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Därför skall du gå med!
• Du bidrar till en förening vars syfte är att som en bred och stor Saab-

klubb möjliggöra användandet av Saabbilar på morgondagens vägar.
• 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  din entusiastbil 

genom MHRF.
• Du får vår uppskattade klubbtidning 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 det rörliga kulturarvets utveckling. 

Vi
lka

 vi
 är

Svenska Saabklubben 
Vi 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.
Det är omkring 4500 medlemmar i klubben just nu. De flesta av 
våra medlemmar äger Saabar av alla modeller från de allra äldsta 
tvåtaktarna, modell 92A, till den senaste modellen av 9-5. Vi är en 
klubb för alla modeller oavsett ålder på fordonet.

Ett rullande kulturarv
I vårt mål står det att vi vill kunna köra våra Saabar på morgon-
dagens vägar oavsett modell, snart är alla Saabbilar ett rullande 
kulturminne. Detta är vårt främsta argument till varför du skall bli 
medlem. Med detta mål jobbar vi på många fronter bland annat ge-
nom opinionsbildning genom MHRF, men också genom att ta fram 
värdefulla reservdelar i egen regi och anordna bilträffar. Hjälp oss att 
bevara Saabs rörliga kulturarv så framtiden också får uppleva dessa.

Lokal anknytning
Det finns idag ett antal lokalsektioner anslutna till Svenska Saab-
klubben. Dessa är Skåne, Norrland, Stockholm, Göteborg, Gotland, 

Blekinge, Trollhättan och Halland.

• 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 myn-
digheter, andra föreningar och organisationer
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Klubbtidning
Vår klubbtidning utkommer med fyra nummer per 
år.  Tidningens  innehåll  formas till  stor  del  av  Svenska  Saabklub-
bens medlemmar som flitigt bidrar  med  artiklar  och  reportage. Alla 
nummer finns  numer  lagrade  på  hemsidan  för  alla  som  är  medlem  
i  Svenska Saabklubben.
I tidningen finner du bland annat:

• Information från klubben
• Reportage från träffar
• Saab:s historia
• Nostalgiska artiklar
• Mektips
• Erbjudanden från klubbens reservdelslager
• Kommande träffar och arrangemang
• Köp-och-säljannonser

Hemsida
Sedan 1996 finns Svenska Saabklubben även att besöka på 
webben. 
Vår hemsida har blivit mycket populär och har många besö-
kare varje dag.
På hemsidan hittar du bland annat:

• Aktuell information från klubben.
• Information om träffar och arrangemang.

• Bild och filmarkiv, gamla klubbtidningar mm för nedladd-
ning.
• Svenska Saabklubbens forum där du kan ställa frågor och 
få tips av andra medlemmar samt hitta köp- och säljannon-
ser.
• Reservdelar och verkstadslitteratur på CD kan beställas 
via vår separata webbshop.
• Länkar till andra hemsidor med Saab eller bilanknytning 
och mycket annat trevligt som rör Saab.

En förutsättning för att våra Saabar ska kunna rulla vidare är att det finns 
reservdelar att tillgå. Som medlem får du tillgång till klubbens stora 
reservdelslager. 
Föreningen är leverantör av ORIO:s delar med rabatt, samt har ett stort 
eget 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 webbshop som  är enkel att använda. 
För frågor om leveranser, betalningar, order, produkter använd mailen: 
reservdelar@saabklubben.se

Reservdelar
Svenska Saabklubben är ansluten till MHRF. Det ger dig bland annat 
möjlighet att teckna förmånliga entusiastbilsförsäkringar. För att få teck-
na dessa försäkringar ska bilen uppfylla vissa krav. 

Tanken med försäkringen är att det skall vara billigt och säkert att 
försäkra sitt entusiastfordon. Det innebär att en besiktning skall göras av 
en godkänd besiktningsman så rätt bedömning kan göras av en eventuell 
skada.

Inom Svenska Saabklubben finns ett antal besiktningsmän, spridda över 
landet, som är specialiserade på våra Saabar. Läs mer på www.mhrf.se.

MHRF



Medlemsavgift: 350 kr
Familjemedlem: 100 kr
Membership outside Sweden: SEK 250
Membership outside Sweden with magazine: SEK 500

Organisationsnummer: 867200-6502

Svenska Saabklubben
Strandhemsvägen 3
656 71 Skattkärr

Kontakta oss: info@saabklubben.se
www.saabklubben.se

Svenska 
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Så blir du medlem
Hoppas du vill vara med oss och se till att våra Saabar kan rulla på morgondagens vägar!

Att bli medlem kostar 350 kr per år.
Medlem blir du på www.saabklubben.se/blimedlem. 
Där kan du även läsa mer om oss. 

Behöver du hjälp så kontakta oss på medlem@saabklubben.se


