Fördelardosan

Nr 127 mars - maj 2020

Pris icke medlem 25 kr
Medlemstidning för
Hallands Fordonsveteraner
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TRÄFFAR

Hallands Fordonsveteraners styrelse
Ordförande:
Tomas Ahlberg
Tel 070-525 20 39
ahlbergclassiccars@outlook.com
Vice ordförande:
Richard Jönsson
Tel 070-666 32 33
richard-jonsson@telia.com
Kassör:
Per Nilsson
Tel 0709-28 35 08
per@kns.se
Sekreterare:
Solveig Johansson
Tel 0708-20 32 33
solveig@hallandsfordonsveteraner.com
Programansvarig:
Thomas Cronqvist
Tel 070-520 72 50
tc@tomal.se
Revisorer:
Sven-Göran Nilsson 0430-167 80
Bo Nilsson 070-676 58 01
Revisorssuppl.: Pelle Engdal
Valberedning:
Bo Birgersson
070-610 87 61
Göran Lundahl
070-552 97 74

Fordonsbesiktning
Om du vill MHRF-försäkra ditt fordon
tar du kontakt med någon av nedanstående besiktningsmän för en besiktning
av fordonet.
Besiktningskostnad 200 kr per fordon +
bilersättning enligt statlig norm

Besiktningsmän

Halmstad/Åled:
Anders Bertilsson 070-657 50 90
Laholm:
Rikard Andersson 0430-621 81

Långås:
Lars-Inge Karlsson 070-5370748

För snabba utskick...

Det snabbaste sättet att sprida ett budskap till klubbmedlemmar är via e-post.
Lämna din mejl-adress till klubben via:
info@hallandsfordonsveteraner.com
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Hjärtligt välkomna Ordförande har ordet
till klubben!
1039 Anders Magnusson, Gullbrandstorp
1040 Carl Johan Pahne, Halmstad
1041 Magnus Bergman, Laholm

Material till Fördelardosan

Dela med dej av allt kul du hittar på!
Det kan ge dina 580 HFV-kamrater nya
utflyktsmål. I detta nummer delar bl a
Gerd Andersson med sig av besöket på
Tågdagarna i Landeryd, Horst Grieger
om den historiska racingen i Falkenberg,
Sven-Olof Malmström om sommarens
mopedutflykter etc
Material skickar du till

Hej Tomas Ahlberg heter jag 66 år
fd snickare
Jag har hållit på med motorsport/mofordelardosan@hallandsfordonsveteraner.com torfordon sen 1967 och är fortfarande
aktiv i liten skala.

FÖRDELARDOSAN
Medlemstidning för Hallands
Fordonsveteraner

Ansvarig utgivare Rikard Andersson
Redaktör Lars Rendahl
Material till tidningen skickas till Lars
Rendahl, Stråvägen 2, 313 32 Oskarström,
Tel 070-201 85 59, via e-post till
fordelardosan@hallandsfordonsveteraner.com
Klubbadress:
Hallands Fordonsveteraner c/o
Richard Jönsson, Tjärby 102,
312 91 Laholm
E-post:
info@hallandsfordonsveteraner.com
Hemsida:
www.hallandsfordonsveteraner.com
Hemsidesredaktör: Vakant
Kontakta Tomas Ahlberg

ahlbergclassiccars@outlook.com
Bankgiro: 5804-6905
Medlemsavgift/familj 300 kr
Tidningsutgivning
Nr 1 mars, materialstopp 15 feb
Nr 2 juni, materialstopp 15 maj
Nr 3 sept, materialstopp 15 aug
Nr 4 dec, materialstopp 15 nov
Bilderna på sid 1 är tagna av

Gerd Andersson, Jonas Stellemark, Horst
Grieger och redaktören

Försäkringsfrågor - MHRF

Har ni några frågor rörande MHRFförsäkringen kan ni ringa till Rikard
Andersson, tel 0430-621 81

Nytt år nya tag.

Västkustrallyt är planerat till 31/5 pga
många olika aktiviteter den 6 juni.
Vi behöver ca 15 frivilliga funktionärer för lättare uppgifter för att kunna
genomföra rallyt.

Start och mål för rallyt blir
Marknadsplatsen i Våxtorp

Anmälningstid och plats framgår av
bifogad anmälningsblankett och av
rallyinbjudan på sidan 3.
Vi hoppas på ett trevligt och välbesökt 2020 på våra aktiviteter

Tomas

Väl mött.

Så här blir du medlem
i Hallands Fordonsveteraner!
Gå in på klubbens hemsida
www.hallandsfordonsveteraner.com

Under fliken “Ny medlem” hittar du all
information du behöver.

Hjärtligt välkommen till
Hallands Fordonsveteraner!
HFV är klubben för alla som
gillar veteranfordon

Inbjudan till 41-e Västkustrallyt 31/5 2020

Foto Rolf Ahrborn

Välkommen att anmäla dig till 2020 års Västkustrally!
Max 200 rallydeltagare så först till kvarn ...
Start och mål sker vid Marknadsplatsen i Våxtorp

Rallyrundan är ca 6 mil lång och går på vackra halländska slingrande vägar. Startavgiften är 200 kr per fordon,
anmäler du mer än ett fordon får du multiplicera de 200 kronorna med det antal fordon du anmäler.

OBS! Kom ihåg att skriva ditt namn och din adress som avsändare!
När antalet deltagare når 200 st kommer detta att annonseras på vår hemsida,
www.hallandsfordonsveteraner.com

Efteranmälningar tas emot efter 09.30 i sekreteriatet: Då antalet rallydeltagare är begränsat till 200 st startande så tas bara
efteranmälningar emot om antalet anmälda rallydeltagare understiger 200 st eller om någon/några anmälda rallydeltagare av en
eller annan anledning inte har registrerat sig hos sekreteriatet senast kl 09.30 den 6 juni.
Efteranmälning kostar 350 kr per fordon.
Bifogat denna tidning finns också en anmälningsblankett där ni kan fylla i vilket/vilka fordon ni anmäler, liksom namn och
adress. Anmälningsblanketten viks ihop och då ser ni att mottagaradressen redan finns på baksidan och allt ni behöver göra är
att sätta en bit tejp för att hålla ihop den vikta anmälningsblanketten samt frankera med frimärke.
Ni kan också anmäla er via vår hemsida www.hallandsfordonsveteraner.com.
Under rubriken Evenemang/Västkustrallyt hittar ni en interaktiv anmälningsblankett.

Sista möjliga anmälningsdag 22 maj 2020
Anmälan registreras inte förrän betalning inkommit på HFVs konto. Bankgiro 5804-6905

För mer info kontakta Richard Jönsson på telefon 070-666 32 33
Entusiastfordon välkomna att köra rallyt!
Vi välkomnar också entusiastfordon till vårt rally, fordonet får dock inte vara nyare än från 2009.

Vad är ett entusiastfordon?

Ett entusiastfordon är en bil/mc som inte används dagligen, max 1000 mil per år och där man kanske rent av har
en förhoppning om positiv värdeutveckling över tid. Vidare betraktar vi entusiastfordonet som mer av ett intresse
och en hobby än transportmedel, även om det tidvis kan fylla även denna funktion.

Samling kl 07.30-09.30. Första start 10.00. Prisutdelning ca kl 15.00
HFV är en klubb för veteranfordonsälskare i hela Halland. Välkomna!
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Vårresa 23 maj 2020. OBS nytt datum!!

Bynanders Motormuseum i Svenljunga
Klubbens förträfflige researrangör Arne Åkerblom har redan nu
planerat för vårens medlemsutflykt med Sennan Buss.
Så här ser planeringen ut.
Vi startar resan från Mellbystrand med hämtning i Halmstad och
Falkenberg.
Målet är Bynanders Motormuseum i Svenljunga där vi får en morgonfika och rundvandring.
För mer info se hemsidan,
http://bynandersmotormuseum.se/ .
Per Bynander är en gammal ICA handlare som köpte en hel del av
Göran Karlssons (GEKÅ´s) samlingar vid hans död. Senare kompletterat med en hel del andra fordon. Har både europeiska, svenska
och USA-bilar. Dessutom MC och mopeder.
Därefter åker vi till Glasets hus i Limmared, där vi får lunch och
guidad tur i det gamla glasbruket.
För mer info se hemsidan
http://glasetshuslimmared.se/
Vi startar i Mellbystrand, ICA Maxi kl 07.30 med stopp
Halmstad Arena (huvudingången) kl 08.00
Falkenberg McDonalds Vinbergsmotet kl 08.40
Ullared DIN-X-macken 09.10
Tillbaka i Mellbystrand mellan kl 18-19.

Glasets Hus i Limmared (ser ni flaskan?)

Som vanligt är det först till kvarn som gäller!
Är du intresserad av att följa med på denna resa så anmäler du dig via mail till fordelardosan@gmail.com eller ringer
Arne Åkerblom på tel 070-624 11 36 eller Lars Rendahl på tel 070-201 85 59.
Vi vill veta vilka som har allergier eller vill ha vegetarisk lunch så ange detta och påstigningsort vid anmälan!
Pris 400 kr per person vilket inkluderar bussresa, fika, lunch och entréer. För mer info kontakta Arne Åkerblom
Betalning för resan sätts in på HFVs Bankgiro 5804-6905. Märk inbetalningen med “Vårresa 2020” och medlemsnummer.
Din anmälan registreras när betalning finns på klubbens BG-konto
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Sista anmälningsdag 14 april!!

Klubblokalen 6 februari

Ingemar “Pålle” Paulsson och Evert
Vikingsson berättade denna kväll om
Hurtigs Gummi. Ingemar arbetade där i
27 år och Evert i 35 år.
Till sin hjälp hade de med sig ett antal
tavlor med fotografier från verksamheten. Flera av åhörarna kommenterade
fotografierna och sa sig känna igen både
bilar och folk. Det blev en mycket nostalgisk kväll med mängder av anekdoter.
Ingemar och Evert berättade om Hurtigs
utveckling från starten 1947 tills dess
att de nu är en del av Euromaster. Under
kvällen visade det sig att det var fler av
HFVs medlemmar som hade god kunskap om Hurtigs och som gärna delade
med sig av sina kunskaper.
En riktigt trevlig kväll i kunskapens och
humorns tecken. Stort tack till föredragshållarna Ingemar och Evert

Som vanligt var det full i lokalen, dvs 30 personer. Här syns några av dem

Styrkeprovet
6‑9 augusti 2020

Kvällens underhållare, Ingemar “Pålle”
Paulsson till vänster och Evert Vikingsson till höger.

det 37:e Styrkeprovet, 6‑9 augusti 2020,
kommer att gå av stapeln i Varberg med
bas på Varbergs Kusthotell.
Styrkeprovet är ett nordiskt rally för fordon tillverkade år 1925 och tidigare. De
senaste åren har antalet deltagande fordon varit runt 80. Styrkeprovet ordnas av
de tre nordiska klubbarna NVK i Norge,
DVK i Danmark och AHK (Automobilhistoriska klubben) i Sverige, i tur och
ordning.

5 st planscher med mängder av foto hade
hängts upp på rören som går i takct.

DIN KOMPLETTA
KYLARVERKSTAD
FÖR VETERAN KYLARE
med 30 års erfarenhet

Vi renoverar och Tillverkar
Ni är alltid välkommen att
maila eller ringa vid
förfrågningar

Tel: 031-833662

Öppet: månd-torsd 07.00-17.00
fred 07.00-16.00

Södra Ågatan 20b, 431 35 Mölndal
www.autokyl.se • info@autokyl.se
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Automobil und SpielzeugIbland snubblar man, helt oplanerat,
över intressanta bilmuseer på oväntade
platser.
Under en resa längs Tysklands Nordsjökust 2011, passerade jag ett litet biloch leksaksmuseum strax utanför det
lilla samhället Norden, i det historiska
landskapet Ostfriesland. Norden ligger
tre timmars bilväg västerut från Hamburg, eller två timmar österut från Assen
i Holland om man nu skulle vara i de
krokarna och titta på motorcykelracing.

Opel Ascona från början av 70-talet.
Bilen används regelbundet i historiska
rallytävlingar.
Eftersom jag såg skylten till museet i
senaste laget så hann jag aldrig riktigt
med att bromsa in för att svänga in på
infarten, men jag hann med att se den
imponerande infarten till museets parkering. Infarten går under en båge bestående
av fyra (!) Porsche 924 och eftersom
jag just då körde en Porsche 944 så såg
jag det som ett tecken på att jag borde
besöka museet.

Porsche 911 i rallyutförande.
Sagt och gjort, en stund senare körde
jag tillbaka och tittade in på detta lilla,
men välfyllda, museum. Museet har ca.
150 motorcyklar och bilar och massor
av reklam och annan kuriosa runt bil och
mc-historien och det påminner faktiskt
väldigt mycket om Smålands bil- musikoch leksaksmuseum utanför Rydaholm.
Även det ett väldigt trevligt och välfyllt
litet museum.
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Snacka om entré. Fyra Porsche 924 i en båge över infarten!

Bilar och framförallt kuriosa i mängder.

museum Nordsee

Inte så stort, men välfyllt med MC, bilar och massor av motorrelaterade prylar.
Av någon, för mig okänd, anledning
finns det på och utanför museet en mängd
flaskor och reklammaterial av den tyska
snapsen Doornkaat. Alla tänkbara storlekar finns. Den största flaskan var ca
6 meter hög och stod bredvid infarten
till museet. Hoppas verkligen att ägaren
inte tömde hela flaska själv … en och
samma kväll. Efter att ha tittat runt lite
på internet så visar det sig att bränneriet
där man tillverkade Doornkaat låg i Bitter CD 1977
samhället Norden och det är väl därför
ni inte känner till bilmärket Bitter, så
museet har sparat på så mycket material
är det kanske inte så konstigt. Firman
med anknytning till märket. Tänk vad
grundades av den tidigare racingföraren
man kan hitta på internet.
Erich Bitter och under åren 1973 – 1979
En av bilarna som jag fann extra inbyggdes 400 exemplar av denna ovanliga
tressant var en Bitter CD 1977. Om
cupé av karosserifirman Baur i Stuttgart och alla är byggda efter kundens
önskemål. Därför är alla bilarna unika
på olika sätt. Just denna bil är lackad i
den klassiska Porschefärgen Indischrot
och den har en inredning i buffelläder.
Bilen kostade ny hela 85000 DM vilket i
svenska pengar motsvarade runt 425000
kronor på den tiden.
Om ni skulle råka vara i närheten av
Nordsee eller besöker Assens racingbana
i samband med ett MotoGP-lopp eller
liknande, så kan jag rekommendera ett
besök på Automobil und Spielzeugmuseum Nordsee.
Text 0 foto Horst Grieger
Väldigt fin gammal Pontiac.

Klubblokalen
23 januari

Föredragshållare Jonas Stellemark
30 medlemmar kom till klubblokalen
denna kväll för att lyssna på Jonas
Stellemarks berättelse om sin resa till
den förbjudna zonen runt det havererade
kärnkraftverket i Tjernobyl.
Jonas berättade engagerat om sin resa
och visade djupa kunskaper om vad som
orsakat olyckan och om dess följder för
både folk och natur. Jonas är en duktig
fotograf och visade mängder med bilder
från den förbjudna zonen. Efter föredraget blev det en frågestund innan det
var dags för det obligatoriska fikat.

Några av de 30 medlemmarna

Solveig Johansson fixade fikat
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Curth´s Amazon-projekt del 2

Som Ni läsare kommer ihåg så startade
ju Curth i ett tidigare nummer av Fördelardosan sitt renoveringsprojekt med en
Volvo Amazon 1959 som han inköpte.
Projektet har inte riktigt fortskridit i den
takt som Curth önskat då han under våren
och sommaren drabbades av först en liten
infarkt och senare av bältros.
Infarkten lämnade inga spår, han är energisk som vanligt, men bältrosen lider
han av fortfarande.
Men projektet har trots allt kommit
framåt och är nog snart i mål. Bilen
som från början var ett vrak har i Curths
noggranna och erfarna händer blivit ett
riktigt snyggt bygge.
Det är ju viktigt i sådana här reportage
att visa ”Före” och ”Efter”, se bilderna

Arne fick mejl från Australien

Hi Arne,
We’ve had a heatwave or two around these parts lately – which has kept me from
photo duties. Alex & I went out yesterday to get you a photo with the SAAB and
Perth in the background.
Regards, Rhys

från vrak till färdig bil.
Under resans gång har här lagats, letats
delar, tvättats, renoverats saker som
behövde åtgärdas. Redan från början
hade Curth bestämt sig att originalrenovera och ha en snygg blå vit kulör vid
lackningen. De som vet hur noga Curth
är vet att det lagts många timmar i olika
ändar av bilen innan han ansåg den vara
färdig för lack.
Efter detta jobb återstod montering av
inköpta delar och ytterligare putsning
inför år 2020´s övningar. Bilen kommer
givetvis att visa upp på diverse utställningar och förhoppningsvis också få en del
priser. För att travestera Hans -Christian
Andersen, den fula ”ank-ungen” blev en
svan. Volvo Amazon är en äkta svensk
klassiker!
Text o foto Arne Åkerblom

Klubblokalen 9 januari

PA Bilmäklarna

Förmedlar - Köper - Säljer - Byter
Din bästa bilaffär... det självklara valet!

Vi blir en lönsam kontakt för dig oavsett om det gäller
ett nytt fordon eller ett begagnat.

Du kan med förtroende vända dig till oss.
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PA Bilmäklarna • Gränsvägen 7 • 312 60 Mellbystrand • 070-6241136
Bilar i lager: www.pabilmaklarna.se

Hasse Johansson, Veinge, visade film och
berättade om bilutställningen på Sofiero
1999 då vår medlem Bosse Birgersson
vann första pris.
Efter Hasses berättelse och filmvisning
pratades det som vanligt en hel del samtidigt som de 24 deltagarna inmundiga
kaffe och fralla.

MÄKLARNA MED INTRESSE FÖR BÅDE BOSTÄDER OCH BILAR

Att följa landsvägarna i Halland är en ren njutning.
Vi kan vårt Falkenberg, från havskust till inland och
kikar alltid efter bostäder när vi är ute på tur.
Med rätt marknadsföring och unika tjänster når vi köpare i hela landet.
Oavsett om du ska sälja nu, vill veta värdet eller har andra frågor angående din
boendesituation kan vi hjälpa dig på bästa sätt.
Välkommen till Svensk Fastighetsförmedling Falkenberg

OLA CLAESSON

MIKAEL BJERING

0346 488 42
ola.claesson@svenskfast.se

0346 488 41
mikael.bjering@svenskfast.se

FALKENBERG | NYGATAN 30 | TEL 0346-488 40 | SVENSKFAST.SE/FALKENBERG
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VERKSAMHETSBERÄT
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Hallands Fordonsveteraner 2019
Medlemmar: 576 (580).
Ordförande: Rikard Andersson
Vice ordförande: Richard Jönsson
Kassör: Per Nilsson
Sekreterare: Solveig Johansson
Programansvarig: Tomas Ahlberg
Revisorer: Stefan Larsson, Tore
Hultqvist, Pelle Engdal (suppleant).
Valberedning: Arne Åkerblom (sammankallande), Bo Birgersson, Göran
Lundahl.
Styrelsen har haft 6 protokollförda
möten.
Verksamhet: Fördelardosan har utgivits med 4 nr samt Jubileumstidning
HFV 40 år 1979-2019.
Båda tidningarna har blivit mycket
uppskattade.
Vid MHRF:s årsmöte representerades
klubben av Rikard Andersson och
Richard Jönsson.
Klubbresa: Malmö-Bosjökloster den
11 maj.
Rally: 1:a maj rundor kördes både i
Norr och Söder.
Västkustrallyt som kördes den 6 juni
utgick från Mellbystrand, Laholm.
Rallyt uppskattades mycket.
Mopedrundor i Laholm med omnejd.

Odensjö Hembygdspark 4 augusti
Falkenberg Historisk Racing 22 september

Träffar:
Onsdags-träffar vid Slottet, Halmstad
Nils-Erik Hägerström
Lördags-frukostklubb vid Circle K,
Halmstad Arena
Larslanda 19 juli
Klubblokal-träffar:
10 ggr, Solveig Johansson
Grillkvällar:
Ingemar Pålsson, Mellbystrand, 26 juni
Jan-Ove Nilsson, Ålstorp,15 augusti
Klubbutflykter m.m.
Slutord: Styrelsen vill rikta ett stort
tack till alla medlemmar som bidragit
till det framgångsrika verksamhetsoch jubileumsåret 2019.

Västkustrallyt 6 juni 2019. Iordningsställande

Vi är ingen klubb utan er.
Klubblokalen 2020-01-15
Rikard Andersson
Richard Jönsson
Per Nilsson		
Solveig Johansson
Tomas Ahlberg

Aktivitetsansvarig: Sven-Erik Andersson: Falkenberg, Varberg och
Kungsbacka kommun. Per Svengren:
Halmstad och Hylte kommun. Solveig
Johansson: Laholms kommun.

En av våra grillkvällar. Här en bild från Mell

Besiktningsmän:
Laholm: Rikard Andersson (ansvarig),
Halmstad/Åled: Anders Bertilsson,
Långås: Lars-Inge Karlsson.
Rallygeneral: Rikard Andersson.
Banläggare: Hasse Johansson och Bo
Birgersson.
Redaktör: Lars Rendahl.
Utställning:
Skållared 13 april och 19 oktober
Tjolöholm 19 maj
Unnaryds marknad med grillning vid
Kvarndammen i Rydö 10/7
Halmstad Sports Car Event 20 juli
Stortorget, Laholm 25 juli
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En av många moppeutflykter 2019

Bussutflykt till Förenade Bil och Bosjö Kloste

TTELSE 1.1 - 31.12 2019

e av sekretariatet tidigt på morgonen.

En av årets alla utflykter gick till Lovéns Handelsträdgård i Halmstad

lbystrand hos familjen Paulsson

er den 11 maj 2019

Skållareds Marten i Älekulla

Micke Bengtsson på Marinmuseet.

Onsdagarnas slottsrundor avslutades ofta med fika ner vid kusten
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Vi var inte först
Redan på 1950-talet arrangerade VeckoJournalen Västkustrallyt, vilket beskrevs
som “femtiotalets fränaste familjerally”.
Det var ett 2-dagars rally med mål i
Tylösand. Bland manöverproven kan
nämnas accelerations- och bromsprov
samt hjulbyte på kortast möjliga tid.
Ett annat mycket uppskattat moment
var Concours d’elégance där man inte
hymlade med orden, det var pang på
rödbetan -”Tävlingens vackraste kvinna

Bilderna i reportaget 1998 är tagna av
IMS Bildbyrå.
Morgan ovan från 1953 ägdes av Alpen
Gundersen AB
Volvon på förstasidan och nedanför är
av årsmodell 1953 och ägdes av landfogdeassistent F Wikström, Göteborg.
Den paranta kvinnan vid bilen är Majlis Nord som vann andra pris i Concour d’elégance
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- vackraste bilen”.
1998 hade Classic Motor ett reportage
om rallyt. Rallyt som Classic Motor
refererar till gick av stapeln 1955, 24 år
innan HFV’s bildande och 25 år innan
vårt första rally.
Kjell Ottosson, Veinge, hittade denna
Classic Motor från 1998 och lånade ut
den till redaktören. Om du vill läsa hela
reportaget finns tidningen i klubblokalen.
Någon som var med och körde rallyt?

TAPETSERARMÄSTARE
STEN
OLOFSSON
Ängelholmsvägen 81, Tel. 073-919 88 22
Specialerbjudande!

Rekonditionering av skinninredning
inkl. tvätt och infettning 2 000 kr inkl. moms

Renoverar och klär om
MÖBLER * BIL * BÅT * MC
TYG * SKINN * KAPELL * LÄDER

Solveig Johansson
Vem är Solveig? Ja, att hon är klubbens
sekreterare, det vet nog alla. Men vad
har gjort henne intresserad av motorhistoriska fordon? En mulen januaridag
åkte redaktören hem till Solveig för att
fråga.
Solveig är uppvuxen på lantgård och intresset för att köra traktor väcktes tidigt. I
sin ungdom var hon engagerad i Bilkåren
och lärde sig där att köra allehanda militära fordon.

Efter det att hon fått en moped i present
2004 och inträdet i HFV tog intresset fart.
2005 var det dags att köpa bil, det blev
en öppen “jänkare” i fantastiskt skick.
När sedan lantbruket avvecklades fanns
det gott om plats för att börja samla
diverse kulturhistoriska motorfordon tillsammans med sambon Lars. Det senaste
förvärvet är Våxtorps gamla brandbil.

Solveig i sin enormt stora och imponerande Oldsmobile 88 Dynamic från 1959

2004 fick Solveig en moped i present och
den höga försäkringskostnaden gjorde
att hon detta år också gick med i HFV

Tillsammans med sin sambo Lars har Solveig samlat på sig en imponerande samling
traktorer av olika fabrikat. Alla var körbara när de ställdes in i lokalen säger Lars.

Solveigs “första kärlek” var en traktor,
som denna, en David Brown 880 Implematic av årsmodell 1964

Bland allt som finns i Solveigs “lador”
hittade Sven-Erik Andersson denna motordrivna spark.

När Pall-Olles samlingar gick på auktion 2018 passade Solveig på att köpa
en brandbil som tidigare funnits på
brandstationen i Våxtorp
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Hallands Fordonsveteraners årsmöte
2020-02-05 på Björkäng Vägkrog
Detta blir ett lite annorlunda reportage från HFVs årsmöte. Det är utformat som ett
bildspel och texterna under respektive bild berättar om vad som hände på årsstämman.
Till valberedning inför 2021 års årsstämma utsågs Bo Birgersson och Göran Lundahl
Bilderna är numrerade efter den ordning de inträffade under och före mötet.
Alla val gjordes enhälligt.

1

Vid ankomst prickades mötesdeltagarna
av och listan godkändes under mötet
som röstläng. Som avprickare fungerade
Solveig Johansson och Per NIlsson. På
tur att bli avprickade är Per Engdahl och
Richard Jönsson

2

Klubbens avgående ordförande Rikard
Andersson hälsade de 51 mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet
öppnat.

14

5

3

Till att leda mötet valdes Lars Engström.
Lars presenterade också förslaget till
nya stadgar. Dessa hittar ni på sidorna
15 och 17.

4

Till ny ordförande för Hallands Fordonsveteraner valdes enhälligt Tomas
Ahlberg, Glommen

Kvarstående styrelseledamoten Richard
Jönsson utsågs under det konstituerande
styrelsemötet till vice ordförande

5

Omval till styrelsen på 2 år, Per Nilsson.
Under det konstituerande styrelsemötet
utsågs Per till kassör för föreningen.

6

5

Till av revidera klubbens räkenskaper
under 2020 valdes från vänster SvenGöran Nilsson, Laholm och Bo Nilsson,
Mellbystrand. Per Engdahl valdes till
revisorssuppleant
Kvarstående styrelseledamoten Solveig
Johansson utsågs under det konstituerande styrelsemötet till sekreterare.

7

Valberedningens sammankallande Arne
Åkerblom redogjorde för valberednings
arbete och presenterade förslag till val
av ordförande, styrelseledamöter och
revisorer. Förslag som stämman enhälligt röstade för.
Under övriga frågor informerade
Arne om den kommande bussresan till
Bynanders Bilmuseum i Svenljunga.

8

5

Nyval till styrelsen på 2 år Thomas Cronqvist, Vessigebro.
Thomas arbetar som försäljningschef
på Tomal AB, ett internationellt företag
med säte i Vessigebro. Thomas är en utpräglad föreningsmänniska, Vessigebro
BK och Vessigebro Tennisklubb har båda
haft Thomas i styrelsen.
Under det konstituerande styrelsemötet
utsågs Thomas till programansvarig

Efter årsmötets slut avtackades avgående ordföranden Rikard Andersson med en
blomsterbukett som överlämnades av klubbens vice ordförande Richard Jönsson.
Rikard lotsade klubben, med stor skicklighet, under ett turbulent och omvälvande
verksamhetsår. Rikard fick också en stor tackapplåd av mötesdeltagarna.
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Stadgar antagna vid Hallands Fordonsveteraners årsmöte 5 februari 2020
1.
Klubbens namn
Klubbens namn är Hallands Fordonsveteraner, ideell förening
2.
Klubbens natur och ändamål
Klubben är en ideell sammanslutning, som utan ekonomiska intressen i en kulturbevarande anda skall
A främja intresset för tekniskt och historiskt intressanta motorfordon;
B verka för restaurerandet, bevarandet och nyttjandet av gamla, historiskt intressanta, motorfordon;
C tillvarata och bevara historik om äldre motorfordon;
D sprida kunskaper om motorfordonens historia och utveckling, liksom om renovering och vård därav;
skapa förståelse och goodwill för bevarandet av gamla motorfordon.
3.
Klubbens verksamhet
Klubben skall verka för den i ovan angivna målsättningen genom att:
A insamla och arkivera litteratur och dokument angående äldre motorfordon;
B bearbeta och publicera information om gamla motorfordon, deras renovering, skötsel och bevarande;
C publicera medlemsblad, annonsblad, medlems- och fordonsförteckning för att underlätta kontakten mellan medlemmarna
och med andra klubbar med likartad målsättning och verksamhet;
D medverka till och underlätta för medlemmarna att bevara och restaurera gamla motorfordon på ett vederhäftigt sätt;
E samarbeta med myndigheter, andra in- och utländska klubbar, institutioner med flera med anknytning till klubbens verksamhetsområde och syfte;
F arrangera medlemsmöten, träffar, rallyn och annan liknande verksamhet för att underlätta och uppmuntra medlemmarnas
ideella kulturbevarande verksamhet;
G och därmed förenlig verksamhet.
4.
Medlemsskap
Klubben har ordinarie medlemmar samt hedersmedlemmar. Ordinarie medlemskap kan fås av envar som har ett intresse för
äldre fordon. Innehav av fordon är inget krav.
Årsmötet kan kalla särskilt förtjänt person till hedersmedlem.
5
Beslutande och verkställande organ
Högsta beslutande organ är ordinarie medlemsmöte ”årsmöte” eller extra medlemsmöte
Den omedelbara ledningen av klubbens verksamhet handhas av styrelsen som verkställer beslut från medlemsmöte, och som
också fattar nödvändiga beslut om klubbens löpande verksamhet under verksamhetsåret.
6.
Styrelse och övriga funktionärer
Klubbens styrelse skall bestå av minst fem/5/medlemmar och högst sju/7/ medlemmar. Stämman utser styrelsens ordförande
bland styrelseledamöterna. Suppleanter skall ej utses. Omval kan ske. Val av styrelseledamot sker på två /2/, varvid på udda
årtal väljs tre ledamöter och på jämna årtal resterande ledamöter.
Föreslagen styrelsemedlem skall vara personligen närvarande vid valet för att vara valbar.
Styrelsen är beslutsmässig när minst tre av fem, eller fyra av sex eller sju ledamöter, är närvarande.
Klubbens firma tecknas av ordföranden i förening med en styrelseledamot Kassören tecknar ensam föreningens konton i bank
och post. Vid jämnt antal röster har ordföranden utslagsröst. Styrelsen sammanträder minst fyra/4/ ggr. per år på kallelse av
ordföranden eller då minst tre/3/ ledamöter så påfordrar.
Styrelsen utser inom sig följande funktionärer:				
1. Vice ordförande 					
2. Sekreterare					
3. Kassör						
4. Programansvarig 		
Styrelsen utser inom klubbens medlemmar följande funktionärer:
1. Klubbmästare					
2. Försäkringsansvarig					
3. Rallyansvarig
4. Aktivitetsansvarig				
5. Ansvarig utgivare och redaktör för tidskriften Fördelardosan		
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6. Redaktör för hemsida och andra sociala media			
7. Ansvarig för medlemsregistret och för inhämtande av medgivande enligt GDPR till registrering i registret			
8. Materielansvarig
7.
Verksamhetsåret samt årsmötet
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1.1 – 31.12.
Årsmöte hålles på av styrelsen utsedd plats och tid årligen före utgången av februari månad. Styrelsen kallar samt utsänder
förslag till dagordning med post till av medlemmen angiven adress, via e-mail, eller via föreningens hemsida, via Facebook
eller i Fördelardosan, minst två/2/ veckor före utsatt tid för årsmöte. Härvid skall följande ärenden förekomma:
1. justering av röstlängd/medlemslista
2. fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning
3. val av ordförande och sekreterare för årsmötet
4. val av två justeringsmän, tillika rösträknare
5. föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse
6. genomgång av revisorernas berättelse
7. fastställande av resultat- och balansräkning
8. fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar
9. behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
10. val av styrelseordförande och styrelseledamöter
11. val av revisorer
12. val av ledamöter i valberedning
13. fastställande av medlemsavgift samt budget för kommande verksamhetsår
14. övriga frågor.
Varje medlem äger en röst. Röstning genom ombud eller med hjälp av fullmakt får ske, varvid ombud skall vara medlem.
Ombud får högst företräda två/2/ medlemmar. Beslut genom röstning fattas med enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst.
Extra medlemsmöte skall hållas när styrelsen anser det erforderligt. Tid och plats för mötet bestämmes av styrelsen. Skulle
antalet styrelseledamöter ha nedgått så mycket, att styrelsen ej är beslutsför enligt vad ovan anges, äger kvarvarande ledamöter
ändock sammankalla extra medlemsmöte. Skulle föreningen sakna styrelse äger valberedningen kalla till sådant medlemsmöte.
Saknas valberedning får föreningens revisorer sammankalla extra medlemsmöte enligt ovan.
För kallelse till mötet, frågor på dagordningen och röstning gäller i tillämpliga delar vad om årsmöte är stadgat.
8.
Revision
Revisorerna skall vara två ordinarie och en suppleant. De skall väljas för ett år i taget. Styrelsen skall senast en månad före
årsmötesdagen tillhandahålla revisorerna räkenskapshandlingar, styrelseprotokoll samt de övriga handlingar som revisorerna
begär för granskning. Revisorerna skall när som helst under verksamhetsåret på begäran erhålla tillgång till räkenskapsmaterial och kassa för erforderliga kontroller.
9.
Avgifter
Medlemsavgift samt inträdesavgift fastställes av årsmötet. Hedersmedlem erlägger ej någon avgift. Medlemsavgift gäller för
tid som beslutas på årsmötet. Medlem som ej erlagt avgift på den förfallodag som årsmötet bestämt och efter en påminnelse,
anses härigenom ha utträtt ur klubben och har ej rösträtt och är ej heller valbar till någon funktion i föreningen.
10.
Utträde och uteslutning
Medlem som genom skriftlig anmälan begär att få utträda ur klubben befrias omedelbart från medlemskapet. Inbetalda avgifter
återbetalas ej. Medlem som grovt bryter mot klubbens målsättning eller syften kan uteslutas ur klubben genom beslut vid
årsmöte eller extra medlemsmöte.
11.
Stadgeändring, förslag till årsmöte eller allmänt möte
Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas av envar medlem och skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast sex/6/
veckor före årsmöte. Förslag till stadgeändring skall bifogas kallelse till årsmöte eller allmänt möte. Vid omröstning krävs att
2/3 av de närvarande bifaller ändringsförslaget. Övriga förslag/motioner till årsstämma eller extra medlemsmöte skall vara
styrelsen tillhanda senast en/1/ månad före mötet..
12.
Upplösning av klubben
Endast klubbens styrelse kan till årsmöte eller extra medlemsmöte föreslå att klubben upplöses. Beslut om upplösning måste
fastställas vid två/2/ på varandra följande årsmöten och med minst 3/4 av de närvarandes röster.
Vid upplösning av klubben skall eventuella tillgångar tillfalla en eller flera organisationer för välgörande ändamål, till exempel
Cancerfonden, stämman beslutar.
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På-Gång mars-april-maj-juni 2020
Klubblokalen
våren 2020 kl 18.30

5 och 19 mars
Fridhemsgränd 6 c, Lilla Tjärby

18 april Skållareds Marten.

Om vädret är gynnsamt (plusgrader och
sol) startar vi från Medborgarhuset i
Tvååker kl 08.00 för gemensam färd.
Info Sven-Erik 076-107 96 48

1 maj, södra rundan Samling Gröningen, Laholm. kl 9.00-9,30

17 maj

Tjolöholm
Anmälan till Kjell Utjord senast den 23
april om ni vill stå tillsammans med era
kamrater i HFV. Tel 070-575 06 75
Mejl kufab@telia.com
Som avslutning på utställningen bjuder
klubben på grillad korv och hamburgare med bröd! Medtag något att
dricka. Välkomna!

31 maj

Västkustrallyt

Besöksmål veteranbilsutställning i Bilhallen i Förslöv

Lunchbiljetter delas ut vid samlingen.
Klubben betalar lunchen för betalande medlem, för medföljande kostar lunchen
150 kr och ska betalas in till klubbens BG 5804-6905 senast den 24 april.
Anmälan till:
Solveig Johansson 0708-20 32 33, solveig@hallandsfordonsveteraner.com

1 maj norra rundan Avfärd Medborgarhuset Tvååker. kl 10.00
Besöksmål Byaregårdens Brygghus, Veddige

Lunchbiljetter delas ut vid samlingen.
Klubben betalar lunchen för betalande medlem, för medföljande kostar lunchen
150 kr och ska betalas in till klubbens BG 5804-6905 senast den 24 april.
Anmälan till
Solveig Johansson 0708-20 32 33, solveig@hallandsfordonsveteraner.com

Andra klubbträffar under 2020
21 maj Bjäre Moppers
se hemsida http://www.bjaremoppers.com

24 maj Riksettan rally

Se inbjudan på sidan 3 i denna tidning.
Anmälan om deltagande kan du göra
på bilagd anmälningsblankett. Du kan
också anmäla dig på vår hemsida
www.hallandsfordonsveteraner.com

24 juni

Grillkväll i Mellbystrand
Onsdagen efter Midsommar träffas
vi hemma hos Ingegärd och Ingemar
Paulsson för att grilla. Start kl 19.00.
För info ring Ingemar eller Ingegärd tel
070-26 14 033 el. Rune 0430-250 56

Varje onsdag kl 18.00
Samling vid Halmstad Slott

Med början den 14 maj träffas vi, vid
tjänlig väderlek, vid slottet för utflykt
med kaffekorg. För info se vår hemsida
eller ring Nils Hägerström.
Tel 035-10 86 50, 076-861 72 52.

Varje lördag kl 07-09
Circle K, Halmstad Arena

Med början den 19 maj träffas vi, vid
tjänlig väderlek, för att äta en tidig
frukost. Detta är en spontanträff vilket
innebär att det inte finns någon ansvarig.

Sofiero Classic 7/6 2020
Björkängsträffen
torsdagar kl 18

Klippan Classic tillbaka på Hembygdsföreningen.
Den 24 maj är den populära bil och MC träffen Klippan Classic åter på Träffpunkt Elfdalen.
Nordskånes Fordonsveteraner är med och arrangerar med Stig-Erik Lönnerheden som ansvarig
på plats i Klippan. Bakom alla dessa entusiaster finns Hembygdsföreningen och dess
medlemmar. Vi vet att detta evenemang är mycket populärt och räknar åter med att se en
massa fina bilar av alla slag, samt självklart motorcyklar och mopeder.
Vår Concour de Charm tävling ser vi som ”kryddan på laxen” och ni som var med i fjol vet vilka
trevliga ekipage vi fick träffa. Vad är då denna tävlingsform? Jo, ett fordon, bil eller motorcykel,
ska vara så tidstypisk som möjligt och föraren och passagerarna ska var klädda i tiden för när
fordonet var tillverkat. Det blir självklart ett prisbord för alla deltagare i Concouren och det är
Hembygdsföreningens ambition att fortsätta med det här tävlingsmomentet för publiken.
Klippan Classic är öppet för alla med klassiska fordon och evenemanget öppnar klockan 12.00
till 15.30. Du som ska delta med ditt fordon ska vara på plats ca. 11.00 då bjuder
Hembygdsföreningen på Kaffe med bullar. Inget anmälnings-krav förutom ni som ska vara med
i Concour de Charm. Detta för att vi vill veta hur många ni blir så att vi kan ordna med en egen
plats för dessa deltagare. Klippans Hembygdsförening och Nordskånes Fordonsveteraner
hälsar alla välkomna, deltagare som publik.

23/4, 7/5, 21/5, 4/6, 18/6, 2/7, 16/7, 30/7,
13/8, 27/8. Med undantag för den 16 juli
då vi träffas kl 17
Gratis inträde. Gratis poängpromenad
Fika finns att köpa. Lotter att köpa med
För anmälan och Info. Stig Erik Lönnerheden 070-2035429, Nils Andersson 070-6260610 , Mats
Wetterberg 070-8926969.
fina priser.
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Har du ett fordon av årsmodell 1900 till
1975 och tycker om att åka i tidstypiska
kläder?
Är du intresserad av att ställa ut på Sofiero i, för ditt fordon, tidstypisk klädsel
ringer du Rikard Andersson på telefon
070-416 68 63 efter kl 19.
Bilutställningen ska spegla hela tidsepoken vilket innebär att en anmälan inte
garanterar dig en plats framför slottet.

Aktivitetsidéer

Har du några idéer om utflykter, grillkvällar, rallyn, studiebesök osv. ?
Bor du i Falkenberg, Varberg eller Kungsbacka kommun vänder du dig till
Sven-Erik Andersson tel 076-107 96 48
e-post:
svenerik@hallandsfordonsveteraner.com
I Halmstad, Laholm och Hylte kommun
är posten som aktivitetsansvarig vakant.
Är du intresserad av att bli aktivitetsansvarig eller har någon aktivitetsidé kontaktar du någon i styrelsen.
Aktivitetsansvariga kan självständigt
fatta beslut om aktiviteter på upp till 750
kronor.
För att aktiviteten ska kunna godkännas
måste alla i klubben vara välkomna att
delta, vilket innebär att aktiviteten måste
publiceras i Fördelardosan, alternativt
på hemsidan och via gruppmail till alla
medlemmar som lämnat e-postadress.

Adresser
Alla aktiviteter som arrangeras publiceras på hemsidan och påminns om via
mail. Har du inte lämnat din mailadress
kan det hända att du missar något du
gärna skulle vilja ha deltagit i.
Om du flyttar och vill fortsätta ha
Fördelardosan måste du komma ihåg att
skicka en adressändring till
Per Nilsson 0709-28 35 08
eller skicka ett mail till:
per@kns.se
Föredrar du att skicka brev är adressen:
Fördelardosan c/o Per Nilsson, Kåphult
310 20 Knäred

Annonspriser företag
Helsida 1800 kr (190x270 mm)
1/2-sida 1000 kr (190x135 mm)
1 modul 180 kr (60x65 mm)
2 moduler 320 kr (60x130 mm alt
120x65 mm)
4 moduler 550 kr (60x270 mm alt
120x130 mm)
Tillägg för web-annons 20%.
Annonsen publiceras på vår hemsida
fram till nästa tidning utkommer.
Fördelardosan utkommer 4 ggr per år,
mars, juni, sept, dec.
Annonsbokning:

fordelardosan@hallandsfordonsveteraner.com

Diverse
bildelar

SÄLJES

Diverse delar till Land Rover -88.
Diverse delar till Morris Traveller
Diverse delar till VW Transport 1970-tal
Diverse delar till Jaguar Mark I, II och X
Innerskärmar till Austin Allegro
BMC Mini 1000- och Clubman-delar

Till Jaguar

Svenska Jaguar, medlemslitteratur i
pärmar 1973-2014
Engelska Jaguar Drivers litteratur 19731990
Engelska Jaguar XK Bulletiner 19731990

4 aluminiumfälgar JP

5,5x15” passar Jaguar MK1 och II

Terrängdäck

BF Goodrich 285/77 R16. All-Terrain.
Made in USA.
Bengt Erixon, Stensberg,
Källeberg, Heberg

0346-520 82, 070-604 56 64

UTHYRES

Hyr biltransport

1300 samt 2700 kg av senaste modeller
på släp. Eller varför inte köpa ett släp.
Hör av er på 0733-999 049
www.ppuff.se
Medlem nr 771 Lars-Ingvar Persson

Medlemsannonser

Som medlem i HFV annnonserar du
gratis i Fördelardosan och på klubbens
hemsida (ej kommersiella annonser)
För att annonsera i Fördelardosan och på
hemsidan skickar du ett mail till
fordelardosan@gmail.com
Du kan också skicka brev till redaktören
under adress
Fördelardosan, c/o Lars Rendahl
Stråvägen 2, 313 32 Oskarström

Har du en äldre husbil?
En husbil som är minst 30 år gammal
kan försäkras genom MHRF under
förutsättning att den inte används i samband med arbete.
Om du är intresserad av att försäkra din
äldre husbil via MHRF, kontakta någon
av klubbens besiktningsmän (listas på
sidan 2)

Medlemsrabatter

Förmånliga fordonsförsäkringsmöjligheter via MHRF.

15% rabatt på bildelar
hos Autoexperten

15% på AD-Center i Halland
Medtag medlemskort!

10% på Oljemagasinet

Ange rabattkod 2019HFVET
www.oljemagasinet.se

10% på Carspect
medtag rekvisition

25% rabatt på Hiflex

vid allt köp på Dunlop Hiflex i Halmstad mot uppvisande av medlemskort i
Hallands Fordonsveteraner.

12% rabatt på Batterilagret

Industrivägen 23 i Halmstad mot uppvisande av medlemskort i HFV.
Mot uppvisande av
medlemskort har vi fr.o.m nu:

25% på Nordsjöfärg
10-25% på billacker & tillbehör.
Lack & Färgprodukter

Verkstadsgatan 6, Halmstad

20% på 6 volts ledlampor

vid beställning: uppge
HALLANDSRABATT
Ring Fredrik Blom på 073 072 48 94

15% rabatt på lackbehandlingar
hos Mr Cap i Laholm

Kullsgårdsvägen 39, Laholm
Medtag medlemskort
Ring Johan på tel 076-176 93 33

VeteranbilsTV

Titta gratis på TV

Ni vet väl att ni kan se Bernt Ståhls
Veteransbils-TV kostnadsfritt.
Knappa in www.veteranbilstv.se

OBS!

Nytt bättre rabatterbjudande från ADCenter i Halland.

NU 15 % RABATT
på ordonarie priser.
Visa medlemskort!
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Avsändare: Fyra Punkter AB, Hagagatan 13, 331 33 Värnamo

RETURADRESS: HALLANDS FORDONSVETERANER c/o Lars Rendahl, Stråvägen 2, 313 32 Oskarström

Mopedkörning 15 års jubileum

På åttiotalet köpte Hasse Nilsson en
Monark Monarped från en av sina anställda chaufförer. Den stod mer eller
mindre orörd i garaget. År 2005 började
Hasse, Nils Erik Nilsson och Ingvar
Nilsson köra lite sporadiska rundor. Efter
hand började detta att sprida sig, Ingemar
Paulsson anslöt och sedan Kjell Jönsson.
Idag har det utvecklat sig till en telefonlista på närmare 50 namn.
Bakom dagens mopperundor läggs det
ner ett noggrant arbete. Man börjar med
en körsträckning på mellan 2,5 och 5
mil. Efter detta provåks rundan så att
det inte skall finnas några obehagliga
överraskningar. Rundan skall också innehålla något mål med typ företagsvisning,
grillning eller fika på kaffe. Sedan sätts
telefonlistan i gång och då är det så att
Lars Johansson är sammankallande i
östra regionen och Ingemar Paulsson
ansvarar för västra regionen och slutrapporten går till Hasse Nilsson som då
får bekräftat att listan är genomringd.
Rundan genomförs varannan torsdag
kl. 13.30, vår som höst med sommaruppehåll. Vi brukar vara mellan 25 och
35 stycken på rundorna. Inför rundan
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är det inte officiellt vart det bär iväg till
utan där ligger lite tjusning i att man kör
efter ledarmopeden utan att veta vart det
bär iväg.
Jag kan också berätta om hur stort intresse det finns bland våra moppeåkare.
En torsdag skulle vi samlas vid Hasses
garage. Det var fullkomlig storm och det
regnade småspik. Jag åkte till mötesplatsen men hade inga större förhoppningar

om att det skulle komma någon, men
strax efter dök Hasse och Göran upp och
när klockan var strax över halv två var
vi sjutton stycken som gränslade mopederna och körde väster ut mot besök på
Reningsverket. Det gick bara att köra på
ettans växel, mopederna orkade inte mer

Centralfigurerna Ingemar Paulsson,
Hasse Nilsson och Lars Johansson

Hasse Nilsson i “tänkarstolen”

i motvinden. Efter avklarat besök åkte vi
till Månstorps Gårds Café för våfflor med
sylt och grädde. Det satt fint på ett antal
totalt neddränkta gubbar. Det är sådana
minnen man kommer ihåg.
Detta är en liten information om vad vi
håller på med för det är inte så många
som förstår hur mycket jobb det läggs ner
på dessa rundor och jag hoppas verkligen
att de fortsätter många år ännu.
Text o foto Sven Olof Malmström
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