistpromotion.se
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Andra aktiviteter som kan vara trevliga att besöka eller att delta i.
Med reservation för ändringar!

       
Dag/datum	 Utflyktsmål	 Fika	/	Aktivitet	 Resväg	 Anmälan	/	Övrigt 
Lör 25/4 Motordag / Torget Utställning fri åkning
Fre 1/5 Tunga Fordon Svartå Marknad / Utställn. fri åkning mobilnr. 070-3983406
Mån 4/5 Björneborgsparken Utställning Bil / MC fri åkning mobilnr. 070-3620960
Tors 7/5 Vretstorpsparken Utställn./ Marknad fri åkning kl.10-15 mobilnr. 070-3408044
Mån 11/5 Björneborgsparken Utställning Bil / MC fri åkning mobilnr. 070-3620960
Mån 18/5 Björneborgsparken Utställning Bil / MC fri åkning mobilnr. 070-3620960
Lör 23/5 Kristinehamn / Marieberg Fordonutställning fri åkning mobilnr. 070-5537397
Mån 25/5 Björneborgsparken Utställning Bil / MC fri åkning mobilnr. 070-3620960
Ons 27/5 Hajstorp Fordonsutställning fri åkning
Mån 1/6 Björneborgsparken Utställning Bil / MC fri åkning mobilnr. 070-3620960
Lör 6/6 Motorhistoriska dagen Egen picknick
Mån 8/6 Björneborgsparken Utställning Bil / MC fri åkning mobilnr. 070-3620960
Tis 9/6 Hembygdsgårdens Motorcafé Utställning / Fika fri åkning
Ons 10/6 Hajstorp Fordonsutställning fri åkning   
Ons 10-14/6 Motorsportvecka Invigning onsdag
Mån 15/6 Björneborgsparken Uställning Bil / MC fri åkning mobilnr. 070-3620960
Lör 20/6 Björneborgsparken USA-fordon fri åkning kl.11-15 mobilnr. 070-3620960
Mån 22/6 Björneborgsparken Utställning Bil / MC fri åkning mobilnr. 070-3620960
Mån 29/6 Björneborgsparken Utställning Bil / MC fri åkning mobilnr. 070-3620960

Dag/datum	 Utflyktsmål	 KM/ToR	 Fika/aktivitet	 Anmälan/övrigt
Lör 25/4 Motorlördag torget   På torget senast 10.00
Sön 26/4 Chrysler Heaven 57, Örebro  Bilsamling Se aktivitetsplan sid 3
Lör 2/5 Vårmönstring, Bofors stationsomr. Fika Start 11.00
Ons 6/5 Åtorp/Kaffebönan 50 km Fika 070-3272798
Ons 13/5 Korpkullen  Fika
Ons 20/5 Prästbäcken 80 km Fika
Ons 27/5 Nora/Slottspigorna 17 90 km Fika måste beställas, tel 076-3292973
Ons 3/6 Lanna Bokcafé 60 km Fika
Ons 10/6 Vintrosa/Tant grön 65 km Fika tel 019-294848
Ons 17/6 Grythyttan/Neerings glass 90 km Fika och glass
Ons 25/6 Lungsund 70 km Fika tel 0550-70277
Ons 1/7 Korpkullen  Öppet hus
Ons 8/7 Korpkullen  Fika
Ons 15/7 Mullhyttan/Fyra systrar 90 km Fika ring före 076-8150097
Ons 22/7 Nora/Strandstugan 100 km Fika o våfflor
Ons 29/7 Korpkullen  Fika
Lör 1/8 Mopperally/Bofors station   Start 10.00
Ons 5/8 Korpkullen  Fika
Ons 12/8 Kristinehamn/Pärlan 70 km Fika Via Kväggen
Ons 19/8 Åtorp/Kaffebönan 50 km Fika 070-3272798
Lör 22/8 Tjejsvängen/Bofors station   Start 11.00
Ons 26/8 Prästbäcken 70 km Fika
Ons 2/9 Korpkullen  Fika
Ons 9/9 Granbergsdals hytta 30 km Kolbullar/Fika

Vid dåligt väder: Fika på Korpkullen!

Körprogram för onsdagutflykter 2020
med reservation för ändringar.

Start från Korpkullen 17.00. Aktuell information på hemsidan
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Motorhistoriska dagen 2020
Nationaldagen - Motorhistoriska dagen. 
En dag som proklamerats av Motorhisto-
riska riksförbundet med syftet att visa upp 
den rullande kulturskatt som utgörs av våra 
gammelfordon.
Det har i stort sett stått fritt för varje före- 
ning att på egen hand utforma programmet 
och för KMW:s del har det tidigare inne- 
burit att man samlats på Karlskoga folkhög-
skolas parkering för en gemensam utflykt 
under vilken medhavd matsäck förtärts. 
Från och med fjolårets arrangemang är star-
ten emellertid förlagd till Bofors stations-

Vårutflykt iBergslagen
Lördagen den 23 maj är det 
meningen att Karlskoga 
Motorweteraner ska göra en 
gemensam utflykt norrut i 
Bergslagen. Tanken är att 
man ska göra turen i gam- 
melfordon, men det är inget 
krav.
Starten sker vid Korpkullen 
klockan 09.30 och går sedan 
över Nora, Stripa. Storå och 
Löa till målet i Stjärnfors. 
På vägen är det meningen att 
vissa sevärdheter ska besökas 
och det blir även möjligt att 
fika och käka.
Efter Stjärnfors är det fri 
hemfärd men på kartan här 
intill finns ett förslag inritat. 
Det innebär att man åker mot 
Hjulsjö från Stjärnfors och 
sedan via Nyhyttan och 
Järnboås utmed Fåsjöns 
västra strand åter till Nora. 
Hela turen blir i såfall cirka 
19 mil. 

område där man samlades för en färd ut i 
det blå. Visnums Kils hembygdsgård var då 
målet i strålande solsken.
Vädrets makter har, med ett enda undan-
tag, varit med deltagarna. Men med tanke 
på undantaget så försöker arrangörerna att 
hitta platser där det finns möjlighet både att 
komma under tak om så behövs och att låna 
en toalett...
Så möt upp vid Korpkullen lördag den 
6 juni klockan 10.00, ta med matsäck och 
bered er på en trevlig tur någonstans...
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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, mobil 070-252 20 10

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 %

Direktnummer till if
Har	du	fått	en	skada	på	din	bil	som	är	veteranförsäkrad	hos	if?	I	så	fall	finns	ett	direktnummer	till	
den	grupp	som	har	hand	om	veteranförsäkringarna.	Numret	är	031-3456403	och	där	finns	det	folk	
som kan hjälpa dig med ditt försäkringsärende.

Glöm inte numret!
När du får din inbetalningsavi för medlemsavgif-
ten är den försedd med ett medlemsnummer. Om 
du väljer att betala via internet så är det absolut 
nödvändigt att du uppger det numret i medde-
landerutan 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!



Medlemskort 
2020

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.

Välkomna!

Dags igen!!

TjejSvängen 2020 
Vi startar från Korpkullen vid Bofors station i Karskoga

lördagen den 22 augusti klockan 11.00.

för dig som vill träffa andra tjejer med klassiska bilar!

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 inbetalningkor-
tet till medlemsavgiften kommer rätt så du inte kan betala innebär det att du står utan 
försäkring på ditt hobbyfordon!

I augusti är det åter dags för TjejSvängen! Karlskoga motorweteraners 
damrally där tjejer i bilar  träffas och trivs under
lättsamma former, gärna i tidstypiska kläder. 
Ingen föranmälan behövs och
förtäringen består av medhavda
fikakorgar. Startavgiften är
100 kronor per ekipage och
Annika svarar på frågor på
tel 070-2615072 eller e-post: 
annika.liliegren@tele2.se


