Vilka vi är
Svenska Saabklubben är en aktiv förening som främjar Saabs bilar och
tillbehör. Saabinnehav är inget krav för att bli medlem, allt som behövs är
ett intresse för Saabar.
De flesta av våra medlemmar äger Saabar av alla modeller från de allra
äldsta tvåtaktarna, modell 92A, till den senaste modellen av 9-5.
Det finns ett antal lokalsektioner anslutna till Svenska Saabklubben,
dessa är Saab Skånia, Norrland, Stockholm, Gothia (Göteborg), Gotland
Karlskrona samt Trollhättan.
Medlemsavgift år 2015 350 kr
Familjemedlem:
100 kr
PLUSGIRO: 476 52 46-6
ORG nr: 867200-6502
Skriv till oss:
Svenska Saabklubben
Strandhemsvägen 3
656 71 Skattkärr

Ursaab 92 årsmodell 1947

Besök oss på Internet:
www.saabklubben.se
Kontakta oss via mejl:
info@saabklubben.se

Saab 9-5 Aero 2012

Svenska Saabklubben verkar för:
• Att bevara Saab-bilar
• Att öka medlemmarnas kunskap om Saab-bilarnas historia
• Att främja kontakten mellan medlemmarna genom träffar och rallyn
• Att verka för en god reservdelsförsörjning till medlemmar till rimliga
priser
• Att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen gentemot
myndigheter, andra föreningar och organisationer
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Därför skall man gå med i Svenska Saabklubben!
• Du träffar likasinnade som du kan utbyta tips och erfarenheter med.
• Du får tillgång till vårt lager med svårfunna reservdelar.
• Du kan teckna mycket förmånliga försäkringar för entusiastbil
genom MHRF.
• Du får vår uppskattade klubbtidning Bakrutan fyra gånger per år.
• Du lär dig mer om Saab och Saabs intressanta historia.
• Du träffar många nya vänner att ha roligt tillsammans med.
• Saabklubben är med i Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF, och
är därför med och påverkar hela fordonshobbyns utveckling.
Vill du bli medlem i Svenska Saabklubben, gör så här!
Betala in 350 kronor direkt på plusgiro 476 52 46-6. Skriv ditt namn
och adress och skriv ”ny medlem” vid inbetalningen. Efter ca 3-4 veckor
erhåller du ett välkomstbrev, medlemskort med medlemsnummer samt
senaste numret av vår tidning Bakrutan.
Det går även bra att betala via Paypal. Betala då till
”ekonomi@saabklubben.com” eller använd den betalknapp som finns på
vår hemsida. Observera att avgiften i dessa fall blir något högre på grund
av Paypal:s administrativa avgift.
Du är då varmt välkommen att skicka oss ett e-mail till adress:
info@saabklubben.se Vi behöver veta ditt namn och adress, telefonnummer och e-postadress.
Vi kommer då att skicka dig informationsmaterial om klubben samt information om hur du betalar in medlemsavgiften.(Av erfarenhet vet vi
att många e-postadresser anges fel. Var därför noga med att ange rätt
epostadress i brevet.) Informationsmaterial ska normalt dyka upp inom
inom tre veckor - om inte var så kontakta oss på adress
info@saabklubben.se
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Svenska Saabklubben
genom tiderna
År 1976 bildade Börje Eriksson i
Märsta (Stockholm) Saab 92-registret. På denna tid var det verkligen
ett register och inget mer - ett sätt
för ägare av Saab 92:or att kunna
komma i kontakt med varandra.
Med tiden kom fler och fler bilar
med, så också modell 93.

Lennart att sköta allt själv med
värvning av nya medlemmar, klubbtidning, ekonomi mm. Då bildades
en interimstyrelse och första riktiga årsmötet hölls i Örebro mars
1986. Till ordförande valdes Yngve
Ekberg (Stockholm) som kom att
inneha denna post fram till 1993.

Lennart Frostelid i Björneborg
(Värmland) tog över 1981, då fick
även Saab 95 och 96 t.o.m.1964
vara med i registret. Registret bytte namn till Svenska Saabregistret.
Efter ytterligare något år blev även
långnosarna välkomna och medlemsantalet var 1983 uppe i ca 400.
År 1985 var vi ca 500 medlemmar
i registret. Det blev för tungt för

Under denna tid hände mycket:Vi
blev medlemmar i MHRF 1987, och
samtidigt bildades flera lokalsektioner som sköter de lokala aktiviteterna. Nämnas kan att SSR:s första
riktigt stora internationella träff
var i Trollhättan 1987 då SAAB-bilen fyllde 40 år och flygplanet 50 år.
Detta var vårt första riktiga samarbete med SAAB Automobile AB
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som fram till Saabs konkurs varit
väldigt positivt. Idag har vi ett fortsatt gott sammarbete med de nya
ägarna.

ben kommit upp till ca 2 500 medlemmar och likartade föreningar
har dessutom etablerat sig i många
länder runt om i såväl Europa som
Asien och Australien. Dessutom
John Jonasson (Stockholm) blev finns ett antal föreningar i USA.
ordförande 1993, då hade vi ca
1200 betalande medlemmar och
2013 beslutade en enig årsstämen stark ekonomi med reservdels- ma att inkludera och omfatta alla
lager, nytillverkning av delar m.m.
Saabar, oavsett ålder eller modell,
År 1998 tog Martin Bergstrand i Svenska Saabklubben. Vi brinner
(Uppsala) över ordförandeskapet. för Saab som bilmärke, oavsett om
SSR hade då redan nått dataåldern det är äldre eller nyare bilmodeller.
med en egen hemsida sedan något Hos oss är alla Saabar välkomna.
år. På årsmötet år 2000 beslutades
Intresset och uppmärksamheten
att föreningen från och med som- kring Saab är fortsatt starkt, vilket
maren 2001 byter namn till Svens- tydligt syns i den goda återväxten i
ka Saabklubben. Vid denna tid hade klubben.
föreningen ca 1600 medlemmar
och antalet stiger snabbt under de
Välkommen som medlem i en
första åren av 2000-talet.
mycket aktiv och expanderade
klubb!
Vid årsskiftet 2012/13 har klub5

Bakrutan
Bakrutan är namnet på vår
uppskattade klubbtidning som
utkommer med fyra nummer
per år. Tidningens innehåll formas till stor del av Svenska Saabklubbens medlemmar som flitigt
bidrar med artiklar och reportage. Alla nummer av Bakrutan
finns numer lagrade på hemsidan
för alla som är medlem i Svenska
Saabklubben.

Träffar
Varje år anordnas ett flertal träffar runt om i landet. Det är aktiva
medlemmar som står för arrangemanget med Svenska Saabklubben eller
någon av våra klubbsektioner som stöd bakom sig. Det kan vara allt ifrån
stora tillställningar med många olika aktiviteter till att vi samlas några
stycken och fikar tillsammans.
Sektionerna genomför också under året ett antal samarrangemang och
marknader tillsammans med andra veteranfordonsklubbar.
Träff i Karlskrona. Foto Anton Björklund

I Bakrutan finner Du
bland annat:
• Information från klubben
• Reportage från träffar
• Saab:s historia
• Nostalgiska artiklar
• Mektips
• Klubbens reservdelar
• Träffar och arrangemang
• Köp och säljannonser
Samt mycket annat smått
och gott.

Saab 9-3 Viggen
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Hemsida

Klubbshoppen

Sedan 1996 finns Svenska Saabklubben även att besöka på webben.Vår
hemsida har blivit mycket populär och har många besökare varje dag.

Via Svenska Saabklubbens Klubbshop kan Du köpa dekaler, t-shirts,
nyckelringar, usb-minnen, musmattor och mycket annat.

På Svenska Saabklubbens hemsida
hittar Du bland annat:
• Aktuell information från klubben.
• Information om träffar och arrangemang.
• Bild och filmarkiv, gamla Bakrutor m.m. för nedladdning.
• Svenska Saabklubbens forum där Du kan ställa frågor och få tips av
andra medlemmar samt hitta köp- och säljannonser.
• Reservdelar och verkstadslitteratur på CD kan beställas via
hemsidans webbshop.
• Länkar till andra hemsidor med Saab eller bilanknytning och mycket
annat trevligt som rör Saab.

Från klubbshoppen kan Du även beställa gamla nummer av Bakrutan,
i den mån de finns i lager.
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Reservdelar

MHRF

En förutsättning för att våra Saabar ska kunna rulla vidare är att det
finns reservdelar att tillgå. Föreningen har ett stort lager delar som köpts
upp till förmån för medlemmarna. Dessutom har Svenska Saabklubben,
samt medlemmar i privat regi, tagit tag i arbetet med att tillverka nya
delar som inte längre finns att få tag på. Vi har en ny webshop som är
enkel att använda. För frågor om leveranser, betalningar, order, produkter
använd mailen: reservdelar@saabklubben.se.

Svenska Saabklubben är ansluten till MHRF. Det ger Dig bland annat
möjlighet att teckna förmånliga veteranbilsförsäkringar. För att få teckna
dessa försäkringar ska bilen uppfylla vissa krav.
Bilen får till exempel inte användas som bruksbil och den
skall godkännas av en besiktningsman som i sin tur är godkänd av MHRF och Folksam.
Inom Svenska Saabklubben
finns ett antal besiktningsmän,
spridda över landet, som är
specialiserade på våra Saabar.
Till vänster ser vi en av flera informationsskrifter som
MHRF ger ut och som behandlar bilhobbyn och denna gång
gäller det vilka risker som finns
med verkstadsarbeten och förvaring av fordon.
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Samarbetspartners
Svenska Saabklubben har rabattavtal för sina medlemmar med ett antal företag som erbjuder produkter till våra fordon och de viktigaste av
dessa är för närvarande:

Saabs museum
Svenska Saabklubben samarbetar med Saabmuseet i Trollhättan där vi
bland annat håller våra årsmöten och festivaler.
Foto Saab Bilmuseum

www.speedparts.se

www.bromsokrenovering.se

www.colorglo.se

www.anabil.se
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Svenska Saabklubben
- The Swedish Saab Club
The club Saabklubben is a politically and religiously independent car
club promoting the interest in owning, restoring, driving or just admiring
Saab cars. Saabklubben is a major Saab car club in Sweden with over 2
800 members (in 2014). You don’t have to own a Saab car to become a
member, an interest in Saabs is enough. The Swedish SAAB club of today
is focused on SAAB cars from the two stroke engined SAAB 92, 93,95
and 96 as well as the four stroke engine SAAB 95/96 V4, to the latest
double turbo-charged diesel engine in the new generation 9-5.

Become an international
member
Svenska Saabklubben welcomes international members. As a member you will receive our newsletter ”Bakrutan” four times per year. You
will also be able to buy NOS and reproduced spareparts from our own
supply; visit our webshop at www.saabklubben.se. And you can also read
about news, reports from meetings and events, articles on Saab’s history,
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buy and sell ads, etc. The contents are based on material written by
our members, and we welcome contributions in English.To become a
member, find out the current membership fee, e. g., by visiting our web
pages. Add approx. 2 euro for exchange fees and send your application
and payment to the address below. We accept payment in most Western
currencies. We are not, however, responsible for uninsured money lost
in the mail.

Saabklubben
aims at:

• Preserving Saab cars
to drive end enjoy now and in
the futere.
• Increasing the knowledge of
the interesting history of Saab.
• Promoting contacts between
members by arranging meetings
and other events.
• Maintaining a good supply of
spare-parts for the benefit of
our members.
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Visit Saabklubben on the
web:
http://www.saabklubben.se
E-mail:
info@saabklubben.se
Write to Saabklubben:
Svenska Saabklubben
Strandhemsvägen 3
656 71 Skattkärr
Sweden

Foto Anton Björklund

