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Som vissa kanske har läst har vår webmaster Jonathan Sulo avgått från alla uppdrag inom Saabklub-
ben på grund av privata skäl, det går att lösa vidare på Jonathans hemsida: https://sulo.se/. Vi önskar 
honom lycka till i framtiden. 

Styrelsen och valberedning har nu därför fattat ett 
beslut om en tillfällig webmaster fram till årsmötet. 
Webmasterrollen är en klubbfunktionär som utses av 
styrelsen tillsammans med valberedningen, i fallet 
med Jonathan så hade han dubbla poster som även 
styrelseledamot. Vi valde Johannes Stenling till ny 
webmaster för Svenska Saabklubben. Han har tackat 
ja till detta uppdrag och det är vi ytterst tacksamma för. 
Styrelsen och valberedningen tackar Jonathan för det 
enorma arbete han har lagt ner för klubbens räkning. 

I styrelsen går suppleant Mats Carlsson in som leda-
mot istället för Jonathan.

Styrelsen vill börja med att tacka Jonathan Sulo för 
allt arbete han har lagt ner för klubben. 

Snart närmar sig årsmötet och vi vill påminna att 
vi behöver få in motioner två veckor innan årsmötet 
senast. Vi har hittills fått in en motion.

Styrelsen ser fram mot årets alla träffar som växer i 
antal och få träffa er där. 

// Styrelsen.

Information från valberedningen
Valberedningen söker någon som tänka sig att jobba med IT frågorna inom klubben och främst då att 

utveckla vårt forum. 

Årsmötet står för dörren och känner du att skulle passa i styrelsen eller vet om någon som gör detta? 
Tveka inte att höra av dig till oss!

Valberedningen består av 

Göran Sahlén (Sammankallande) 0705437223
Matthias Roswall 0709403556
Jonas Åberg 

Ni kan även nå oss tre på mail valberedning@saabklubben.se

// Valberedningen

Styrelsen informerar
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  Svenska
 Saabklubbens årsmöte 2017

Kallelse

Plats: Saab car museum i Trollhättan

När: Lördagen den 18 Mars 2017 med början kl 12.00

Sedvanlig marknad hålls efter mötet. Vi gör som vanligt en kontroll av medlemskapet vid insläppet till mötet, 
så ta med ditt medlemskort eller ditt medlemsnummer! Detta gäller alla platser.
Årsmöteshandlingar kommer att tillgängliggöras på vår hemsida under ”medlemmar”, senast två veckor 
innan mötet.

Årsmötet inleds med att Bo Lindman berättar om Saab:s formel historia.  Hoppas ni kommer och uppskattar 
denna möjlighet att lyssna på en Saabexpert i detta sammanhang.

Dagordning årsmöte
1. Fastställande av röstlängd.
2. Val av ordförande och sekreterare vid mötet.
3. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera årsstämmoprotokollet   
 samt val av lokala justerare på de alternativa platserna.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. Godkännande av: 
 a)  Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016.
 b)  Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för 2016.
7. Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2017
10. Behandling av inkomna motioner
11. Propositioner från styrelsen.       
12. Val av a) Kassör för en tid av 2 år
  b) Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter.
  c) Resterande ledamöter och suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år.
  d) Val av revisor jämte revisorsuppleant för en tid av 1 år.
  e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande 
  tillika sammankallande.
 Beslut om ev. hedersmedlem.
13. Fastställande av medlemsavgifter för 2018.
14. Fastställande av reseersättningar fram till nästkommande årsmöte.
15. Saabklubbens stipendiefond.
16. Övriga frågor.
17. Mötets avslutning

Välkomna!
önskar Styrelsen
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Redaktör Bakrutan
Anders Johansson
Anumark 13
905 95  Umeå
Tel 090 - 18 60 26

Webbmaster:
Johannes Stenling
webmaster@saab  
klubben.se

Lars-Olof UhlinTel:070-9223567
Johannes Stenling Tel 070-210 57 78
Anders Källqvist  Tel 0455-20 92 08
traffar@saabklubben.seLedamöter

Håkan Malmgren Floda
070-419 58 51 ledamot@...   
Mats Carlsson Älvsjö  
08-888864. ledamot2@saabklubben.se

Suppl 2 Stefan Dahlström supple-
ant2@...

Mejl:bakrutan@saabklubben.se

Saab Skånia: Bengt Åkesson
Tel 0415 - 402 22 skania@...

Trollhättan: Roland Widarsson
Tel 0521 - 22 30 33

Blekingesektionen:
Anders Kjellquist
073-838 16 99

Norrland: Thomas Ramsell  
Tel 070-312 43 39  norrland@...

Gotland Björn Askengren
Tel 0498 50038

Göteborg Mats Kadmark
Tel 0736-72 30 72 gothia@...

Hallandia Mats-Ove Fredlund
Tel 070-698 93 52

Saab Stockholm: Urban Trued
Tel 070-647 08 14 stockholm@...

Simon Wadström 070-156 53 37
Karl Ask 0737-27 76 47
Michael Rasmussen 0418-43 36 10
Claes Hedlund 070-553 83 30
Patrik Hermansson 0514-30 125
Lars Julle Olofsson 0700-71 75 75
Lars Söderlund 072-27 67 44

Hans Willebrand 0480-33 056
Martin Stenlund 0961-61 733
John Jonasson 08-71 52 429
Rune Danielsson 070-58 44 738
Lennart Holmgren 026-25 70 15
Bertil Mauunen 019-31 45 23
Martin Bergstrand 018-36 91 56

MHRF ansvarig Michael Rasmussen Billebergavägen 9, 261 94 Annelöv.  
Tel 0418 - 433 610. Mobil 0700 - 096 540. Fax 0418 - 433 615

Svenska Saabklubben 
Strandhemsvägen 3
656 71 Skattkärr
Org nr 867200-6502
Plusgiro: 476 52 46-6

Svenska Saabklubbens 
styrelse 

Ordf.: Karl Ask, 
Kungälv 073-72 77 647 
ordforande@saabklubben.se

Vice ordf. Martin Bergstrand
Uppsala 018 - 36 91 56
viceordforande@saabklubben.se

Sekreterare Anton Björlund
Hägersten Tel: 073 - 030 21 51
sekreterare@saabklubben.se

Media

Kassör Yngve Ekberg    
Huddinge 08-7742885
kassor@saabklubben.se

Anna Gunnarsson
Frejagatan 13 
543 31 Tibro
Tel: 073-923 13 34 
medlem@saabklubben.se

Sektionsansvariga

Träffgrupp

www.saabklubben.se 
info@saabklubben.se
Medlemsavgift år 2017: 350 kr
Familjemedlem:              100 kr
Int medlem Bakruta       500 kr
Int medlem ej Bakruta   200 kr

Kontakt och avgifter

Medlemsansvarig

Media

MHRF-besiktningsmän

Svenska Saabklubbens ”Teknikombudsmän
Till dem kan du som medlem vända dig då du har frågor om respektive 

Saabmodell eller Tech-2.
Fordonsmodell Ombudsman Telefon
Saab 92/93 inkl GT John Jonasson 08-71 52 429
Saab 96 TT GT MC o Sport Lennart Holmgren 026-25 70 15
Saab 96 V4 MC De Luxe Lejf Blomberg 070-312 7938
Saab 95 TT / V4 Mattias Roswall 0143-13 922
Saab 99 Magnus Dufva 08-38 45 64
Saab 900 Michael Rasmussen 0418-43 36 10
Saab 9000 Mikael Pettersson 0708-737537
Saab Ng 900 samt 93 Daniel Mattson 070-846 13 28
Saab OG 95 Niklas Zita                  niklas.zita@gmail.com
Saab NG 95 & 94X Jonas Åberg 070-570363
Saab Sonett Hans Eklund 0514-27 222
Saabo Erik Randa 08-64 64 999
Tech-2 Daniel Mattsson 070-846 13 28

5
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BAKRUTAN
Klubbtidning för Svenska Saabklubbens

medlemmar och 
trycks i 3 500 exemplar vid  SIB-tryck i Norsborg.

Ansvarig utgivare: Karl Ask.

Skriv till Bakrutan!
Skicka in dina reseskildringar, tävlingsbidrag, Saa-
bäventyr, annonser  m m till tidningsredaktören på 

Mejl: bakrutan@saabklubben.se  
eller postadress till 
Anders Johansson

Anumark 13, 
905 95 Umeå

.
(Ej till Saabklubbens adress)

Material till tidningen mejlas enklast i valfritt da-
taformat.Textfiler och bildfiler skickas åtskilda och 
bilder bör bibehållas som de är från kameran för att 

hålla god tryckkvalitet. 
Grundregel kan vara minst 1 MB stora!

Saabklubben eller redaktionen reserverar sig mot 
felaktigheter i inskickat och publicerat material.

Särtryck ur tidningen är tillåten under förutsättning 
att källan anges.

Stoppdatum för material till Bakrutan 2017 är satta 
till  nr 2 den 16 April

      nr 3 den  20 Augusti
 samt nr 4 den  5 November.          

     I din brevlåda ca 3-5 veckor efter stoppdatum.

Kom ihåg !
Glöm inte att skicka material 
till nästa Bakruta nr 2, i god 

tid innan deadline den  

      16 April 2017 !  
     Red
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En ”inbiten” Saabfamilj bor i Varberg och i 
samband med Bertils 83:årsdag i höstas togs detta 
familjefoto.

Från vänster på bilden ser vi födelsedagsbarnet själv Bertil Stener med familjens röda 9-3 sportkombi från 2011, dottern 
Cecilia med en 9-5 Combi 2007, dotterdottern Therese med sambo Nicklas och deras 9-3 Sportkombi 2006, dottersonen 
Noah med en 9-3 CC 2002, dotterdottern Lisa med maken Martin och en 9-5 Combi 2002. 
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Saabfamilj ifrån Varberg

Den vita Saab 9000 1988-B är familjens andra bil och Bertils:s fru Iréne står bredvid. Närmast kameran ser vi till sist 
dottersonen Svante med sin 900 C årsmodell 1987.  
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Med sommarsemestern i sikte skulle en mångårig dröm nu göras till verklighet, att ta med Saabcaben ut 
på en resa genom Europa. Bilen, en Saab 9-3 av 2004 års modell har varit en härlig sommarbil i Sverige 
men under tidigare resor utomlands hade tanken väckts på att köra genom det finsmaskiga vägnätet i 
alperna ner till Spaniens soliga stränder med entusiastbilen. 

Sagt och gjort. I början av juli servades bilen med ett extra oljebyte, lacken fick en extra vaxning 
och tygtrasan impregnerades för att stå emot regn och rusk även om förhoppningen förstås var 
att kunna åka med taket nedfällt så mycket som möjligt. Dagen för avresa stundade och 
min fästmö och jag valde att lämna Sverige via Öresundsbron för vidare resa mot 
Rödby där färjan tog oss över till Tyskland och första nattstoppet i Hamburg. 
Vi valde autobahn framför småvägar i norra Tyskland men beslöt senare 
att köra Romantische strasse med sina karaktäristiska medeltidsbyar 
och korsvirkeshus i vår färd längre söder ut. Efter München 
införskaffades den vignette som krävs för att köra på 
motorvägen i Österrike och via Mittenvald korsades 
gränsen från Tyskland.

  

Med en Saabcab 
genom Europa

Bilden: Saab 93-Cab med Furkapasset i bakgrunden.
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Alperna
Med taket nedfällt och termometern visandes behag-

liga 29 grader fick Saabturbons alla 210 hästar nu börja 
kämpa på de vindlande alpvägarna. Med obligatoriska 
sevärdheter som Zugspitze och, via en kort avstickare, 
slottet Neuschwanstein lades mil till mil. Den lilla oro 
som infunnit sig innan avresa om bilen skulle klara 
av de påfrestningar som alpkörning innebär försvann 
i samma takt som bilen fortsatte att övertyga. Trots 
värmen på dryga 35 grader i alpdalarna och branta 
backar både uppför och nedför rörde sig inte bilens 
temperaturmätare ur fläcken när motorn väl nått sin 
arbetstemperatur. 

Med den ljumma vinden fladdrandes i håret och de 
spektakulära alptopparna som susar förbi är nog det 
här sättet att uppleva saabcaben på det här sättet är nog 
så nära reklambilderna man kan komma. Det vackra 
sceneriet fortsatte och efter körning i kvällsolen vid 
Bodensjön och övernattning utanför Geneve nådde 
vi fram till Furkapasset. Enligt uppgift ska en scen 
ur Bond-filmen Goldfinger utspela sig här och sant 
eller ej är det lätt att förstå att den vindlande vägen 
skulle göra sig bra på film. Mindre greppbart är hur 
de lyckats med konststycket att bygga en farbar väg 
på dessa för allt annat än bergsgetter ogästvänliga 
sluttningar. Man kan inte annat än att imponeras över 

det och vara tacksam när man så behagligt kan susa 
fram här med bilen och på ett lättillgängligt sätt bese 
de spektakulära vyerna. För stunden mätta på alperna 
fann vi vårt natthärbärge i Grenoble. Hotellportiern 
var hjälpsam men tyckte nog mest vi kom olägligt när 
vi ville checka in på vårt rum bäst som han tittade på 
den spännande finalen mellan Portugal och värdlandet 
Frankrike. Mitt intresse av fotbollen var svalare än det i 
avsaknad av luftkonditionering något varmare rummet 
men efter en hel dags körning somnade vi ändå gott.

Mot Spanien
Dagen därpå började suget efter den spanska solen 

göra sig påmint och vi siktade in oss på att ta oss till 
motorvägen för snabbare transport söderut. Frukost 
inhandlades på den lokala mataffären men när vi kom 
ut och skulle stuva undan våra varor kom en fransos 
fram till oss och började prata om bilen. Eller ja, pra-
tade med min fästmö då det är hon som är den som 
är bevandrad i det franska språket. Det visade sig att 
den franske mannens gode vän och tillika läkare körde 
en Saabcab liknande vår och att han var mycket nöjd 
med den. Även vår nyfunne bekanting gillade Saab 
och vinkade glatt när vi svängde ut från parkering 
på vår fortsatta resa söderut. Motorvägsstandarden i 
Frankrike var hög på de vägar vi valde och bortsett från 
de ’tullar’ man fick stanna och betala för den sträckan 

Paus vid stranden i Torrevieja
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man reste rullade vägen på fort. 
Vi närmade oss snabbt spanska gränsen och hann 

fram till Barcelona innan det åter var dags att parkera 
bilen för natten. Med en sightseeing av staden avkla-
rad (mycket effektivt när den kan göras med nedfällt 
tak..) fortsatte vi söderut under dagen. Det började nu 
kännas som riktig solsemester med härlig värme och 
strålande sol. Under palmerna i Torrevieja beslut vi 
att stanna några dagar och njuta av sol och bad innan 
vi åter styrde kosan hemåt. Hemresan genom Spanien 
följde samma väg som vi åkt några dagar tidigare men 
i Frankrike valde vi att åka lite längre österut för att 
se på Millaubron. 

Genom att följa väg A75 norrut kom vi snart till den 
bro som när den byggdes var världens högsta vägbro. 
Det är en imponerande konstruktion och nästintill 
lite för stor för att man ska kunna greppa det när man 
befinner sig på bron. Dock finns en trevlig rastplats 
med en utkikspost vid ena brofästes där man får en 
bättre överblick och en välkommen paus att sträcka 
på benen efter en stunds körning. Efter Millau hade 
vi inte några fler saker som vi på förhand hade plane-
rat att se. Vi hade dock en tanke innan vi reste att vi 
skulle se ’Valley of waterfalls’ i Schweiz men valde 
bort den vägen till förmån för Furkapasset. Nu var vi 
dock sugna på alperna igen och beslöt oss för att ta 
vägen däröver på vår resa hemåt. 

Vattenfall
Siktet ställdes nu in på Interlaken/Lauterbrunnen och 

under kvällen nådde vi fram till den dal där det enligt 
uppgift ska finnas 72 vattenfall. 

Vi tog bilen (förstås..) upp i dalgången och fick se 
några av de vackra vattenfall som bildas när vattnet 
kastar sig ut över de höga klipporna. Ett besök här 
kan varmt rekommenderas. Skymningen föll och efter 
ytterligare en stunds körning slog vi nattläger utanför 
Geneve.  Efter körning genom sydschwarzwald, där vi 
tände trangiaköket för en avkopplande kopp svenskt 
pulverkaffe,  tog vi riktning mot Trier och körde sedan 
genom Moseldalen på vår resa hemåt. När vi började 
läsa Hannover och Hamburg på skyltarna kände vi oss 
nästan som hemma och det tyska motorvägsnätet tog 
oss snabbt mot färjan i Puttgarten. Efter en osedvanligt 
lång väntan i kön till färjan nådde vi sedan Danmark 
och de sista milen hem för denna gång. Överösta av nya 
intryck och nöjda med resan kunde vi parkera Saaben 
i sitt garage på hemmaplan för denna gång. 

Text och bild Håkan Dimenaes

Hos Saabhandlaren i Luzern fanns fler cabar. En trevlig 
900 og cab för 17.900 CHF

Vy efter vägen mot Italienska gränsen.
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En rallybil föds på nytt.
Min första bil år 1970 var ju naturligtvis en Saab 96 2-takt från 1965. Lite extraljus och varvräknare 

monterades. Erik Carlsson var ju en idol så det skulle vara lite rallystuk. Efter värnplikten blev det bil-
byte till en V4 som jag började åka lite bilorientering med i rent standardskick.

Efter något år köpte jag en V4 till som 
utrustades med störtbåge, trippmätare och 
lite styvare fjädring. Med denna tog jag 
rallylicens och så småningom trimmades 
motorn för att gå i klassen standard B som 
då var ett riktigt Saabgetingbo.

Man ville ju ha värre grejor så en nyare 
V4 i standardskick införskaffades. Denna 
revs ner totalt och byggdes upp enligt Saabs 
recept på en bil i klassen Special. Denna 
åktes det tävling med och allt fungerade 
bra. Inga större dikesvisiter inträffade.

Efter hemkomst 1982 från FN-tjänst på 
Cypern hade kartisen PeO lackat om och 
allt var tip top. Här skall åkas! 

Nog åktes det alltid. Trevarvspiruett blev det och 
bilen var så pass modifierad att den karossmässigt 
var skrot. Motor och växellåda klarade sig dock och 
besättningen likaledes.

Nu var det väldigt nära att rallykarriären hade tagit 
slut. Som tur var så hittade vi en bil till salu i Väners-
borg och denna inhandlades. Efter en hel del jobb med 
motorbyte och annat så körde vi tävling med denna 
fram till 1986. Barn och annat gjorde att tävlandet blev 
sporadiskt. Jag besiktigade bilen fram till 1994 och 
då hamnade bilen i en lada och startades bara någon 
gång då och då.

 
2013 var det dags att avsluta karriären som tekniker 

i försvaret efter 42 år. Jag hade skaffat ny bostad med 
större garage så planerna att renovera rallybilen föd-
des. Dock blir det inte alltid som man tänkt sig. Jag 
blev sjuk 2014 och orkade helt enkelt inte med något 
skruvande. Våren 2015 var jag fit for fight igen och 
arbetet började. 

Planen var att bilen inte skulle överrenoveras utan 
alla småbulor och andra ärr från tävlingsåkat skulle 
vara kvar. Man kan kalla det rallypatina.

Bromsar och väghållning skulle dock vara perfekt och 

Så här såg bilen ut ”in action” vid tävling 1984

och inför renovering efter laduförvaring 2015.

därför renoverade jag allt i bromsväg och bytte även 
ut skadade bussningar i hjulupphängningen.

Renoverad huvudbromscylinder.



1414 BAKRUTAN 1-2017 15

Renoverade frambromsar samt dito bakbromsar.

Allt på plats i form av uppmålad bakaxel med nya tillbehör.

Bakaxeln renoverades och mellanbussningen byttes. 
Lite färg gör alltid susen! När allt var klart så mon-
terades allt och vissa bromsrör och samtliga broms-
slangar byttes.

Nu var det dags med drivlinan. Gammal bensin vill 
gärna slamma igen munstycken och kanaler så en re-
noveringssats till Webrarna införskaffades. Samtliga 
packningar och nålventiler byttes och vissa andra 
skadade detaljer likaså. Alla bränsleslangar byttes ut.

 
Jag rev även ur tanken och rengjorde den invändigt. 

Lite färg gjorde det hela snyggt och prydligt utan att 
vara överdrivet.

Förgasarrenovering på gång

Tanken rengjord och på plats. Bagageutrymmet uppsnyggat
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Avgassystemet var skrot och därför köpte jag nytt 
”byxrör” från Saabklubben och lite standarddetaljer 
för att snickra till ett nytt system. Det blev faktiskt 
riktigt bra.

 
Efter en in och utvändig städning, montering av 

kromade stötfångare och allt annat småfix så var det 
dags att rulla ut i solskenet. Efter en del justerande av 
förgasare och tändning gick bilen riktigt bra.

 
Bilen var då klar för besiktning och våren 2016 var 

det dags. Bilen är ju gatregistrerad med vissa ändringar 

Bilfakta

När jag hade förgasarna demonterade var det lika bra att 
justera ventilerna, byta tändstift och snygga till lite. 
 som störtbur, ändrad motor, en passagerare men detta 
fanns ju redan i bilprovningens register så allt gick 
smärtfritt. Bilen blev godkänd. Jag har under 2016 
varit med på bilträffar och även på IntSaab i Vadstena. 
Folk tycks gilla min gamla rallybil!

Planer finns att börja åka lite regularityrallyn eftersom 
pengarna inte finns att åka i klassiska eller Appendix 
K. Man är ju dock bara en fattig pensionär.

Text o bild: 
Bengt Åkesson Saab Skåniasektionen

Motor: 1815 ccm, 
Dubbla Weber med korsinsug, 
7.6 kamaxel, dubbelblåstoppar.
Växellåda: 7:38 special 1 med diffrentialbroms i 

ribbat gjutjärnshus, solfjäderkoppling.
Kaross: Förstärkt, 
Bilstein stötdämpare
Skyddsbur, Recaro stolar.

Oljor och vätskor samt filter byttes.
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Vad gör ni med era gamla delar som inte heller 
går att sälja?

Självklart nånting nyttigt och absolut unikt. En Saab har 
alltid ett bra användningsområde, även om vi bara pratar 
reservdelar.

Så hände det nyss, att vi för 375:te gång klagade över vårt 
rätt så instabilt stående soffbord. Det har spillts mycket kaffe 
och annat ner på mattan.

Ja, och någon dag senare i garaget begav det sig att min 
blick föll på en Saabfront, som är tänkt till vår 96:a. Ja men 
det ligger ju en till på vinden, som jag inte blev av med. 
Då började det bara snurra i huvudet. Ner med gamla front-
plåten, fixa, borsta, lacka och ...såklart en del snickarjobb. 

Fyndat i förslagslådan!

Resultatet blev snyggt, praktisk och rejält stadigt. Nu är 
det slut med kaffespillan!  

Saabhälsningar från  Axel Drerup
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Resumé DaleCarlia                  Saab Meeting 2016

Lördagen den 21:a maj var det återigen dags för vår årliga träff i Borlänge med omnejd, den 
sjätte i ordningen.  Även denna gång hade vädret varit ostadigt dagarna innan för att till lördag 
morgon spricka upp och återigen bjuda på solsken och behagliga temperaturer. Vädrets makter 
är väl det enda man har svårt att bestämma över men som helt klart påverkar hur många som 
ansluter till träffen, så det var skönt att det blev bra ”träffväder” även denna gången.
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Resumé DaleCarlia                  Saab Meeting 2016

Strax före klockan 10 började de första bilarna rulla 
in på parkeringen utanför Björkmans Bil i Borlänge 
och det dröjde inte länge förrän såväl den asfalterade 
parkeringen som grönområdet runt omkring var be-
lamrat med Saabar i olika årsmodeller. Även i år var 
det många förbipasserande som valde att stanna till 
för att gå en sväng och titta på de olika bilarna som 
sträckte sig från tidigt 50-tal till sista årsmodellerna av 
9-5. Inne i butiken bjöd personalen på korv med bröd 
och kaffe och det var en strid ström av både deltagare 
och åskådare.

Inför träffen hade vi, visa av erfarenhet från tidigare 
år, skyltat färdvägen nogsamt och samtliga deltagare 
fick även en liten karta som beskrev färdvägen från 
Björkmans Bil i Borlänge till Gamla Staberg där efter-
middagens aktiviteter skulle vara. Strax före klockan 
12 rullade kortegen iväg mot Gamla Staberg och av 
resultatet att döma verkar det som att konceptet fung-
erade och att alla hittade fram till slutmålet.

Nytt för i år var att vi delade in bilarna i åldersklasser 
vilket också var basen för ”Peoples Choice” senare un-
der eftermiddagen.  Vi gjorde det eftersom de sista åren 
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hade bjudit på så många fina bilar i olika årsmodeller 
och tanken var att fler skulle ha chansen att få pris. 
Exempelvis fanns det en klass för bilar äldre än 1959, 
en för 1960-1969, en för 1970-1979, osv. Deltagare 
och åskådare fick lägga en röst i respektive kategori 
samt en röst på träffens totalt finaste bil. När rösterna 
sammanställts och resultatet var klart så verkar det 
som att experimentet föll väl ut och vi fick lite mer 
spridning på vinnarna vilket upplevdes som positivt.

Totalt räknade vi till mellan 65-80 bilar under dagen 
som deltog i träffen. Några droppade av efter förmid-
dagen och några anslöt direkt till Gamla Staberg. Sedan 
var det några som valde att inte ställa ut bilen men ändå 
följde med karavanen och var med på träffen. När vi 
i arrangörsteamet plockade ner skyltarna och stängde 
träffen strax efter klockan 16 på eftermiddagen kunde 

vi se tillbaka på en intensiv men lyckad dag. Ett stort 
tack till alla som deltog eller besökte träffen och för 
alla trevliga tillrop under dagen. Det är ni som gör så 
att vi, när höstmörkret har lagt sig i oktober/november, 
börjar planera för nästkommande års träff.

Vi ser fram emot att se ännu fler Saab-entusiaster på 
träffen 2017 som kommer att gå av stapeln den 20:e 
maj. Nytt för i år blir att vi istället för Gamla Sta-
berg styr kortegen söderut mot Säter och den vackra 
folkparken i Säterdalen istället.  Ett nytt resmål men 
annars kommer man att känna igen sig i upplägget 
från tidigare år.

Välkomna!
/Henrik, Benny och Calle
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Saab 96 1964 – Minnen från min 
tid med Ann, en tvåtakts-Saab

När jag var i 20-årsåldern vid mitten av 1990-talet fick jag ett livs chans att införskaffa en diplomatblå 
Saab 96 från 1964. Jag förstod nog redan då att detta var någonting stort, men begrep väl vid det laget 
inte riktigt vilken raritet just den här Saaben verkligen var. Alla tvåtakts-Saabar får väl anses som både 
ovanliga, kultförklarade och värdefulla i någon sorts historisk mening, men just det faktum att det hand-
lade om en ”kortnos” av 1964 års modell var ovärderligt eftersom jag hade fått för mig att detta var den 
sista årsmodellen med den korta nosen samtidigt som det var det första året med en fyrväxlad låda. De 
hade ju varit treväxlade tidigare. Dessutom kostade den fem tusen spänn vilket var en högst blygsam 
summa även på den tiden.

-64:an var alltså den optimala Saaben, åtmins-
tone om man bortser från de arga rallyversionerna 
93 GT, 850 Monte Carlo och 96 Sport. Min över-
tygelse cementerades när jag vid ett tillfälle läste 
i en gammal motortidning en garvad motorjour-
nalists hävdelse att en Saab 96 1964, en sådan är 
det närmast är en plikt att äga!

Att jag sprang på den här bilen var väl knappast 
någon slump eftersom den ägdes av min kusin 
som förvarade den i sina föräldrars lada utanför 
Arvika i Värmland. Redan när jag var liten var 
kusinens tvåtaktare känd i släkten och jag minns 
fortfarande när jag och min brorsa fick åka med 
någon gång i mitten av 80-talet. Jag var såld redan 
då. Den vackert rundade fronten med bombplanet 
ingjutet i aluminiumgrillen, den djupblå lacken 
och den eleganta ljusgrå inredningen osade åter-
hållsam elegans. Det fylliga ljudet från den lilla 
trecylindriga snurran och frihjulet som gjorde att 
den rullade så tyst och lätt över vägen fullbordade 
magin hos denna ursprungs-Saab.

Bilen gick under namnet ”Ann” eftersom det var 
det Vägverket döpt henne till. När jag hämtade 
henne hade handbromsen låsts sig, däcken var slut 
och lacken lite rosig och blekt. Men den startade 
med en gång och verkade körklar i övrigt. Det 
fanns lite rost ner mot kofångaren i fronten och 
golvet fram var något rostskadat inifrån. Men 
resten av karossen, inklusive undersidan, var hel 
och ren. Efter en uppsättning nya däck, farsans 
pulande någon kvart med handbromsen samt en 
omgång med polertrasan hade jag en fantastisk 
entusiastbil i mina händer. Besiktningen gick som 
en dans och ett skäl till det är väl att det inte finns 
så mycket som kan gå sönder på en tidig Saab 96!

Omedelbart började jag använda den som 
bruksbil och gatubilden på hemorten Karlskoga 
begåvades onekligen av en riktig blomma som-
maren -96. Saaben var ytterst pålitlig och startade 
alltid omedelbart även mitt i smällkall vinter och 
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värmen klarade sitt uppdrag även vid minus 20. Men det 
var förstås mest sommarkörning som gällde och det var så 
kul att jag när som helst kunde hoppa in bara för att köra 
utan att jag skulle någon särskild stans.

Den trecylindriga 850-kubikaren erbjöd 38 ystra häst-
krafter och varvade på begäran ända upp i himmelriket. 
Den fyrväxlade lådan gjorde sannolikt bilen mer körbar än 
tidigare årgångar och det var en njutning att spela mellan 
växlarna på mindre, kurviga landsvägar. Lådan, givetvis 
kopplad till rattväxel som hos alla 96:or, hade oförskämt 
trevlig mekanisk känsla. Och hur ett så mulligt ljud – jag 
brukade skryta med att den lät som en Maserati – kunde 
komma ur en så liten maskin med ett så sugrörsliknande 
avgasutblås är lika obegripligt som förföriskt.

Bilden föreställer ett annat exemplar men min Saab hade 
samma interiör.

Framför föraren tro-
nade en ljusgrålack-
erad panel med runda 
instrument omgär-
dade av kromringar 
och ratten var en så-
dan där fantastisk ljus 
bakelithistoria med 
tunn, tunn krans. Man 
manövrerade den genom att låta fingertopparna nudda den 
omfångsrika ratten och med lätt handlag precisionsstyra den 
fjäderlätta vagnen genom kurvorna.

Balansen var förträfflig, varken över- eller understyrd som 
de flesta bilar, utan helt neutral med följden att den började 
kasa med alla fyra hjulen vid för hög fart i ingången till en 
kurva. Favoritavsnittet var den långa vänsterkurva som gick 
under den stora rondellen i Karlskoga där man laddade fullt 
och med ett vrål smekte bilen genom långsvängen. Med 

lätthet fick man upp den i betydligt högre hastighet än de 
tillåtna 70 och den bara rann igenom. Toppfarten var 120 och 
då pep det ordentligt i den lilla kupén, men att marscha 90 
på landsvägen var inga problem och vid något tillfälle körde 
jag den non stop de 24 milen till Uppsala utan bekymmer.

Saab 96 i Monte Carlo-rallyt 1961
Förutom det fina ljudet brukade jag också skryta om att min 

bil minsann hade vunnit det glamorösa Monte Carlo-rallyt 
två år i rad, 1962 och 1963. Visserligen handlade det då 
om en trimmad sportversion men nog var det en bedrift att 
överglänsa hästkraftsstinna Ferrari, Porschar och Jaguarer!

Efter min flytt till Uppsala där jag skulle studera valde jag 
till slut att sälja Saaben. Jag hade varken tid, pengar eller 
kunskap att hålla den fin och en kall vårdag 1998 gick den 
vidare till näste ägare. Idag önskar jag föga förvånande att 
jag hade behållit den, för det hade varit utmärkt terapi att i 
svåra stunder kunna gå ut till den och kolla hur den mår, sätta 
sig i det näpna tygsätet, greppa den konstfulla bakelitratten 
och låta ögonen smeka de kromade detaljerna. En provtur 
sedan, hade kunnat bota den djupaste av depressioner!

Filip Ericsson
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Orginaltillbehör till SAAB

Följande sidor ur en tillbehörs-
folder från tidigt 60-tal är fo-
tograferade och inskickade  av 
vår medlem  Jan Alamo som 
fyndade dem på Gotland hos 
en kompis och tillika Saab-
klubbsmedlem.

Flera av tillbehören i foldern 
är säkert okända för många av 
er!

Tack för dem!
Red

Foto Jan Alamo
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Drömgaraget
Ett av årets många almanacksbidrag som ger en sida i Bakrutan. 

Text och foto Jan Lindeberg

Ovan: Nya Saabar utanför handlaren i Östersund måndagen den 20 augusti 1979. Bilden har passerat många processer 
och brister i kvalitet men har så mycket stämning i sig att det är sevärd. Bilden har gått från Kodak instamatic pocket 
till avfotograferat pappersbild till en ny pappersbild som sedan skannats. Bilden är tagen av mig en sensommarkväll vid 
åttatiden och vad jag vet så fick handlaren inga fler 96:or.

2011 års Saab 9-5 på uppställningsplanen i Trollhättan

Fotografens eget garage - därav uttrycket ”drömgaraget”. Denna bild är tagen den 21 juni 2011 utanför fabriken 
samma dag kablades det ut att lönerna inte skulle kunna 
betalas ut.



Telefontider
Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar: 08,30-16,30 Lunchstängt: 12,00-13,00

Kvällsöppet för telefonkontakt  Tisdagar, Onsdagar: 18,00-21,00 

Direktförsäljning från reservdelslagret i Skattkärr kan ske efter överenskom-
melse per telefon eller mail.

Vänliga hälsningar
Svenska Saabklubbens reservdelsverksamhet. 
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Reservdelar & Klubbshop

Hans Willebrand Tel: 0480-330 56
Telefonnummer till reservdelsverksamheten: 073-03 69 480 
Mejladressen är reservdelar@saabklubben.se
Materialförvaltare Håkan Larsson Tel: 0504-100 22 
Mejl: klubbshop@saabklubben.se

Jan Karlsson 
Bangårdsv. 4 D 
656 71 Skattkärr

Evenemang som 
Saabklubbens 

reservdelsverksamhet 
kommer att närvara på 

under 2017. 

25-26 Mars, besöker vi motorsportmässan i Örebro.

Årsmötet 2017  

20 Maj, Saabklubbens reservdelsmarknad i Skattkärr 
( Se separat annons). 

11:e Juni, Saabfestivalen i Trollhättan

3:e September besöker vi Östgöta Saabklubbs re-
servdelsmarknad i Norrköping. 

Observera att vi endast tar med förbeställda reserv-
delar till de olika evenemangen (gäller ej marknaden 
i Skattkärr), vi kommer endast att ha med ett mycket 
begränsat utbud av annat förutom förbeställda re-
servdelar. Så beställ i tid via webshopp,telefon,mail 
för att vara säker på att få era önskade delar levere-
rade. 

Nyinkommet :
Ett alternativ till de kromade originalstötfångarna 
har vi lagt till utförande i högglanspolerat rostfritt 
material, finns att beställa till följande bilmodeller: 

92 1950-1956 Art.nr: 705410 Pris: 8500:- 

93 1956-1960 Art.nr: 705411 Pris: 8550:-

96 1960-1964 Art.nr: 705412 Pris: 8550:- 

96 1965-1968 Art.nr: 705413 Pris: 8550:- 

96 1969-1971 Art.nr: 705414 Pris: 8550:- 
(Skenorna kan också användas till årsmodellerna 
1972-1975)
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Kampanj Bromsskivsatser :
”95,96 V4  1967-1980 
Art.nr: 732805-SA
Kampanjpris: 625:-/sats
Ord.pris: 825:- 

96 Sport och Monte-Carlo
Art.nr: 717747-SA
Kampanjpris: 695:-
Ord.pris: 1000:- 

99,90 1982-1987, 900 1981-1987, Fram
Art.nr: 894198-SA
Kampanjpris: 595:-/sats
Ord.pris: 835:- 

99,90 1969-1987, 900 1979-1987, Bak
Art.nr: 890457-SA
Kampanjpris: 550:-/sats
Ord.pris: 765:- 

900 1988-1993, 9000i 1987-1989, Fram
Art.nr: 400215-SA
Kampanjpris: 550:-/sats
Ord.pris: 725:- 

900 1988-1993, 9000i 1985-1998, Bak
Art.nr: 897071-SA
Kampanjpris: 595:-/sats
Ord.pris: 730:- 

9000 1988-1989 Turbo, 9000 1990-1998 Samtliga, 
Fram, Art.nr: 4002143-SA
Kampanjpris: 695:-/sats
Ord.pris: 825:- 

9-3 1998-2003, 9-5 1998-2010, Fram 15” Broms
(Ej Viggen eller Aero).  Art.nr: 4839320-SA
Kampanjpris: 795:-/sats
Ord.pris: 1030:- 

9-3 1998-2003, Bak
Art.nr: 5391578-SA
Kampanjpris: 695:-/sats
Ord.pris: 925:- 

9-5 2000-2010, Bak 15” Broms
Art.nr: 4839320-SA
Kampanjpris: 695:-/sats
Ord.pris: 950:- 

9-5 2002-2010, Fram 16” Broms
Art.nr: 5391560-SA
Kampanjpris: 895:-/sats
Ord.pris: 1250:-

9-5 2002-2010, Bak 16” Broms
Art.nr: 5232756-SA
Kampanjpris: 795:-/sats
Ord.pris: 1110:- 

9-3 2003-2011, Fram 15” Broms
Diameter: 285mm, Tjocklek: 25mm 
Art.nr: 93171497-SA
Kampanjpris: 995:-/sats
Ord.pris: 1260:-

9-3 2003-2011, Bak 15” Broms
Diameter: 278mm, Tjocklek: 12mm 
Art.nr: 9156785-SA
Kampanjpris: 695:-/sats
Ord.pris: 895:-

9-3 2003-2011, Fram 16” Broms
Diameter: 302mm, Tjocklek: 28mm 
Art.nr: 9191247-SA
Kampanjpris: 1095:-/sats
Ord.pris: 1400:-

9-3 2003-2011, Bak 16” Broms
Diameter: 292mm, Tjocklek: 20mm 
Art.nr: 9191336-SA
Kampanjpris: 895:-/sats
Ord.pris: 1070:-

Satserna innehåller följande: 
2st bromsskivor
1 sats bromsbelägg
1 sats monteringsats, där så krävs. 

Observera att delarna är ”Eftermarknadsdelar” och 
inte  Saab-original. 

Kampanjen gäller t.o.m: 2017-03-31 eller tills lagret 
på nämnda artiklar är slut.
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Saabklubbens 
reservdelsmarknad 2017

Lördagen den 20.e Maj 2017 ska ni boka in för en trevlig dag vid Svenska Saabklubbens reservdelslager 
i Skattkärr där vi kommer att ha försäljning från vårt lager, vi kommer att ha bra priser på utvalda delar, 
både på nytt och begagnat.

Beställ gärna delar som ni är i behov av i förväg genom vår webshop eller per mail/tfn så kan ni hämta 
ut dem på plats, gäller i synnerhet er som har många artiklar ni vill köpa. Betalningssätt som ni kan an-
vända er av är: kontanter, swisch och kortbetalning samt i viss mån mot faktura. 

Om ni vill sälja delar själva så är ni välkomna att göra det, 200:- är kostnaden och den betalas på plats. 

Vi har inte obegränsat med ut-
rymme på gården så vi vill ha in 
er anmälan senast den 2017-04-30 
om ni vill vara säker på att få en 
säljplats. 

Bokning görs per mail: reserv-
delar@saabklubben.se eller per 
telefon: 073-036 94 80 

Vi kommer att köra igång grillen 
vid 12-tiden där ni kan köpa ham-
burgare, kaffe, saft o kaka. 

Kl 08.30 öppnar vi för säljare
Kl 10.00 öppnar vi för besökare
Kl 16.00 Stänger Marknaden

Plats: Strandhemsvägen 3
656 71 Skattkärr

Välkomna

SSK Reservdelsverksamhet
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T-shirtar i olika färger och storlekar med ”Ur-
saaben” som tryck. 

Pris: 150:-/st 

Musmattor i olika färger med ”Ursaaben” som 
tryck. 

Pris: 40:-St

Kika in i Saabklubbens Webshop, där finns alla 
varianter att köpa. 

Nyinkommen klubbregalia!

Ni har väl inte missat att ni kan köpa reservdelar till era moderna Saab:ar direkt från Saabklubben 
och dessutom få 10% rabatt på delarna ni köper från Orio via oss.

Saabklubben blir er nya Saabåterförsäljare!

Praktiskt kommer det i framtiden att fungera via den webbshopen men tillsvidare skickar ni er be-
ställning till reservdelsJanne så hjälper han er!

Reservdelssamarbete 

mellan Svenska Saabklubben och Orio

Reservdelar Årsmötet

Om ni behöver ha reservdelar till era Saabar levererade till Årsmötet i Trollhättan 2017 så är det bara förbe-
ställning av delar som är aktuellt det här året. 

Vi kommer inte att ha någon försäljning på plats utan bara leverans av förbeställda delar.
Beställningar via webshop, gör en notering i meddelande rutan ” Årsmöte 2016” då levereras delarna efter 

årsmötet till er och faktura är bifogad tillsammans med reservdelarna. 

Förbeställningar kan också göras via mail: reservdelar@saabklubben.se och per tfn: 073- 036 94 80.

Leverans av reservdelarna görs efter årsmötets slut på parkeringen utanför museumet. 

Välkomna
SSK Reservdelsverksamhet. 
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Säljes
SAAB 96 de Lux DK 1962/63

Tillfälle! Nästan färdig renoverad!
Motor i mycket bra skick, kaross blästrad och 
rostlagad
Mätarställning: 9.479 mil (garenterad)
Inköpt den 1  aug 1963 varit i familjens ägo sedan 
dess.
Samtliga handlingar finns.
Avställd sedan 1984.06-01
13.000:- eller högre bud
Medlem: 6010
Svar till:  e-post kjell@dyberg-ek.se med telefon 
nummer och pris.

SAAB 93F -60
Bilen är besiktigad i aug. -16 och i mycket fint skick 
(Torreadorröd) och säljes p.g.a. platsbrist. Före 
besiktningen renoverades bromsarna och kopplingen 
byttes ut mot en fabriksrenoverad dito. Dessutom 
har under årens lopp gjorts en hel del förbättringar 
såsom byte av motor (fabriksrenoverad), stötfånga-
re, innertak, skärmar  m.m.
Prisidè: 60.000 kr.

Christer Öberg
Tel. 018/22 97 93. 
Måndagar och onsdagar kl. 18-19. 

Visst vill du bidra till att göra en bra 
klubbtidning ännu bättre!

Tveka inte med att höra av dig till  Anders om du har artiklar, ideér eller andra 
uppslag så hjälper jag dig att få till något bra i tidningen av det. 

Mejla: bakrutan@saabklubben.se eller slå en signal:  Anders 070 - 510 88 78
Red

Köpes
Köpes Saab 900 cab av årsmodell: 1985-1993 
(endast gamla modellen) i bra skick eller bruksskick 
ej renoveringsobjekt.
Krav: sv-såld med rimligt låga mil. Färg alla, manu-
ell.
Köper kontant i hela landet
mvh 

Filip Aspenberg
070-969 58 88
filipaspenberg@gmail.com
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Speedparts i Uddevalla
Rabattsatserna varierar från 0 till 40%. Du hittar en kod 

i anslutning till varje produkt. Rabattkoderna är: AA=0%, 
A=10%, B=15%, C=20%, D & E=25% och F=40% Enklast 
beställer du via vår webbchop och bockar i rutan för klubb-
tillhörighet och vilket medlemsnummer du har i Saabklub-
ben så dras rabatten av från bruttopriset på fakturan. ( Du 
ser alltså inte rabatten förrän du får fakturan).Speedparts 
Sweden AB Tel. 0522-665220  Schillers väg 4 Fax. 
0522-665221  451 55 Uddevalla www.speedparts.se

Nordic Tuning i Norrköping
Saabklubbens medlemmar erhåller 10 % rabatt på verk-

stadsjobb och originaldelar, en fri felsökningstimme vid 
trim (steg 1, 2 & 3) samt 30 % rabatt på Valvoline motorolja 
lösvikt, vid uppvisande av medlemskort. Detta gäller hos 
Nordic Tuning i Norrköping

Saabåterförsäljaren ANA 
Trollhättan AB 

lämnar 15% rabatt på Saab original tillbehör  
och reservdelar mot uppvisande av giltigt medlem-
skort i Svenska Saabklubben.

ANA Trollhättan AB Tel. 0520-47 27 00
Kardanvägen. 18, Box 921   46129 Trollhättan 

Top n´Trim Shop i Helsingborg 
Top n´Trim erbjuder bland annat många olika typer av 

lister till din Saab. Saabklubbens medlemmar erhåller 15% 
på material. Top n´Trim Shop Rundgången 10  254 52 Hel-
singborg Tel. 042-20 09 69 www.topntrim.nu

CardYourCar
CardYourCar erbjuder ett stort antal Saab-relaterade 

produkter. De har den officiella SaabsUnited-shopen 
och är officiell återförsäljare av Hirsch. Saabklubbens 
medlemmar har 10 % rabatt på samtliga artiklar (för-
utom kampanjprodukter). För att ta del av rabatten, 
ange klub3df761dpa vid beställning

Ekman Bil&Båt AB på Värmdö
Saabklubbens medlemmar erhåller 10 % rabatt, vid upp-

visande av giltigt medlemskort.

ColorGlo
Har du slitage, missfärgningar eller skador på inredningen 

i bilen, båten eller soffan?
Vi är specialister på restaurering, reparation, färgning och 

rengöring av de flesta typer av inredningsmaterial, som till 
exempel skinn, plast, tyg och vinyl.  Alla medlemmar får 
15% på alla jobb hos Colorglo i Sverige.

Läderspecialisten
Läderspecialisten säljer lädervårdsprodukter från Furni-

ture Clinic. Produkterna används för rengöring, fläckbort-
tagning och reparation av läder, läderfärger m.m. Saabklub-
bens medlemmar erhåller 15 % rabatt vid angivande av kod 
“saabklubb” vid beställning: 

Rennsport Haus Sweden
Saabklubbens medlemmar erhåller 5-10% rabatt på det 

flesta delarna till SAAB om inte annan rabattsats står an-
given.Beställningar görs via telefon eller mail. Glöm inte 
att ange ditt medlemsnummer. Hemsida: rennsporthaus.se

Email: info@rennsporthaus.se Tel. +46(0)73-0921928

Maptun Performance AB
Maptun utvecklar och tillhandahåller uppgraderad 

mjukvara samt trim- och originaldelar till nyare modeller 
av Saab. Medlemmar erhåller rabatt vid registrering på 
denna sida: https://www.maptun.com/se/ Maptun Parts – 
Svenska Saabklubben. Ange följande kod vid registrering: 
” SSK2016MT ” 

Järbo Färg & Lack / Alfta Bilfärg
Erbjuder billackerare och ”gör-det-självare” ett brett 

sortiment av produkter för billackering. Har även Saabklub-
bens färgrecept. Saabklubbens medlemmar erhåller 10 % 
rabatt på köp för över 500 kr. Ange ditt medlemsnummer 
vid beställning.

Förmåner
Saabklubbens medlemmar har rätt att handla nytillverkade 

delar ur Sonettklubbens reservdelslager
http://www.sonettclub.se/

20 %
-15 %

MedlemspriserHalva priset!Rabatt...
Läs gärna mer om de företag som erbjuder våra medlemmar rabatter på www.saabklubben.se
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Under våren 2017 träffs och pratar vi Saab en onsdagskväll i månaden vid följande tillfällen: 15 Mars, 12 
April. 17 Maj samt preliminärt den 14 Juni. Håll koll på var vi ska hålla till på hemsidan då den ordinarie 
lokalen är brandskadad och vi söker ersättningslokal för närvarande.

Sommaren är vår mest träffintensiva period även om vi nu inte arrangerar alla träffar själva utan ofta 
samarbetar med andra föreningar om arrangemang. Vi får alla på många sätt välbehövlig draghjälp 
av varandra

25 Maj  Våruppstart med träff i Burträsk Kontakt Thomas Ramsell 070 - 312 43 39
27 Maj  Sommaruppstart sker på Mittsvergebanan. Se separat annons 
  Kontakt Thomas Ramsell 070 - 312 43 39
27 Maj  Bergsåkersmarknaden i Sundsvall 
3   Juni  Grunkor & Mojänger i Överklinten Johnny Andersson 070 - 528 57 98
6   Juni  Umeå Cityrunda Anders Johansson 070 - 510 88 78

17 Juni  Saabträff på Olofsfors bruk Anders Linné på tel 0700-803731

15 Juli  Ramsele veteranfordonsdag Thomas Ramsell 070 - 312 43 39
22-30 Juli Lycksele motorvecka Johnny Andersson 070 - 528 57 98 
20 Augusti Vännäs Motormuseums dag Anders Johansson 070 - 510 88 78

Under sommaren träffs vi också på onsdagsträffar i Umeå. på Gammlia vid musét från kl 19.00 med början 
den 12 Juni och fram till i slutet av Augusti, samt i Sundsvall vid hamnen. 
Sundsvallsträffarna avslutas med en utflykt till okända mål och tiden som gäller är 18,00 - 20,00 från den 13 
Juni - 22 Augusti.
Tisdagskvällar träffs vi också på cafe Storudden skyltat från Gravmark väster om Sävar efter Flodavägen.
 
Vidare info kan sökas på vår hemsida 
http://norrland.saabklubben.nu/

Välkommna
Styrelsen

Träffkalender 
våren / sommaren 2017

SAAB - VOLVO TRÄFF
Svenska Saabklubben och Svenska Volvoklubben bjuder in 
alla till årets upplaga av svenskbilsträffen! I nära samarbete 

med Saab car museum och volvomuseet. 

Det är andra året som träffen ordnas och i år startar vi i Göteborg på Volvomiseet och efter frukost åker vi i 
karavan till Trollhättan och museet där. Där kommer det att serveras mat och en massa mingel över alla fina 

bilar som kommer från när och fjärran. 

Det kommer att tas ut en avgift för att betala maten och i den ingår inträde på varje museum. Hur stor denna 
blir kommer att offentliggöras framöver, så håll koll på hemsidorna för anmälan och mer information.

Välkommna !
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Saab/motorträff i Olofsfors

Efter träffen vankas det en överraskning för våra klubbmedlemmar! 
Håll därför koll på vår hemsida:   https://saabklubben.se/norrland/
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Göteborgssektionen
Mats Kadmark
Trekantsgatan 6
418 75 Göteborg
Tel 0736-72 30 72

Saab Skånia
Bengt Åkesson
Östraby 9122
242 97 HÖRBY
0415 - 40222

Södermanland/
Västmanland
Vakant

Gotlandssektion
Björn Askengren
Roma Busarve 638
622 54 Romakloster
0498-50038 / 0704-298278
Askengren@telia.com

Blekingesektionen:
Anders Kjellquist
073-838 16 99

Saab Stockholm
Urban Trued
Tel 070-647 08 14

Gästrikland
Martin Agstam
026 - 12 91 26

Uppsala Uppland
Lars-Åke 
Karlsson
018-36 77 06

Norrlandssektionen
Thomas Ramsell
070 - 312 43 39

Hallandia 
Mats-Ove Fredlund
Tel 070-698 93 52

Träffkalender Våren 2017
Vi fortsätter med träffarna på Bialitt, andra torsdagen i månaden kl 1800. Träffarna kan innehålla 

föredrag, videovisning eller bara en träff bland Saabentusiaster.  
Vidare info om kommande aktivieterr publiceras under våren. se http://saabklubben.se/skane

Välkommna  Styrelsen

Bil-O i Krösnabanans spår
Söndagen den 23 April kl. 10:00.
Turen börjar vid Nättraby Kyrka och blir 12 – 15 mil 
lång så räkna med att det tar många timmar med mat 
och fikapaus inräknat. 

Körning till Kyrkömosse Ryd.
Lördagen den 6 maj kl. 10:00
Vi startar vid Bilexpo I Karlskrona med anslutning 
vid Viggenplanet i Ronneby 10:30 innan vi kör norr-
ut. Blir något intressant stopp på hemvägen också.

Rallysprint i Tingsryd.
To den 25 maj ( Kr Himmelsfärdsdag ).
Här blir det utställning i anslutning till tävlingen. 
Rallyreplikor är särskilt välkomna. Sen kör vi lite 
roliga vägar hemåt. Tider kommer senare. 

Blekingesektionens vår / 
sommarprogram 2017

South Swedish Rally.
26-27 maj i Karlskrona.
Här får vi ställa ut våra bilar i depåområdet på 
Stortorget. Vi har lovat arrangören att hjälpa till med 
något på tävlingen i gengäld.  Mer info senare. 

Saabträff på Nostalgicafeet i Tryde
1 juli kl 09:00

Resan går via fina vägar längs kusten till Tomellila. 
Om man vill kan man övernatta där. Ca 20 mil enkel 
resa.

Anslutning längs vägen i hela Blekinge

Evenemang
 Lokala träffsamordnare 

Träffa likasinnade? Kontakta Saabklubbens lokala träffsamordnare
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Lördag 27 maj 2017 har 
Svenska Saabklubben åter hyrt 

Mittsverigebanan!
Tid:  08.00-17.00.

Norrlands enda Banracing & 
Roadracing bana!

Vid Höga Kustens infart söder om Härnösand finner du Härnösands motorpark med Mittsverigebanan 
skyltad från E4:an. Denna bana är den enda i sitt slag i Norrland och en given mötesplats för oss mo-
torintresserade. Det är en krävande och teknisk bana, 2 km lång, 10 m bred med en nivåskillnad på 27 
meter. Vi vet att du kommer att värdesätta din körupplevelse och tiden du är på banan.! 

Svenska Saabklubben fortsätter sin satsning på ban-
körningsaktiviteter där vi erbjuder våra medlemmar 
en rolig och lärorik dag på en bana där alla kan få 
köra av sig under ordnade former.

Finns det medlemmar som vill komma och hålla lite 
”bakluckeloppis” så är ni naturligtvis välkomna.

Alla med Saabbilar är välkomna oavsett medlems-
skap eller ej, och medlemsskap kan för de som vill  
lösas på plats.

Endagslicens inklusive försäkring krävs och löses på 
plats.

Mat och fika kommer att finnas på banan . 

För vidare information kontakta Thomas Ramsell på 
telefon 070 -  312 43 39 eller 
Anders Johansson på telefon 070 - 510 88 78 
samt håll er uppdaterade  på Saabklubbens eller 
Norrlandssektionens hemsida.

Välkomna!

Lagom inför denna tidnings tryckdatum 
så har vi inom Norrlandssektionen fått lite 
oroande info om detta arrangemang men vi 
jobbar på att det ska gå att genomföra som 
det är tänkt och håller tummarna.

Av den anledningen vill vi trycka på lite ex-
tra att ni håller ett öga på vår hemsida: htt-
ps://saabklubben.se/norrland/  för att hålla 
er uppdaterade om hur vi lyckas!
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    Veteranmarknad i Torsby                                                                                                                                    

       Lördag 13 maj 2017, kl 08.00-15.00, Graneviksparken Torsby 

Alla som är intresserade av gamla veteranfordon hälsas välkomna för att köpa eller sälja 
delar eller kanske bara går runt och titta. 

   Försäljning av bland annat:  
MC-delar: special bl.a. engelska MC,  
Mopeder och mopeddelar. 
Bil-delar: bl.a. Opel -60 -70 och 80tal, Mercedes, Saab, Volkswagen och Volvo. 
Verktyg, skyddskläder mm. som hör till hobbyn.                                                                                                                                    
                                      Utställning under dagen av:   
Veteranbilar, bl.a. märkesklubbar, tändkulemotorer, veteranmopeder och motorcyklar. 

               

 

                                    Succén från 2016 fortsätter även 2017 
Egen prylmarknads avdelning där våra ”äkta hälfter” kan hitta sina prylar, helt separerad 
från veterandels marknaden. 

Som vanligt serverar vi hamburgare, dricka, kaffe och smörgåsar. 

Insläpp av säljare från kl. 18.00-22.00 dagen före försäljningsdagen. Pris per försäljnings-
plats är endast 100:- som betalas innan du kör in på området. Ingen föranmälan behövs. 
Entré för övriga 20:-/person, ungdomar under 15år fri entré. För ytterligare information, 
Åke Jönsson 070-3763119 eller Lennarth Lövqvist 070-6726494 

VÄLKOMNA till en trevlig Nostalgidag i Granevik önskar TORSBY MOTORVETERANER.  

                                 www.torsbymv.se                                                                                                                  
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SVENSKA SAABKLUBBEN HAR NU EN 
AKTIV STOCKHOLMSSEKTION. 

Vi har bildat en styrelse som ska samordna och tipsa om träffar i 
Stockholmsområdet. 

Sektionen kommer även i år att ha veckoträffar vid restaurang Skrovet
,Årstavikens segelsällskap. Dessa drar vi igång med den 2 maj 2017 från 
kl 18.00 och håller på varje tisdag tills fiket stänger för säsongen. Det är bara 
att komma dit med vilket fordon du vill och ta en kopp kaffe eller mat om du 

vill, över lite trevligt snack.
Sektionen kommer gemensamt att åka till andra veckoträffar som:

Ulva Kvarn (Uppsala)

Trosa hamnträff

Nyköpings hamnträff

Nifsta (Gottröra)

Vid dessa tillfällen bestämmer vi några strategiska samlingspunkter så att vi kan komma till 
träffen i gemensam trupp.

Dessutom har AHK en Saabspecial vid Årstaviken som vi kommer besöka.

Dock är inga datum klara än, så håll utkik på hemsidan!

De datum som vi redan har bokat in för träff i Stor-Stockholm är 6 juni, då det 
dessutom är motorhistoriska dagen. Mer information kommer längre fram.

Dessutom planerar sektionen att deltaga på Älvnäsdagen den 26 augusti. En 
träff med både bilar och andra aktiviteter.

Vill ni själva anordna en träff i området så hör gärna av er till oss för stöd.

Den enklaste vägen till vår hemsida med uppdaterad 
information är att gå in på Svenska saabklubbens hemsida, 
därefter gå in under ”medlemmar” och ”lokalsektioner”, där 

finns en länk till vår sida. När ni väl hittat den så sparar ni den 
som favorit! 

Väl mött & hoppas vi ses i sommar! 
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Måndagen den 26 juni Saabkväll vid 
Årstaviken, Stockholm

Automobilhistoriska Klubben anordnar även i år måndagsträffar vid Årstaviken, ett par hundra 
meter bakom Eriksdalsbadet. Förra året kom det riktigt många Saabar av olika modeller och vi 
hoppas förstås att det kommer minst lika många i år.

Man åker ner dit från den lägsta Skanstullsbron, samma nedfart som Eriksdalsbadet. Gå gärna in på ahk.
se och kolla in kalendern så finner du en karta. Det brukar även dyka upp olika märken på måndagsträf-
farna vilket ger en bra variation. 

Förutom att kolla in fordonen så finns det även en restaurang där man kan äta något gott eller bara ta en 
glass. Träffen börjar vid 18-tiden men man kommer dit när det passar en själv. Vid 20–20.30 börjar folk 
bege sig hemåt.

Saab 92 med udda passagerare.
En Saab 92 rullade in på området vid den sed-

vanliga Onsdagsträffen på Gammlia i Umeå 
och det är inget konstigt med det vid en bilträff 
om det inte var för föremålet på passagerarplat-
sen                                                                                                                                                         

När föraren öppnat dörren så dyker det upp besökare 
ifrån alla håll kanter med kameror i högsta hugg för att 
ta bilder på den udda passageraren.                           

Vad är det som är märkvärdigt med den passageraren 
då?  Jo! Det är passageraren är en tvättmaskin och vad 

gör den där kan man fråga sig. Frågorna haglade, vad 
gör tvättmaskinen där och tusen andra frågor. En rull-
lande tvättstuga kanske.                                                                             

Föraren berättade att det var millimeterpassning för 
den skulle rymmas i 92an. Undrar just i hur många 
bilar det ryms en tvättmaskin i framsätet och misstän-
ker att de är ganska få. Ett lite udda sätt frakta hem 
tvättmaskinen men alla sätt är bra utom dom dåliga. 

Text och bild Rune Danielsson
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Ansvarig utgivare: 
Peter Edqvist  

Redaktör: 
Göran Schüsseleder

MHRF Motorhistoriska 
Riksförbundet 

Anderstorpsvägen 16,
6 tr, 171 54 Solna
Tfn: 08-30 28 01 
Fax: 08-31 27 06 

E-post: kansli@mhrf.se
Hemsida: www.mhrf.se

Obs!
Fira påsk i 
Jönköping 
med MHRF 
på Elmia!
Bilsport Per-
formance & 
Custom Motor 
show är Sveri-
ges största pu-
blikmässa för 
fordonsentusi-
aster. Mässan 
arrangeras på 
Elmia i Jön-
köping under 
påskhelgen. 
Och MHRF är 
naturligtvis på 
plats – i hall C! 
Du med? 

GS
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Sverige dubbelt representerat
i 50-årsjubilerande FIVA
FIVA firade sitt 50-årsjubileum i samband med årsmötet i Paris den 16 
till och med 20 november. Två från MHRFs styrelse valdes under års-
mötet in bland de olika kommittéerna, varav den ene också i styrelsen.
I mitten av november hölls *FIVAs årsmöte i Paris. Två från Motorhistoriska 
Riksförbundets styrelse blev invalda i två av FIVAs sju kommissioner. Den 
ene, MHRFs ordförande Peter Edqvist, blev, utöver Legislation Commissi-
on, dessutom enhälligt vald till Senior vice president för FIVA;
– Efter mitt kortare inhopp som tillförordnad Senior vice president ser jag 
fram emot att kunna fortsätta utmaningen med att skapa utrymme för det 
rullande kulturarvet även internationellt. Det kommer att vara en stor sådan 
då det kräver en god balans med samhällets eskalerande miljökrav och 
långtgående begränsningar, begränsningar som i allt större utsträckning 
bygger på åsikter istället för kunskap.
 Peter Edqvist hoppas dock att UNESCOs beskyddarskap av FIVA och 
det rullande kulturarvet kommer att underlätta detta arbete.
 Den andre, MHRFs förbundssekreterare Timo Vuortio, valdes till leda-
mot i FIVAs Utilitarian Commission;
–  Jag är glad över nomineringen och utnämningen och ser fram emot att 
kunna delta och hjälpa till med FIVAs världsvida arbete, i första hand via 
kommissionen för nyttofordon.

Utöver val av ledamöter presenterade de olika kommissionerna sina 
arbeten under året som gått samt det planerade arbetet för kommande 
året. En av dagarna var vigd för symposium med flera föreläsare.
 De olika ämnena handlade om renoveringsarbetet och hur historiska 
fordon uppfattas och uppskattas av allmänheten. Den sista delen av sym-
posiet var vigd för en ungdomspanel som gav sin syn på historiska fordon 
och bland annat klubbarbetet. Delegaterna fick värdefull information och 
kunde få svar på frågor.

FIVAs 50-årsfirande avslutades på söndagen med manifestationen Tour 
de Paris då drygt ett hundra historiska fordon samlades i centrala Paris 
på morgonen. Under hela förmiddagen körde de genom staden på olika 
vägar och stannade på många berömda platser där allmänheten kunde 
fotografera fordonen – och ofta sig själv med dem. Det ställdes frågor om 
fordonen och information om historiska fordon spreds på så sätt vidare.
–  Manifestationen var en god PR-satsning om vår kulturhistoriska gärning 
för hela världens fordon, sammanfattar Timo Vuortio som var en av delta-
garna på plats. Det märktes om inte annat i den internationella pressen.

Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF

Besiktningspaketet: 
Remissvar från MHRF
EUs så kallade besiktningspaketet ska 
implementeras i Sverige senast i maj 
2017. Transportstyrelsen har därför 
skickat ut tre omfattande remisser. 
Transportstyrelsens konsekvensanalys och 
förslag till föreskriftsförändringar handlar 
om:
• kontrollbesiktning
• flygande besiktning
• krav på utbildning och kompetens hos 

besiktningstekniker, polisman och 
bilinspektör

Samtidigt med förslagen rörande besikt-
ningspaketet har Transportstyrelsen också 
föreslagit en del ändringar, som en direkt 
följd av det stora antalet felaktiga föreläg-
ganden som polismyndigheten utfärdade i 
samband med Classic Car Week och Whe-
els Nationals i Älvdalen sommaren 2016.
 MHRF har i vårt remissvar föreslagit 
ytterligare ändringar i föreskrifterna mot 
bakgrund av dessa och tidigare felaktigt 
utfärdade förelägganden.

Skälet till att MHRF går längre än vad 
Transportstyrelsen föreslår är den rättsliga 
bakgrunden. I princip ska de regler som 
gällde då fordonet var nytt tillämpas. Därtill 
är kunskap eller information om hur äldre 
fordon var utrustade och beskaffade inte 
direkt tillgängliga vid en flygande inspek-
tion. Därför föreslår MHRF bland annat en 
försiktighetsprincip. 
 Principen innebär att föreläggande 
om registreringsbesiktning ska användas 
restriktivt eftersom beslutet inte kan överkla-
gas. Därtill ska det göras ett förtydligande 
om att föraren bara ska informeras om det 
finns brister på fordonet, som vid en kontroll-
besiktning skulle ge ”2(x)” (det som förut var 
”etta”). Sådana brister ska inte föreläggas 
om kontrollbesiktning.

Jan Tägt
generalsekreterare MHRF

Timo Vuortio blev inte 
bara vald till FIVAs Uti-
litarian Commission 
utan även till kartlä-
sare i samband med 
manifestationen Tour 
de Paris. Bilen? En De-
lahaye 135. 

Läs mer om Transportstyrelsens kon-
sekvensanalys, bakgrunden och förslag 
till föreskriftsförändringar samt MHRFs 
remissvar på:
www.mhrf.se/MHRF_remissvar_besikt-
ningspaketet_2016
På sidan finns även länk till  bakgrunden till 
EUs så kallade besiktningspaket.

*Läs mer om FIVA, den 
internationella paraplyor-
ganisationen för historiska 
fordon, och årsmötet på:
www.mhrf.se/FIVA_2016

PåVäg Motorhistoriska Riksförbundets Nyhetsblad 1-17 1
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Möte med Riksdagens fordonshistoriska nätverk
MHRF träffar årligen riksdagspolitiker 
genom Riksdagens fordonshistoriska 
nätverk. Träffarna är nu inne på sitt fjärde 
år och det senaste mötet skedde den 23 
november 2016.
Vid höstens möte med Riksdagens fordons-
historiska nätverk berättade MHRF om hur 
vår världsorganisation FIVA har närmat sig 
UNESCO. Detta genom att FN-organet stod 
som beskyddare av World Motoring Heritage 
Year (motorhistoriska året) 2016. Sveriges bi-
drag till det globala eventet var Motorhistoriska 
Dagen den 6 juni. På UNESCOs huvudkontor i 
Paris pågick en utställning, öppen för allmän-
heten, med historiska fordon under en vecka 
i november.
 MHRF kunde också berätta att material 
fortsätter att strömma in till *Svenskt Motor-
historiskt Arkiv.

Mötena med de folkvalda handlar givetvis 
inte bara om allt bra som händer inom den 
fordonshistoriska rörelsen. Bland de viktiga 
frågor som diskuterades ingick den nyligen 
presenterade lagrådsremissen inför den kom-
mande kulturarvspropositionen och arbetet 
inom **Transporthistoriskt Nätverk där MHRF 
ingår. Nätverkets syfte är bland annat att få till 

ett skydd mot ingripanden från myndigheter 
som avsiktligt eller oavsiktligt riskerar att 
skada eller omintetgöra delar av det rörliga 
kulturarvet.

En annan fråga som berördes var årets 
motioner i riksdagen, mot bakgrund av hur 
föregående års motioner avslog med osakliga 
argument som grund. Politikerna från berörda 
utskott beklagade det inträffade och uttryckte 
en vilja att verka för att det inte händer igen. 
2016 lämnades ***åtta motioner som avser 
våra historiska fordon.

MHRF tog även upp en dom i Mark- och mil-
jööverdomstolen (mål M8831-15) som MHRF 
menar ger uttryck för ett typiskt stuprörsa-
gerande, där myndigheter med ett uppdrag 
enbart har att förhålla sig till sina särintressen 
och inte beaktar andra förhållanden av värde. 
Svenska myndigheter har inte skyldighet att 
beakta det rörliga kulturarvet vid handläggning 
och ingripanden.

MHRF informerade också om den situation 
som enskilda fordonsägare oförskylt hamnade 
i när branschorganisationen Swetic felaktigt 
tog beslut om att alla bilar av 1969 års modell 

och nyare skulle ha inslagen identitet. En pro-
cess som tog över ett och ett halvt års inten-
sivt arbete från MHRFs sida att få rätsida på.
 Ett annat myndighetsingripande som 
ställt till det rejält för enskilda fordonsägare är 
när polismyndighetens personal vid flygande 
inspektion eller vid annan inspektion genom 
polisman felaktigt förelägger om kontroll- el-
ler registreringsbesiktning. Något som blev 
särskilt tydligt sommaren 2016 vid två ar-
rangemang i Dalarna. Politikerna som deltog 
i nätverksträffen var upprörda över det som 
framkommit i de två senare fallen.

Värd för dessa möten är Anders Åkesson (C) 
och Isak From (S). Vid detta möte deltog även 
Jonas Gunnarsson (S), Niclas Malmberg (MP), 
Sara-Lena Bjälkö (SD) och Sotiris Delis (M).

Jan Tägt
generalsekreterare MHRF

Läs mer om 
*Svenskt Motorhistoriskt Arkiv:
www.mhrf.se/motioner/2016
**Transporthistoriskt Nätverk:
www.mhrf.se/transporthistoriskt_natverk
***Motioner som tog upp det rörliga kulturarvet:
www.mhrf.se/motioner/2016

Historiska fordon
fortsatt undantagna
från miljözoner

Historiska fordon fortsatt undantagna från miljözoner
Transportstyrelsen föreslår fortsatt att 
historiska fordon som inte är skatteplikt-
iga enligt vägtrafikskattelagen undantas 
från reglerna om miljözoner. 
Dagens bestämmelser om miljözoner ska ut-
ökas till att även gälla personbilar, lätta bussar 
och lätta lastbilar, föreslår Transportstyrelsen. 

Motorhistoriska
Dagen 6 juni

Fira Sveriges rullande kulturarv på en folkfest nära dig!
www.mhrf.se/6juni

Foto: Malin Erlfeldt/MHRF

Arrangörstävlingen
i samarbete med

För mer information om arrangörstävlingen Kultur på väg som anordnas i samband
med Motorhistoriska Dagen, ring 08-30 28 01 eller besök www.mhrf.se/6juni.

Två nya typer av miljözoner för att förbättra 
luftkvaliteten i tätorter finns med i förslaget, 
som du kan läsa mer om här.
 Men reglerna gäller inte alla. Bland annat 
föreslås att historiska fordon som ej är är skat-
tepliktiga enligt vägtrafikskattelagen undantas. 

Motorhistoriska Riksförbundet ser positivt 
på det faktum att Transportstyrelsen anser 
att historiska fordon ska kunna framföras i sin 
rätta kulturarvsmiljö.

Jan Tägt
generalsekreterare MHRF

PåVäg Motorhistoriska Riksförbundets Nyhetsblad 1-172
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Rallyinfo KAK-Midnattssolsrallyt 28/6 – 1/7 2017  
 

Kungliga Automobil Klubben, KAK, hälsar tävlande, funktionärer, sponsorer och övriga 
samarbetspartners samt publik hjärtligt välkomna till Midnattssolsrallyt 2017. 

Årets rally körs som en nationell tävling för klasserna Historic Rally och Regularity, där både 
svenska och utländska deltagare är välkomna att delta. Tävlingen ingår i RM, Riksmästerskapet 
för Historiska Rallybilar. Vimmerby kommer att vara tävlingens bas. Tre dagsetapper som varje 
dag utgår från Vimmerby, en västlig, en sydöstlig och en nordöstlig etapp. 

  

Preliminärt tidsplan 

Fredag 14 april  Inbjudan publiceras och anmälan öppnar i samband med årets Bilsport 
Performance & Custom Motor Show på Elmia. Möjlighet till direktanmälan på 
plats kommer att finnas. 

Fredag 5 maj  Anmälan stängs. 

Måndagen 8 maj Anmälningslista anslås. 

Fredag 12 maj  Tävlingsavgiften skall vara Midnattssolsrallyt tillhanda. 

 

Tisdag 27 juni Vimmerby 

16.00  Anmälan, seviceplatsen samt Rallyinfo öppnar. 

 

Onsdag 28 juni Vimmerby 

08.00 – 13.00  Anmälan öppen. 

09.00 – 15.00  A - besiktning Historic Rally, besiktning av Regularity. Vid tjänlig väderlek 
publik besiktning på Stora Torget. 

16.30  Ekipagen uppställda på Storgatan. 

17.00  Invigning av KAK Midnattssolsrallyt 2017 Stora Torget. 

18.00  Start ss 1. 

 

Torsdag 29 juni Vimmerby 

08.00 Första bil startar Etapp 1, som går söderut från Vimmerby. Cirka sex sträckor om 
60 km SS. Traditionellt lunchuppehåll. 

16.00  Första bil i mål Etapp 1 och service Vimmerby. 
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Fredag 30 juni Vimmerby 

08.00 Första bil startar Etapp 2, som går västerut, från Vimmerby. Cirka åtta sträckor 
om 55 km SS. Traditionellt lunchuppehåll. 

15.30  Första bil in till service Vimmerby. 

18.30  Första start ss Vimmerby 

 

Lördag 1 juli Vimmerby 

07.30  Första bil startar Etapp 3, som går österut från Vimmerby. Cirka fem sträckor om 
55 km SS. Traditionellt lunchuppehåll. 

14.30  Första bil vid slutmål i centrala Vimmerby. 

19.30  Mingel och välkomstdrink. 

20.00  Prisutdelningsbankett. 

 

Rallyinfo 

Rallyinfo kommer att vara bemannat under hela tävlingen, från anmälan till målgång. Förarkontaktmän kommer 
även att finnas vid lunchuppehållen under rallyt där ni kan få svar på frågor samt få aktuella resultat. 

Serviceplats 

Tävlingsbilarna behöver inte ställas i parc fermé onsdag, torsdag, fredag (den 28/6 - 30/6), efter målgång. Det 
innebär att bilarna kan stå på respektive serviceplats under nätterna. Detta för att skapa intresse från publik, 
sponsorer etc. att vistas på serviceplatsen under kvällarna med teamen och dess bilar. Det är absolut förbjudet att 
ta ut bilen från deltagarens respektive serviceplats utan särskilt tillstånd. Det kommer att finnas ett bevakat 
område där man kan parkera bilen under natten om man inte vill ha bilen på sin serviceplats. Bilar som deltar i 
Regularity får dock användas för transport till och från boendet.  

 

OBS! Nytt mått på serviceytan. Vid serviceplatsen har varje tävlande i Historic Rally 5 x 8 meter till sitt 
förfogande, Regularity utan service en något mindre yta. Vill man ha större yta, kan det ordnas i mån av plats och 
kostar då 100 kronor extra per kvadratmeter.  

El 

Intresset för el på serviceplatsen har visat sig mycket större än den el deltagarna tidigare individuellt har köpt till. 
Detta ”lånande” av el har ställt till stora driftstörningar för de som köpt el samt orsakat stora extra kostnader för 
arrangören. Därför kommer el att ingå i startavgiften 2017 men även vara bortvalbar.  

Det kommer att finnas serviceplatser utefter banan, varje ekipage erhåller 1 st Service Roadbook.  

Under hela tävlingen kommer restaurang och servering att vara öppen vid serviceplatsen. 

 

 

 

Deltagare 

Totalt antal tävlande är begränsat till cirka 200, fördelat på Historic Rally och Regularity. Ett väsentligt inslag i 
denna historiska tävling är trevligt umgänge och utbyte mellan deltagarna och teamen. Rallyt ska vara en unik 
upplevelse för alla som på något sätt deltar. KAK Midnattssolsrallyt förbehåller sig rätten till fri gallring. 

 

Media 

KAK Midnattssolsrallyt kommer inför och under rallyt kontinuerligt att släppa pressreleaser. 
www.midnattssolsrallyt.com och facebook.com/midnightsunrally kommer uppdateras med information, 
reportage etc. KAK Midnattssolsrallyt kommer att förse lokaltidningar med färdiga reportage om förare och 
ekipage. Under rallyveckan kommer Rallyradion att sända.  

Pressansvarig och samordnare för all media är: 

Robert Gustavsson 

Telefon: +46 (0)70-961 83 52 

Mail: info@pressofficer.se 

Tveka inte på att förse honom med information om ert deltagande i rallyt. 

 

Reklam 

Det är tillåtet att ha reglementsenlig reklam på bilen dock ej på framskärmar, framdörrar och övre kanten av 
vindrutan. Dessa områden är reserverade för KAK Midnattssolsrallyts arrangörsreklam. Reklam för alkohol och 
tobak är förbjudet. 

  

Startordning 

Regularity startar först, därefter Historic Rally i seedad ordning där den som anses snabbast startar sist. På 
följande etapper startar Regularety först, i samma ordning hela tävlingen igenom, medan Historic Rally startar 
med snabbaste bil sist efter aktuellt resulat. Om man bryter en etapp kan man starta om nästa etapp mot ett 
tidstillägg.  

 

Specialsträckor 

Specialsträckorna körs på grusvägar av mycket bra kvalitet, undantaget några procent som körs på asfalt. 
Preliminärt har rallyt har en totallängd på ca:800 km, varav ca:175km specialsträckor. 

 

Tidtagning 

Tidtagning sker på tiondels sekund på specialsträckorna. Regularitys tidtagning sker via GPS. 

 

 

 

 

 

Tävlingsavgift 

Tävlingsavgiften är 15 500 kronor, inkl. el (se sidan två), för Historic Rally och Regularity inklusive ett 
servicepaket. 

Följande ingår i tävlingsavgiften: 

 1 Roadbook. 

 1 Program inklusive karta. 

 Rallyskyltar, startnummer till tävlingsbil, reklam. 

 1 Enfas elanslutning, går att välja bort, värde 500 kronor. 

Lunch vid uppehållen torsdag, fredag och lördag för förare och kartläsare. 

Middag vid etappuppehållen torsdag, fredag för förare och kartläsare. 

Entré till jubileumsbanketten för förare och kartläsare.  

 2 Plaketter från Midnattssolsrallyt 2017. 

 1 Servicepaket. 

Följande ingår i servicepaketet: 

 1 Serviceroadbook med GPS koordinater. 

 1 Program inklusive karta. 

 1 Serviceskylt. 

 2 Servicebrickor för mekaniker. 

Varje tävlande har möjlighet att köpa till ett extra servicepaket för 600 kronor. 

För att komma in på serviceplatser fordras en serviceskylt på servicefordonet. 

 

Regularity 

I Regularity får man tävla med helt vanliga standardbilar och rallybilar tillverkade 1985 eller tidigare. KAK 
Midnattssolsrallyt 2017 är en nationell tävling och därför ställs inga speciella krav på exempelvis FIVA-pass 
(dessa behövs endast på internationella tävlingar). 

Regularity är ett precisionskörningsrally som körs på transportsträckor, där normala trafikregler gäller, och på 
avlysta specialsträckor (SS) där tävlingsregler gäller. Specialsträckorna ska, i hela sin längd, köras med den av 
arrangören bestämda medelhastigheten. Medelhastigheten kontrolleras vid ett antal hemliga kontroller liksom vid 
mållinjen för varje specialsträcka. 

 

 

 

 

D3 från 1601 cm3 till 2000 cm3 

D4 över 2001 cm3 

Category 4 (1.1. 1982 – 31.12 1985) 

E1 Grupp A upp till 1600 cm3 

E2 Grupp A över 1601 cm3 

E3 Grupp B upp till1600 cm3 

E4 Grupp B över 1601 cm3 

Category 5 (1.1. 1986 – 31.12 1990) 

F1 Grupp A upp till 1600 cm3 

F2 Grupp A över 1601 cm3 

F3 Grupp B upp till1600 cm3 

F4 Grupp B över 1601 cm3 

 

Category 6 

Utlandsregistrerade historiska rallybilar tillverkade före 31.12 1990 uppfyllande sitt eget lands nationella regler 
för historiskt tävlande, t.ex. ett engelskt MSA godkännande. Alla deltagare i Category 6 skall ta individuell 
mailkontakt med tävlingsledningen för godkännande. 

Arrangörsnoter 

KAK Midnattssolsrallyt kommer inte att tillåta egna noter och ej heller erbjuda arrangörsnoter. Tävlingsledningen 
har rätt att kontrollera att notförbudet efterlevs var som helst under rallyt. 

Licenser 

För att delta krävs giltig licens i rally. Kartläsare skall inneha minst kartläsarlicens. Det åligger den tävlande att 
tillse att licens finns i god tid före rallyt.  

Friskrivning 

Den här informationen är vid dags dato preliminär i alla stycken. Tävlingsledningen äger rätt att ändra den i alla 
avseenden fram till och med tävlingen. 

Kontakt 

Projektledare Lars Jonsson. 076-8282130, info@midnattssolsrallyt.com 

Varmt välkomna till ett av Sveriges största motorsportevenemang, Midnattssolsrallyt 2017!		

Sammanfattning av 
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Fredag 30 juni Vimmerby 
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Deltagare 

Totalt antal tävlande är begränsat till cirka 200, fördelat på Historic Rally och Regularity. Ett väsentligt inslag i 
denna historiska tävling är trevligt umgänge och utbyte mellan deltagarna och teamen. Rallyt ska vara en unik 
upplevelse för alla som på något sätt deltar. KAK Midnattssolsrallyt förbehåller sig rätten till fri gallring. 

 

Media 

KAK Midnattssolsrallyt kommer inför och under rallyt kontinuerligt att släppa pressreleaser. 
www.midnattssolsrallyt.com och facebook.com/midnightsunrally kommer uppdateras med information, 
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Startordning 

Regularity startar först, därefter Historic Rally i seedad ordning där den som anses snabbast startar sist. På 
följande etapper startar Regularety först, i samma ordning hela tävlingen igenom, medan Historic Rally startar 
med snabbaste bil sist efter aktuellt resulat. Om man bryter en etapp kan man starta om nästa etapp mot ett 
tidstillägg.  
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Startordning 

Regularity startar först, därefter Historic Rally i seedad ordning där den som anses snabbast startar sist. På 
följande etapper startar Regularety först, i samma ordning hela tävlingen igenom, medan Historic Rally startar 
med snabbaste bil sist efter aktuellt resulat. Om man bryter en etapp kan man starta om nästa etapp mot ett 
tidstillägg.  

 

Specialsträckor 

Specialsträckorna körs på grusvägar av mycket bra kvalitet, undantaget några procent som körs på asfalt. 
Preliminärt har rallyt har en totallängd på ca:800 km, varav ca:175km specialsträckor. 

 

Tidtagning 

Tidtagning sker på tiondels sekund på specialsträckorna. Regularitys tidtagning sker via GPS. 

 

 

 

 

 

Tävlingsavgift 

Tävlingsavgiften är 15 500 kronor, inkl. el (se sidan två), för Historic Rally och Regularity inklusive ett 
servicepaket. 

Följande ingår i tävlingsavgiften: 

 1 Roadbook. 

 1 Program inklusive karta. 

 Rallyskyltar, startnummer till tävlingsbil, reklam. 

 1 Enfas elanslutning, går att välja bort, värde 500 kronor. 

Lunch vid uppehållen torsdag, fredag och lördag för förare och kartläsare. 

Middag vid etappuppehållen torsdag, fredag för förare och kartläsare. 

Entré till jubileumsbanketten för förare och kartläsare.  

 2 Plaketter från Midnattssolsrallyt 2017. 

 1 Servicepaket. 

Följande ingår i servicepaketet: 

 1 Serviceroadbook med GPS koordinater. 

 1 Program inklusive karta. 

 1 Serviceskylt. 

 2 Servicebrickor för mekaniker. 

Varje tävlande har möjlighet att köpa till ett extra servicepaket för 600 kronor. 

För att komma in på serviceplatser fordras en serviceskylt på servicefordonet. 

 

Regularity 

I Regularity får man tävla med helt vanliga standardbilar och rallybilar tillverkade 1985 eller tidigare. KAK 
Midnattssolsrallyt 2017 är en nationell tävling och därför ställs inga speciella krav på exempelvis FIVA-pass 
(dessa behövs endast på internationella tävlingar). 

Regularity är ett precisionskörningsrally som körs på transportsträckor, där normala trafikregler gäller, och på 
avlysta specialsträckor (SS) där tävlingsregler gäller. Specialsträckorna ska, i hela sin längd, köras med den av 
arrangören bestämda medelhastigheten. Medelhastigheten kontrolleras vid ett antal hemliga kontroller liksom vid 
mållinjen för varje specialsträcka. 

 

 

 

 

D3 från 1601 cm3 till 2000 cm3 

D4 över 2001 cm3 

Category 4 (1.1. 1982 – 31.12 1985) 

E1 Grupp A upp till 1600 cm3 

E2 Grupp A över 1601 cm3 

E3 Grupp B upp till1600 cm3 

E4 Grupp B över 1601 cm3 

Category 5 (1.1. 1986 – 31.12 1990) 

F1 Grupp A upp till 1600 cm3 

F2 Grupp A över 1601 cm3 

F3 Grupp B upp till1600 cm3 

F4 Grupp B över 1601 cm3 

 

Category 6 

Utlandsregistrerade historiska rallybilar tillverkade före 31.12 1990 uppfyllande sitt eget lands nationella regler 
för historiskt tävlande, t.ex. ett engelskt MSA godkännande. Alla deltagare i Category 6 skall ta individuell 
mailkontakt med tävlingsledningen för godkännande. 

Arrangörsnoter 

KAK Midnattssolsrallyt kommer inte att tillåta egna noter och ej heller erbjuda arrangörsnoter. Tävlingsledningen 
har rätt att kontrollera att notförbudet efterlevs var som helst under rallyt. 

Licenser 

För att delta krävs giltig licens i rally. Kartläsare skall inneha minst kartläsarlicens. Det åligger den tävlande att 
tillse att licens finns i god tid före rallyt.  

Friskrivning 

Den här informationen är vid dags dato preliminär i alla stycken. Tävlingsledningen äger rätt att ändra den i alla 
avseenden fram till och med tävlingen. 

Kontakt 

Projektledare Lars Jonsson. 076-8282130, info@midnattssolsrallyt.com 

Varmt välkomna till ett av Sveriges största motorsportevenemang, Midnattssolsrallyt 2017!		
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Omslag baksida: Solnedgång vid Göteborgs norra 
skärgård givetvis med en Saab 96 V4 i förgrunden.  

Foto Göran grimmark

Vintermarknad i Göteborg.
Den 28 januari så startade Svenska Volvoklub-

ben och Svenska Saabklubben en ny tradition och 
det är en gemensam vintermarknad i Göteborg. 
Placeringen var Ett av Volvo cars jättelika garage 
och vi är väldigt tacksamma att vi fick låna detta. 

Vi är nöjda med träffen med många säljare och köpare 
med tanke på den korta tiden som detta har planerats. 
Vi som arrangörer tar med oss erfarenheterna av det 
som var bra och det som var mindre bra till nästa 

gång. För det kan vi säga att det blir en stående tradi-
tion. Planera in sista lördagen i januari 2018 och åren 
framöver. Då vinterns största marknad kommer att äga 
rum för Saabar och Volvo. 

Tack alla säljare och köpare för att ni gjorde dagen! 
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7472 Daniel Christakopou-
los

Stockholm

7473 Rolf Mälberg Onsala
7474 Patrik Alenklint Uddevalla
7475 Stefan Gustafson Vadstena
7476 Mikael Lindström Västerås
7477 Torsten Partell Åkersberga
7478 Ludvik Edseth Oslo
7479 Pablo Pons Huddinge
7480 Uno Gren Sunne
7481 Joakim Zielinski Viskafors
7482 Mats Wagnborg Karlskrona
7483 Alva Jonsson Östhammar
7484 Bo Alfven Norrköping
7485 Stephen Miles Shipston-on-

Stour
7486 Magnus Axelsson Halmstad
7487 Josef Cederlund Göteborg
7488 Thorbjörn Gustavsson Göteborg
7489 Fredrik Åberg Örebro
7490 Nicola Geigy Basel
7491 Göran Samuelsson Nässjö
7492 Lennart Hveren Danderyd
7493 Sven-Åke Carlsson Eskilstuna
7494 Hans Kempe Ljungsbro
7495 Erling Jonsson Trollhättan
7496 Mikael Karlsson Helsingborg
7497 Stig Untamo Eriks-

son
Norrköping

7498 Christer Nilsson Sköllersta
7499 Linus Jansson Kristine-

hamn
7500 Sture Persson Lit
7501 Stefan Karlsson Ullared
7502 Per Sallerbäck Söderköping
7503 Christer Fridlund Härryda
7504 Ronny Andersson Åmål
7505 Ludvig de Laval Stockholm
7506 Jonas Forslind Linköping
7507 Åke Karlsson Nyköping
7508 Janne Wansen Tampere
7509 Frank Vifot Haas Skurup
7510 Jimmy Pettersson Kristdala
7511 Mikael Perström Kiruna
7512 Johannes Agardh Ryd-

berg
V Frölunda

7513 Jens Solem Kungälv
7514 Lennart Emanuelsson Eskilstuna
7515 Kent Elfstrand Husum
7516 Peter Dannbring Höör
7517 Per Karlsson Motala
7518 Conny Arnfeldt Västerås
7519 Johan Selvén Vänersborg
7520 Bror Sundvall Enköping
7521 Lennart Johansson Bullaren
7522 Tomas Granlund Sjuntorp
7523 Patrik Johansson Uddevalla
7524 Mikael Andersson Lysekil
7525 Staffan Lageholm Umeå
7526 Lars Abrahamsson Ljungskile
7527 Roland Sjölander Örnskölds-

vik
7528 Adrian Nanderöd Ljungskile
7529 Paul Greer Stenungsund
7530 Lennart Elowsson Arvika
7531 Maria Björk Torshälla
7532 Anders Mattsson Mora
7533 Daniel Svensson Kumla
7534 Hampus Sjögren Gideå
7535 Lennart Andersson Trollhättan

7536 Jörn-
Harald

Grindstein Kirkenes

7537 Benny Mortensen Karlstad
7538 Peter Van Der 

Hoeven
Stockholm

7539 Ingalill Åkesson Eslöv
7540 Kent Ahlberg Klippan
7541 Jan Hessling Salrsjö-Boo
7542 Martin Berkels Habscheid
7543 Roland Lunddahl Vreta Kloster
7544 Didier Francois Hasnon
7545 Hendrik Dekker Groningen
7546 Mikko Neva Söörmarkku
7547 Jens Thuresson Vargön
7548 Finn-

Magnus
Mellingen Sletta

7549 Sören Petersson Söderköping
7550 Per-Stei-

nar
Bungum Skien

7551 Yvonne Landgren Häggenås
7552 Ove Johansson Alnö
7553 Gunnar Fransson Lidköping
7554 Svante Carlesjö Vetlanda
7555 Mattias Karlsson Forshaga
7556 Lars Nordén Vällingby
7557 Grzegorz Kulinski Warszawa
7558 Bertil Johansson Trollhättan
7559 Johan Bergman Svenstavik
7560 Mats Hellström Norrtälje
7561 Åke Andersson Borlänge
7562 Joakim Persson Karlstad
7563 Fredrik Kindberg Österbybruk
7564 Robert Asplund Överkalix
7565 Pontus Brag Märsta
7566 Frank Möller Västra Frö-

lunda
7567 Juha Hyvönen Raisio
7568 Kieran Redman Shropshire
7569 Per Karlsson Frövi
7570 Arthur Pettersen Andenes
7571 Emil Sjöqvist Vänersborg
7572 Bengt Jansson Nossebro
7573 Maptun 

Perfor-
mance

Fredrik Åberg Örebro

7574 Göran Altius Stockholm
7575 Ramek Bil 

AB
David Ramm Vänersborg

7576 Christian Berglund Stjärnhov
7577 Magnus Bergdahl Nykvarn
7578 Bertil Carlsson Eksjö
7579 Lars Wunder Örebro
7580 Ekmans 

bil och båt
Thommy Gustavsberg

7581 Magnus Brånfelt Töreboda
7582 Anders Wolf Gnesta
7583 Johan Lundahl Skara
7584 Marc-

Olivier
Chavanne Hochdorf

7585 Tord Gustavsson Hindås
7586 Roger Andersson Vingåker
7587 Jyrki Kämäräinen Kuopio
7588 Markus Andersson Flarken
7589 Per Tuvesson Hulsfred
7590 Arne Visser Amsttelveen
7591 Thord Backe Hopkinton
7592 Lasse 

Jönsson
Klassiska  
Bilar AB

Karlstad

7593 Östen Johansson Bjurholm
7594 Johan Axelsson Enskede
7595 Ola Karlsson Hasslö
7596 Kent Alm Garpenberg

Nya Medlemmar hälsas välkomna !
7597 Rune Andersson Hjärtum
7598 Karl-

Gustav
Eliasson Helsingborg

7599 Lars Wessman Habo
7600 Peter Stridh Årjäng
7601 Emil Wallin Degerfors
7602 Åke Westman Boden
7603 Richard Larsson Mariestad
7604 Theopold-

parts e.K.
Sascha Theo-
pold

Lemgo

7605 Björn van Kints Tällberg
7606 Anders Karlsson Nynäshamn
7607 Rolf Nilsson Lycksele
7608 Per Westin Sandviken
7609 Holger Bengtsson Vargön
7610 Svend Bjornager Hjörring
7611 Per-Olof Birgersson Västerås
7612 Aleksey Lapay Moskva
7613 Henrik Arctaedius Holmsund
7614 Lennart Arfwidsson Västervik
7615 Arne Honkamaa Hedenäset
7616 Anders Karlsson Väse
7617 Ron Meijs Hoorn  NH
7618 Lars Bergsten Stockholm
7619 Micael Andersson Köping
7620 Joakim Svensson Köping
7621 Johannes Stenling Hägersten
7622 Bror Santamäki Närpes
7623 Håkan Edeslätt Haninge
7624 Rolf Sundström Molkom
7625 Anders Lindberg Vintrosa
7626 Holger Olsson Årjäng
7627 Börje Svensson Hässleholm
7628 Arne Svensson Billeberga
7629 Sven-Erik Eriksson Borgstena
7630 Mikael Jacobsson Torhamn
7631 Kjell Alm Hallabro
7632 Bo Holmgren Grytöl
7633 Rune Persson Delsbo
7634 Adsum 

Revisorer
Ulrika Sjödén Västerås

7635 Anita Eiritz Orsa 
7636 BM-Trade 

s.r.o.
Att: Gustav 
Gustav Budin-
sky

Bratislava

7637 Leif Andersson Trollhättan
7638 Annar Ramberg Verdal
7639 Jari Dimberg Märsta
7640 Bertil Lundström Laholm
7641 Earl 

Carter
Photograpy Melbourn 

Victoria
7642 Anna Looberger Söderhamn
7643 Gustav Johnsson Borrby
7644 Alexander Hammarin Gävle
7645 Ove Wictorsson Nybro
7646 Mikael Roos Vänersborg
7647 Ola Jonsson Örnskölds-

vik
7648 Kristoffer Berglind Hovmantorp
7649 Åke Phersson Strängnäs
7650 Fredrik Berglund Sturefors
7651 Carsten 

Ostorp
C/o Bo Jo-
hansson

Hålanda

7652 Tobias Ljungberg Norrköping
7653 kjell-Ivar Hansen Saltröd
7654 Lars Ericsson Sandeöver-

ken
7655 Tommy Andersson Umeå
7656 Andre Huber Dresden
7657 Chris-

topher 
Calvert Sandefjord




