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Aroång 9 start 1976 

MEDLEMS AVGIFT SKALL BETALAS IN PÅ PC 476 52 46-6 
SOM FULLVÄRDIG MEDLEM RÄKNAS pEN SOM RLAGT FULL AVGIFT TILL REGISTRET 
MEDLEMS AVGIFTEN BETALAS PER ,e.R ALLTSA TILL ÅRETS SLUT? 
KRAV PÅ TVÅ TAKTS ÄGANDE FINNS EJ. 

SVENSKA SAAB REGISTRETS MAL ÄR ATT BEVARA TVATAKTAREN I ORIGINALSKICK ATT VERKA 
FÖR FÖR GOD RESERVDELS FÖRSÖRJNIN -  TILL MEDLEMMARNA TILL RIMLIGA PRISER, ATT 
ÖKA KUNSKAP OM SAABENS INTRESSANTA HISTORIA,SAMT ATT SAMARBETA MED TILLBEHÖRS 
I SYFTE ATT PRESSA PRISER OCH GE MEDLEMMARNA GOD SERVICE 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ANNONSERING I BAKRUTAN ÄR GRATIS FÖR PRIVAT PERSSONER,FÖRETAG ÄR MYCKET VÄLKOMNA 
ATT ANNONSERA VAR GOD ATT KONTAKTA REDAKTÖREN FÖR KOSTNADSFÖRSLAG. 
+++++++++++++++++++++++++++++++-++++++++++++++4 +++++++++++++++++++++4 +4 +++++÷++++++ 

OBS.OBS OBS ALLA NI SOM TÄNKER ARRANGERA TRÄFFAR NÄSTA AR SKRIFTLIGEN MEDDELA 
NÄR OCH VAR DETTA SKALL SKE,DET GÅR ALLTSÅ INTE BARA OCH RINGA NÅGON MÅNAD OCH 
SÄGA PER TELEFON ATT DA OCH DA HAR JAG TRÄFF OCH TRO ATT DET HINNER UT I TID 
SA ATT ALLA MEDLEMMARNA I SAAB REGISTRET FAR TA DEL AV TIDPUNKT MM . 
OM ALLA KOMMER I HÅG DETTA SA SKALL NI SE ATT DET BLIR ORDNING PÅ TORPET. 

VÄNLIGA HÄLSNINGAR F.D RED 



SÄLJES ; SAAB 96 —60 i mycket fint skick,orginal lack,allt 
mekaniskt renoverat,nytt krom nya däck.Endast 
8000 mil,mycket delar medföljer 
PRIS: 16000 :— Endast seriösa köpare,ev byte 
SAAB Sonett III 

CRISTER MELWINSSON 	TEL 0150/91301 

SAAB 96 —62 Endast 6600 mil norrlands körd 
Vit bil med röd/grå mycket fin klädsel,något 
ytrost på vissa ställen,rak och fin i plåten 
när bilen stod parkerad på en parkering var 
det tyvär någon klant skalle som backaoe på 
främre koffångaren ,så att den blev något intryckt 
annaru finns det iga fel .Den är besiktigad året ut 
slut siffra 8 

Magnus Grippe 	TEL 08/606045 

KÖPES : 2 st bra framskärmar till SAAB 99 till rätt pris 

LENNART FROSTELID 0550/26062 

SÄLJES: Mahle kolvar 6 st kvar 70.00 pris 125:— st 

Fram stolar till SAAB sport röd +ratt 

ROLF BROMAN SKYMNINGSVÄGEN 21 
90590 UMEÅ 

SÄLJES: Jag har i min ägo 1 st 3 cyl SAAB motor helt komplett 
med alla delar med alla yttre grejjor som grenrör och 
insug med en förgasare ,fläkt och svänghjul, 
alla aluminium delarna är fina ej oxiderade OBS 
enda felet är att en av vevstakarna är skuren i stor ändan 
(kolvar ,lopp ok) vem behöver dessa delar.?? 
Robin Wästberg,Lekstorpsvägen 20 c,440 06 GRÅBO 0302/41602 

SOLTAKS SAAB —62 bes.bra skärmar o dörrar • körklar 
små risig. Ring Kaj persson TP1 0417/11864 

KÖPES: 	BEnsin tank till 92/54 
Rictkard Olsson 0550/41602 

KÖPES: 	Vit SAAB 96/64 i bra skick och till rätt pris 0750/11133 19-21 

SÄLJES: 96/62 bra motor rostig i hjulhus grå bra inredning 
96/66 9000 mil rosti skärmar isblå ,bra inredning 2 extra 
motor o växellåda 1500:— för allt 

P:r ove johannesson 0570/64086 

KÖPES: 	95/64 till Saab 95/64 h+v framskärmar i plåt sido—klädeel 
vid baksätet, klädsel baklucka brun/grå i felfritt skick. 

Ingemar Back 08/254689 



SÄLJES: Motor till 93/58 komplett 

Hans Jonsson Borlänge 0243/81240 

KÖPES: 	Bromscylindrar till 93/58 

L7nnart Andersson. Katrinedalso. 19 691 31 Karlskoga 

SÄLJES: 93/E.9 bra originalskick COB 653, beige en ägare. 
Gamla instrument finns kvar W 57663. Pris 1E,000:- 

Barbro Larsson Nornäs 5537, 780 69 Sörsjön eller 
Skarpbrunnavägen 47, 5 tr. 145 64 Norsborg 

te1.0753/76180 

SÄLJES: 92/50 med chassinr. 00717. Perfekt i plåt, en rostig vänster-
dörr bytt till ny, bilen rullar på 4 hjul, men motorn sitter 
fast. Reservdelsbil modell B medföljer. Säljes till någon 
som kan renorvera i alla fall den gröna lilla pärlan. 

SÄLJES: Framskärmar 60-64 bakskärmar 96 v & h. röd kederlist .  bak-
re stötdämpare 95 1964. Huvudcylinder 96, bromscylinder fram 
o bak, handbromswire med hölje. Packningssats motor 60-64. 
2 st. lister till huven kortnos, stötfAngare fram o bak 96, 
körtnos. 

Linnart JohanssGn Norra Vissö, 330 10 Bredaryo 0370/55063 

SÄLJES: Tilliälle för 95-freeks ! 2 st. 95 kortnos till salu av 
64 års mocll, rn vit och an ljusbn dicd original takräcke, 
motor gått 3:000 mil. Pris 500:- för båda Och det är 
bråttom! Ring Gunnar 011/171923 

SÄLJES: Öppningsbara bakrutor till sport/ Monte Lar15/61: till salu. 
4 bults hjulupphängning säljes också, 

Anders Engdahl, Anhaltsstigen 9, 602 10 Norrköping 
tel. 011/137809 

KÖPES: 	Sport Kortnos köpas 62-64 års modell. Helrund vevaxel till 
Spett/GT köpas. 

Axel Fornandar, Kyrkvägen 10, 660 gn Nykoppa, UL90/41S11 

KÖPES: 	Verkstadshancgok sport original, lampor extraljus, kontakt 
till oljepumpen, luftrenare med 3 filter. 

SÄLJES: 	Ny 93-huv till intresserad. 

Leif WesterbErg, Nämndemansvägen 1, Arvika, 0570/16139 

/Erik 
BYTES: 	Sportvevaxel nyrenoverad av Bengt Ström, Trollhättan önskas 

bytas mot nyrenoverad ET vevaxel. 
Sonettförgasare med insugningsrör oh flottörhus bytes mot 
nyrenoverad GT vevaxel. 

Leif Hansson, Apelgatan 1, 621 49 Visby 049B/4S116 



med sin konstruktör och skapare Torsten Johannesson, 55, 

under en provtur på en ångermanländsk väg. 

SÄLJES: Saab 93/59 CHT 575 
Stått sedan 73 ingen anm. på rost.500 mil sedan —68 säkerhrtsbälte 
finnes,delar följer Högstbjudande 

Arne Risen 
Yttre ringv.27 
Robertsfors 
Tel:0934/10918 

Såljes:till 92 och 93.gummilister nytillverkade 
Vindrutelist (delad) 1950-1957 92A-93A 
Bakrutelist 	 1950-1960 92A-93F 
Bakre sidorutelister 1950-1959 92A-930 
Tröskel lister 	1950-1959 92A-93B 

OBS:Bara att fåtal satser kvar och det kommer att dröja innan det blir 
några nya gjorda pga. dyra fasta kostnader vid små beställningar 
Köp nu 
Mikael Gustafson 
Nedregården Svenshyttan 
71015 Vintrosa 
Tel :019-99141 

Till salu: 92b-55j ett fint körbart orginalskick.blågrå till färgen 
och 12000 mil 
Är du intresserad ring: 
Hans Edvin Larsson Tel:0520/16531 eft.17.00 

Säljes: Saab 95/60:Inredning best.av säten dynor stolar,skydd Gråtttyg/ 
Röd galon 350 Kr beklucka till d:o.(utan handtag) .  100Kr 
Stol till sportmod.(måste kläs om) 75Kr 
Div inredn det, till bl.a 93F (blå / grå V4 (svart) 

Nils Sundberg 
Tingsv.20 
72475 Västerås 
b:021/55323 a:021/108517 

HUSBILEN 
NU GODKÄND 
ar myndigheterna 

Av CURT RADSTRÖM 

SOLLEFTEÅ (Expressen). För vå månader sedan presenterade 
Expressen en nyhet på bilmarknaden — husbilen. Fordonet är en 
kombination av husvagn och bil. 1 dagarna har det blivit klart att 
den märkliga vagnen troligen kommer att finnas på semestervä-
garna redan nästa sommar. Efter att ha funderat länge och väl på 
hur det nya fordonet skall klassificeras har myndigheterna nu be-
stämt sig. Husbilen har godkänts och registrerats som — paketbil. 

Det betyder bl a att den självrul-
lande husvagnen får framföras med 
obegränsad fart, att den får rymma 
sex personer och att skatten blir så 
låg som 166 kronor. 

De senaste månaderna har varit 
nervösa för konstruktören och bygg-
herren av den första prototypen till 
"Husvagnen Annorlunda", verk-
stadsägaren Ragnar Johannesson, 55, 
Ramsele. Bilbesiktningsmän, tjänste-
män på länsstyrelsen i Härnösand 
och på Väg och vatten har testat 
husbilen. 

I vägtrafikförordningen har man 
förgäves letat efter en fordonstyp  

som kunnat passa in på husbilen. 
Det närmaste man har kunnat kom-
ma till har varit den lätta lastbilen, 
dvs paketbilen. Med det förbehållet 
att lasten inklusive passagerare -får 
väga högst 490 kilo har klartecken 
getts och besiktningsinstrument och 
registreringsbevis utfärdats för den 
förmodligen första husbilen i hela 
världen. 

— Nu torde vägen ligga öppen för 
husbilen som 1966 års stora nyhet på 
bilmarknaden, fastslår fabrikör Jo-
hannesson glädjestrålande. 123 dagar 
och nätter tog det honom att bygga 
husbilen. 

Intresset för vagnen är redan så 
stort att ett 100-tal preliminära kon-
trakt är tecknade. Bl å har ett mode-
hus beställt sju husilar för omedel-
bar leverans: 

Chassiet och motorn är en Saab 
95, men hos ANA i Nyköping måste 
man ha några år på sig för att kun-
na starta serietillverkning av hus- 

bilens kaross. En rad kapitalstarka 
verkstäder konkurrerar om tillverk-
ningsrätten och inom närmaste tiden 
kommer fabrikör Johannesson att 
bestämma var och hur husbilen ska 
serietillverkas. Priset på gatan för en 
fullt färdiginredd husbil med pentry, 
fyra sovplatser etc, väntas bli cirka 
20.000 kronor. 



SÄLJES: 96-63 

EOF 111 blå avställd maj-85,90% rostlagd perfekt motor+låda 
startar jämt och går bra,3nya skärmar 2 plåt,1 plast. - Äterstår 
att göra:Rost i golv under baksäte vänster sida.Ren. av bromsar 
fram och bak,lackering+uppsnyggning av bilen.Säljes på gruni av 
tidsbrist samt för många Saabobjekt.Pris prutat och klart 1.500 Kr. 
Bilen står i Vingåker under vintern. 

Yngve Ekberg 
Fotbollsvägen 13 
14140 Huddinge 
Tel:08-7742885 arb. 08-880120 

Till Sport och Monte Carlo finnes. 
Trä ratt kompl. öppningsbara sid rutor bak 2 st,4 st sido stycke bak 
2 st instrumentbrädor var av en är kompl,till V4 motor,+div lister 
och emblem 

Och till vanlig 96:a har jag.Kompl. instrumentbräda till en 62:a, 
2 st kylare till kort nos,2st kylare till lånd nos,5st generatorer 
var av 2 med vattenpump,3st startmotorer ej snörstart,2st motorer, 
6st helröda baklyetglas,massor av lösa motor delar. 

Ingvar Håkansson 
PL 660 
36010 Ryd 
Tel: 0459/81131 ef.k1.17.00 

KÖPES: Inredning till duvblå 93-58.Kräsen individ önskar Bästa 
möjliga skick.Lars 0586/ 12018 

96/61 Nybes.UA.Röd ingen rost.S-0—V däck extra dörr medföljer avst. 
(2000kr) BWJ 373 
Arne Melander 
Planvägen 49 
88100 Solleteå 
Tel:0620/10302 

Köpes: Monte Carlo tändfördelare 0231144004 Jfu 3. 
TIPS: 
Är det någon som har kombinerat ihop en Gt—vevaxel och en kortnos motor: 
(standard en förgasare).All information av intresse både positiva och 
negativa.Tips på bra förgasar munstycken. 

SÄLJES: 
MC Tändspole med förkoplingsmotstånd och hela fastsätningsanårdningen 
MC Hastighetsmätare 
MC Varvräknare 
MC Tempmätare 
MC Bränslemätare 
MC Instrumentbräda (plastdelen) 
MC Emblämet på framskärmen mc T—Ring 707 742 3 
MC Ring 716 566 5 
MC Fjäder 716 568 1 
MC Tapp 716 569 9 
MC Remmskiva 717 909 6 
Bytes bland annat mot Monte Carlo tändfördelare 02311 44 004 Jfu 3 

Leif Hansson 
Apelgatan 1 
62149 Visby Tel: 0498-48116 
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KLUBBTRÖJAN 

Emblem för vårt 10-årsjubileum år framtaget, och kommer att tryckas upp på 
våra nya tröjor denna gång. Detta blir enda tryckningen med detta emblem, 
och efterfrågan kommer att bli enorm, det räknar jag med, eftersom tröjorna 
tagit mycket snabbt slut vid samtliga tidigare tryckningar. Då vi nu har 
ett specialemblem med 96-kortnos-motiv, så bör alla intresserade passa på 
innan sista beställningsdatum 14 OKTOBER 1985.  Då kommer samtliga beställningar 
att lämnas in till tryckeriet, och tills dess hoppas jag att Ni förhandsinbetal-
ar tröjorna Ni beställt, då vi måste vara 100% säkra på att pengarna räcker den 
dag tröjorna hämtas ut på stationen för vidare avsändning. 
Priser: T-shirt 45:- Collegetröja 80:-/st. 
Tröjfärger: Vita, gula, blå, T-shirts, grå och röda Collegetröjor: 
Tryckfärger: Vitt, rött och svart tryck. Bara att välja: 
Motivet kan avnjutas nedan, samma motiv kommer på dekal och på brevpapper framöver. 
Till Er som redan beställt tröja, kommer jag att översända inbetalningskort 
med summa på de tröjor Ni beställt. Inbetalning emotses: Nyhet för i år, 
är att tröjorna levereras fraktfritt: Pris alltså inkl. porto: Detta gäller 
de som förhandsinbetalar tröjan, och på så sått slipper postförskottsavgift m.m. 
Övriga betalar som vanligt, med postförskottsavgift och fullt porto. 

SVENSKA 

0££)g3MCGEOULA3U 

680 71 Björneborg Tel. 0550-260 62 Pg. 476 52 46-6 

En mycket intressant historiebok som behandlar Saabs historia 
från modellklumparna till 99 combi-coupe. 
Skriven av Gunnar A Sjögren. Säljes till förmån för vår egen 
klubb, för endast 25:-/st. Verkligt läsvärd: 
Ett mindre antal av de mycket populära etiketterna finns kvar 
till de som är först: Tryckta i två färger, rött/svart på vit 
botten. Tryckta i ark om 12 etiketter/ark, motiv: se Nr 1/85. 
Endast 200 ark upptryckta, återstår ca 40 ark, så passa på: 
vårt pris: 20 kr för en sats på 2 ark(minsta beställning) 
Äldre ex am klubbtidningen finns kvar till de som saknar. 
självkostnadspris 10:-/st 
Ett större lager av luftfilter lilla stående modellen har köpts 
in till klubben för medlemmarnas räkning. Saabs pris ca 63:-/st 
klubbpris 30:-/st. Ca 80 filter kvar, passar kortnosen: 
Kavalkaden har blivit mycket populär, trots priset, och den pryder 
verkligen väggen därhemma: 5 tavlor med Saabmotiv som beskrives 
i Bakrutan 1/83. Leverantören har korrigerat priset på tavlorna 
till 100:- för pappers-tavlorna och 110:- för plastade versionen. 
Leveranstiden är några veckor i bästa fall för denna vara. 
Ladda upp inför jubileet och ställ upp på träff med jubileumströjan: 
Perfekt julklapp och/eller födelsedagspresent: Storlekar: 
Large, X-Large, Medium och small. Utförande: se ovan. 

I KLUBBSHOPPEN  PG: 476 52 46-6 

SAAB FOR SAAB 

Etiketter 

BAKRUTAN 

LUFTFILTER 

SAABKAVALKAD 

KLUBBTRÖJOR 



BJÖRNEBORGSTRÄFFEN 6 JUNI 128: 

Tidningarna var på plats, och tvåtaktarna rullade in, en efter en, till 
mötesplatsen, som i år skulle bli lite mer söderut än vanligt. Jag hade 
tänkt mig en stor träff med massor av bilar, men 11 bilar är väl ändå 
inte så dåligt, med tanke på att vi i år har planerat in flera stora träffar 
under kort tid i samma del av mellansverige... Lite fel, kanske, men nu 
blev det så, årebroträffen strax fö±e, och Karlskogaträffen strax efter 
P4 	ett stort antal deltagare, så varför klaga?? 
Bensinmacken i NUBLE, söder om Kristinehamn blev utgångspunkt för dagens 
rally, som via gränsen Värmland-Västergötland, gick in i Närke via Åtorp 
och Degerfors och vidare till Björneborg för mat. En ganska rejäl sträcka 
med massor av frågor, som jag hoppades skulle verkligen knäcka deltagarna. 
En tysk deltagare kom i Saab 900, han deltog inte i rallyt, men kom till 
starten, jättekul: Vädret var fint, solen sken och vi kunde starta. 
Först iväg var Christer Melwinsson, Julita med sin jättefina 96/60 DGP 894. 
sedan följde: Jörgen o Mats Johansson, Sunne med AXX 665, en 96/65 helt i 
originalskick och tipp-topp., Hats Andersson och flickvännen Marie körde' 
en nyrenoverad MC/67 V4 (som skulle ha blivit skrotad om inte undertecknad 
hade ingripit:)Nu i absolut nyskick: BKZ 962. Öster o Jonas Berger från 
Sala, deltog för första gången i år på träff, med Citroen. Som femte man 
i startfältet kom Hasse Eklund, Enköping iväg med den ack så beundrade "F'-en 
BNB 239. Peter Johannesson o Lars Englund Karlskoga åkte taksökarsaab, -  Sivert 
Brahn, Viola o Cindy åkte Saabcustom från Arvika, Björn Karlsson, Karlskoga 
som övertagit Johannessons CBL 479, nu nyrenoverad o nylackad hade brått iväg, 
och höll på att ta kurvan ute vid stora vägen på bara två hjul... Ett troget 
gäng, Leif Blomberg, Ingalill Blomberg o Conny Bergåker deltog med kortnos-sport. 
Ny deltagare blev Mats Ahrin med. kartläsare Sune Johansson , i en 93/57 GGP 448. 
Ovanlig färg, förresten, ljusgrön: Sist men inte minst åkte familjen Frostelid 
i 95/61:an. En liten paus efter vägen blev det när vi stannade till vid Rudskoga 
Hantverkshus, där man förevisade de diverse handarbeten som man tillverkar i 
bygden. Väl framme i mål, blev det då mat på nyöppnade pizzerian Björnen. 
Därefter blev,helt oplanerat, det en utflykt till en liten skogsskrot utanför 
Svartå, I Dormen finns ett stort antal tvåtaktarsaabar, i varierande skick, 
bl.a en st 93F och en st 95/61. Utflykten var tydligen populär, då det' varså 
gott som mangrann uppslutning hela vägen: Diverde delar hittades, och vi åter-
vände till Björneborg för korvgrillning på kvällskvisten, på det vanliga stället 
nere vid sjön utanför orten. Den deltagande tyskens namn: Udo Bathe, Pader-
born, var mycket intresserad av tvåtaktare, och tog en hel rulle kort på 
de deltagande bilarna. Udos 900 kom förresten tillsammans med Björns 96:a med 
på bild i lokaltidningen, vilket var väldigt kul: En annan händelse som absolut 
är värd att berätta, är att vid uppehållet vid hantverkshuset skulle Björn K 
och Sivert Brahn åka i Björns bil resten av rallyt, då blev alltså Siverts 
bil utan förare, och eftersom Viola Brahn och Lotta Frostelid skulle -åka 
hemåt lite i förväg blev det bestämt att Lotta skulle köra hem i en tvåtaktare: 
Hon som kategoriskt vägrat att sätta sig bakom ratten i en sådan fick nu premiär-
köra 95/61:an resten av rallyt hemöver: Och hon tyckte det var jättekul... 
En stor händelse, för henne och för oss, Lycka till i fortsättningen: 
Undertecknad fick äran ratta den ursnygga customen made af Brahn, vilken känsla: 
Som brukligt på Björneborgsträffarna blev det slutligen saabprat långt in på 
natten, och kaffe med dopp till. Det blev en fin träff, med fint väder och 
många skratt. Vinnare på rallyt utsågs Hans Eklund till, med flest rätt på 
frågorna på rundan. Bara att gratulera: Det gick inte att knäcka honom med svåra 
frågor, trots allt: Over lag är kunskaperna om märkets historia och tekniska 
frågor mycket stora, man blir varje gång lika förvånad över att så många kan så 
mycket, men vi har med verkliga fantaster att köra, och sådana måste vi vara 
rädda om, och behålla i klubben. 

Tack för att Ni kom, och välkomna nästa år igen, då vi firar 10-års jubileum: 
1986 planerar vi för Trollhätteträff igen, med museum och 9000-line. Ni som 
har funderat på träff 1986, hör av Er redan nu, så att vi kan planera in datum 
lite bättre , så att de stora träffarna inte kolliderar med andra evenemang i 
motorväg: Jag efterlyser flera träffar uppe i norr: Hör av Er: 

Lennart. 
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No. 122 

SAAB 9000 TURBO 16 

Lennart Frostelid med fam. 
95-61 

Rune Eriksson med fru 
Hjo 96-62 

Sune Eriksson 
Hjo 92A-52 

Ehrling Holmin 
Trollhättan 96-62 

Mats Ahrin 
Bettna 93-57 

Stig-Evert Alm 
Alingsås utan bil 

Håkan Ahlstrand 
Ulricehamn Saab 99-77 
Roland Ahlgren med son 
96-64 

StockholL 85U3 

3äste Lerma—c. 

Återkommande till vårt telefonsamtal ang. den nya 
Saab 9000 Turbo 16 i mcdellskalan 1:43, och 
handtillverkad av Somerville Models i England. 
Jag kan nu erbjuda Dig och Svenska Saab-registret 
modellen till ett rabatterat pris. Kr. 295: - +20: - 
i frakt. -Riktpriset är f.n. 335:- . Tillgången TA 
dessa modeller är starkt begränsad,därför hör av 
dig SNARAST om intresse föreligger 

med vänlig hälsning 
Eddie Anderson 

a-494s1-- 

RobEddie 1:43Models 
Rob Eddie AB, Odengatan 38, 113 51 Stockholm, Sweden. Phone +46-832 47 76. 



SAABTRÄFF STOCKHOLM 20 juli-85 

Lördagen 20 juli k1.10.00 träffades ett gäng glada Saab-freak vid Saab-Ana 
i fittja söder om stockholm.Vädret var osäkert efter en mindre storm samt 
enormt regnväder på fredagskvällen,men regngudarna var milda mot oss när 
vi skulle lufta dyrgriparna dagen efter.Trots semestertider kom hela 9 bilar 
från Vingåker i söder till Söderfors i norr. 

När klockan blev 11.00 hade vi beslutat vart vi skulle ta vägen.Kortege genomm 
ett soligt och turistfyllt Stockholm som fick mer en 1 skalle att vridas runt 
och utropa något efter oss.Målet var kafeet Biskopsudden ute på Djurgården. 
Det är träffpunkt för alla som har en anygg,tuff aller ovanlig bil Att visa 
uppo och där passade vi in bra tyckte vi. 

Nu kom matkorgar och filtar fram och Saab-snacket kunde fortsätta.Vid starten 
hade alla fått 12 kniviga frågor, de flesta med anknytning till Saab förstås 
och nu skulle segrarna koras.Med 9 av 12 rätt segrade Ale Engvall och Kjell 
Borestig som kommer att få ett pris skönhet av Saab-Ana Söder.Grattis igen ni 
två. 

Efter trevligt prat och god mat och dryck började försäljning av delar.Vi var 
flera som öppnade bakluckorna och delar bytte ägare. 

Famåt 2-tiden var det dags att bryta upp för , mAnga hade ju en bit hem och 
vi vinkade av varandra och undertecknade som höll i träffen tyckte att 
dagen hade varit lyckad.Hoppas de som var med tyckte likadant. 

I mitten av maj -86 skall nästa träff hållas på samma ställe Saab-Ana Söder 
och då skall vi få bättre stöd av Saab som visar oss sina bilar nya och beg 
och även bistå med provkörning om någon vill det.Nu i juli hade Saab-Ana mycket 
semester och kunde ej helhjärtat ställa upp på vår träff,men rnligt vad chefen 
Hoffman lovad blir det andra saker i maj om många 2-taktsvänner ställer upp 
med sina fina bilar. 

Vår förhoppning är att vi ses i maj -86, och att de som var med nu också kommer 
då+ många fler dyker upp.I Stockholm omnejd finns ju många SSR-are men avslut-
ningen nu var minst sagt skral nu.Vi skyller på semestrar och hälsar alla som 
vill välkomna till träffen nästa år. 

Deltagare: 
Kjell Borestig Östervåla AAY 122 93F-60 
Ale Engvall Söderfors AAY 122 93F-60 
Rlf Segeblad Handen AUD 560 96-66 
Jan Wingren Handen AIK) 560 96-66 
Peter Carlsson Nyköping LJU 881 92-55 
Karin Nilsson Nyköping LJU 881 92-55 
Christer Melwinsson Julita DGP 894 96-60 
Stig-Olof Köning m.fam Vingåker GJL 975 96-60 
Martin Johansson Handen ARP 944 96-62 
Thomas Leidvik Stockholm FPM 759 92-54 
Yngve o Ulrika Ekberg Stockholm KCT 140 92-54 
Lars Eriksson Stockholm AHC 618 93-59 

Stort tack för i år.Vi ses i maj igen Välkomna. 
Yngve Ekberg och Lars Eriksson 



Örebroträffen med Classic Motor Festival 1 —85, 

Innehöll följande: 
Ere 28/6 Norskinvation av Ånnaboda Camping. Eller är det någon som-
har myggstift och bruksanvisning till mitt tält? (Tor Ivar Volla) 

Lör 29/6 En tur till Wadköping eller — vart tog de vägen? 

Sön 30/6 Classic Motor Festival. 

Fre, De norska besökarna anländer med Tom Eidesen och Tor Ivar Volla 
i spetsen. Tom ringde 21,00 och meddelade att de var framme och att 
det gått bra på resan. 
Jag åkte till Ånnaboda camping för att hjälpa till med tälten och för-
klara att p.g.a. att Bakrutan dröjt och att inga hört av sig väntade 
jag vid telefonen, 
Alla tälten kom upp i rask takt utom Tor Ivars, lånade fjälltält men 
efter "Byggmöte" och kraftansträngningar samt en hel del fula ord om 
knott, som det var gott om lyckades vi sätta upp det också,. 
Under tiden blev campingstadens innevånare mer och mer övertygade 
om att tvåtaktarna är ett segt släkte p.g.a. ovannämnda knott och 
kyla samt avsaknaden av en anständig husvagn. 
Tyghus, va kul! Finns det centralvärme och färg—TV i dem, undrade 
säkert dessa campingfantaster. 
Vi gick till ett närliggande servicehus för att prata lite medan öv-
riga på campingen sjönk ned i sofforna och fortsatte titta på TV. 
Att det blev sebt isäng denna natt är troligen onödigt att informera 
om. Allt mellan trevliga bilar till senaste höjningen på bensinen 
diskuterade med dessa genom—sympatiska norska vänner. 

Lördag: Morgonen börjar med problem. Hästen (havremotor) hade blivit 
mycket dålig, den är min fästmö Britt Maries och hennes mammas och 
då den finns hos den senare och det är 3 mil dit, innebar detta stora 
organisatoriska bekymmer. 
Väl tillbaka på campingplatsen kunde jag rådslå med gästerna som var 
9 personer + två—taktshunden (känd sedan tidigare träffar), 
Då det var grått och kyligt bestämde vi oss för kulturreservatet 
Wadköping. 
Wadköping är en del väl bevarade hus från äldre dagars Örebro, vilka 
flyttats till ett område vid Örebros stadspark. (Wadköping kommer från 
Örebro—författaren Hjalmar Bergmans bok "Markurells i Wadköping"). 
I Wadköping finns kullerstensgator. Cafe modell äldre, handelsbod, 
konstnärsatelje och hantverkare, vilket för det hela till en levande 
liten 'stad'. Bland husen finns Kajsa Wargs hus (hon som sa "man ta-
ger vad man haver" till matrecepten). 
Samtidigt som vi samt en upplockad Örebro—familj i en 92 b-55 åker 
till Örebro, har några andra Örebroare och en långväga gäst med familj 
kommit till Ånnaboda. 
När jag efter 2 timmar lämnar gästerna i Wadköping och återkommer till 
campingen finns de långväga gästerna samt Örebroarna kvar. Men de 
förstnämnda tycker det är trist och åker hem, vilket jag beklagar. 
Medan vi Nerkingar pratar börjar den ena efter den andra komma, så 
när norrmännen återkommer är det dags för fika och tipspromenad. 
Då det är ostadigt väder bestäms att en kort bana (75-100 m) läggs 
med tio frågor + utslagsfrågor. 
Denna medvetet svåra tipspromenad har endast Saab—frågor samt 75 st. 



tändstickor i utslagsfråga. 
Vid prisutdelningen på kvällen var vi i en på sommaren outnyttjad 
servering vid en slalombacke 1 kilometer från campingen.. 
Vinnare blev Tor Ivar Volla med 10 rätt som enligt honom själv 
hade tur. 
Andra pris gick till Tom Eidersen med 8 rätt, dvs, dubbelt norskt 
i topp. 
Kvällen fortsatte med grillning i barköket, prat i massor samt lite 
affärer, bl.a. såldes rally-avgassystem till några Sound intresserade. 
Vi var ett 25-tal personer som hade trevligt. 

Söndag: Classic Motor Festival i Örebro vid Gustavsviks motormuseum 
innebar en stor anslutning bland Saab-folket 25-30 bilar, såväl 
tvåtakt som några sonetter. Där fanns bland många andra fina fordon. 
Massor med folk, ångmaskiner, dansare såväl squaredancers som folk-
danslag. 
Några regnskurar var det enda man kan klaga på men sommaren 85 var 
t,yvärr sådan. 
Vid vår lilla hörna hade vi en egen liten Concour de Eleganze. 

I juryn fanns Tor Byar Volla och Tom Eidesen och undertecknad.. 
De förstnämnda från Gammal Saabens Venner i Norge. 
Vårt mål var att finna i våra ögon de finaste i orginal eller orgi-
nalrenoverade bilarna, 

Vinnarna, som fick fina priser skänkta av Saab Ana, Örebro samt 
Skandia och det ber jag att få tacka speciellt för, var följande: 

Concour de Eleganze och bästa 95 5  96 långnos 
Arne Ande sson, Anderstorp 	96 MC 850-66 

Äldsta tvåtakt: Sune Eriksson, Hjo 	92A-52 

92 klassen: 	Peter Carlsson, Nyköping 92B-55 

93 klassen: 	Bertil Maununen, Örebro 93 -56 

95-96 kortnos: Ingemar Mattsson, Örebro 96-64 

Sonett: 	 Jan David Skaven, Farsta 97-68 

Längsta färdväg med tvåtakt: Erik Lindström, Oslo 96-62 

Tack alla som kom 
PS. Hästen klarade sig och är frisk DS 

Mikael Gustafson 



EN OFULLSTÄNDIG LISTA PÅ TRÄFFDELTAGARE 

Tom Eidesen/Tor Ivar Volla 
Oslo Saab 96-61 

Erik Lindström med fru 
Oslo 96-62 

Svein El vik med son och Tvåtakts hund 
Askim Norge 93-58 

Roar Stavang med son 
Moss Norge 96-62 

Martin Wiktorin med fru 
Oslo 96 V4 

Bertil Maununen/Christina Dahlström 
Örebro 93-56 

Birgitta och Massud Khatib—Nia 
Örebro 92 —55 

Fritz Runnestig 
Örebro 96-61 

Arne Andersson med fam. 
Anderstorp 96 MC 850-66 

Ingemar Mattsson med fru 
Örebro 96-64 

Bröderna Andersson 
Vera 926-56 

Christer Melwinsson med sällskap 
Julita 96-60 

Stig Andersson 
Laxå 96-62 

Peter Carlsson med sällskap 
Nyköping 926-55 

Bernt Eliasson 
Odensbacken 97-68 sonett 

Jörgen Heintz 
Malmö utan bil 

Jan David Skaven 
Farsta 97-68 sonett 

Peter Johannesson 
Karlskoga 96 sport-64 

Björn Karlsson - Lars Englund 
Karlskoga 900-80 

Johan Brusewitz 
Strängnäs 96-64 soltak 



BLANDADE TIPS: 

SÄLJES: Saab 96/66 i bra originalskick, grön, nybes. i februari, ua. 
vinterdäck på fälg, motor och höger bakskärm i glasfiber 
följer. Tillfälle, endast 1.800:— reg.nr  BXJ 723. 

Henry Eriksson, Baldersgatan 26, 693 00 Degerfors, 0586/42530 

SÄLJES: Saab 92 1955 i mycket fint skick. 9.000 mil, ingen rost. 
Hmggthihmando. 

Eva Runnestig, Hovstagatan 7, 703 63 Örebro, te1.019/110453 

SÄLJES: Treförgasarmotorer till salu . 96/65 också till salu. Ring & 
kolla! 

Lars Trönner, Bjerbygården, Trönninge, 305 90 Halmstad 
tel. 035/40393, 51656 

TIPS: 	Angående det rödrandiga tyger i 92/53 och framåt, grå och 
gråblå bil, kan garn fixas, om Du väver själv. Garnet är 
varpat och klart att sättas i vävstol. Kan någon kanske åta 
sig att väva nytt tyg till våra bilar och tjäna sig en liten 
extra slant på det ?? 

Mikael Gustafsson, Nedragården, Svenshyttan. 710 15 Vintrosa 
019/99141 

SÄLJES: Saab 96/62 BCJ 672, startar bra, bes ua, färg röd, dåliga 
skärmar, Kl i golv orh balkar, instruktionsbok följer. 
Vinterdäck sitter på. Pris för "pärlan" ca 700:—. 
4 sommardäck nya har jag också, säljes för 600:— 
En treförgasarmotor till —66, som går runt, växellåda följer 
för 300:— 

Klipp till ! Arhe Johansson, Lillegårdsv. 31, 433 32 Partille 
tel. 031/443649 

SÄLJES: 

SÄLJES: 

Vit gammal Saab ca. 64 med mycket delar billigt 0303/75302 

Saab 92/E3 komplett, rostig i golv o skärmkanter, svart; 
nycklar finns, reg,nr LOM 796. 
Saab 93/57 bättre i plåt än 92:an, extra huv och kofångare 
AAT 617. ljuslå. Mitt pris är 5,500:— för båda. 

Urban Jonsson Gcres väg il, 605 OU Kil 0554/12703,1218 

SÄLJES: Bertas gamla trotjänare måste lämna hemmet för att uppsöka 
ny husse/matte! Bilen finns mec foio pi i mecelemsmetrikeln, 
och är 96/64 AEL 675. Irigen rost, vinterUäck fOljEr. 
Pris endast 2.000:— orig.bron, omlack. gul. 

Berta Karlsson, Kristinehamn, 0550/11733 



SÄLJES: Saab 92/53 grå, besiktigad, körklar, avställd, aldrig 
vinterkörd. Pris 5-6.000:- 

Anna Carin Gustafsson, Kungsholmsgränd 23, 112 26 Stock-
holm 08/5302E1, 08/7437556 

SÄLJES: 92/55 5.600 mil, 2 ägare sedan ny, gamla skyltar, enda 
felet på b len är en liten repa på ena dörren. Pris 9,000:- 

Arne Andersson, Viltstigen 26, 694 00 Hallsberg, 0582/12842 

SÄLJES: Gummikragen till bränslepåfyllningen har ja b kvar några av, 
40:-/st. 

Mikael Gustafsson, Vintrosa 019/99141 

SÄLJES: Vevaxel till Saab sport 
Bakre klädsel till Saab Sport, röd färg 
Givare till bränslemätare Saab 92 
Ampermätare till Saab 92 
4-bladig fläkt till Saab 93-96 
Insugningsrör till Saab 93-96 
Klädsel raservdelsnummer 761783 till Saab 93 
Generator till Saab 96 65-67 	svar till 0243/31093' 

Kjell Olsson, Norr Amsberg 96, 781 95 Borlänge 

SÄLJES: Saab 96 de luxe, årsmodell 1964 ljusblå, mycket bra original-
skick, nära nytt, en ägare. Pris 14.000:- 

Berith Winst, Vennerbergsvägen 14C, 531 33 Lidköping 
tel. 0510/24917 sena kvällar 

(Bilen deltog på Kinnekulle på lopp upp till 1200 garanterat 
fin bil/Lennart) 

TIPS: 	Ett jättelager av nyä gummimattor till 2-takt även saxomat, 
ca. 1000 st. i lager, 25:-/s . Finns för både liggande och 
stående pedaler. 

Kontaktman Stefan Jersby, tel. 0520/18240 NEJMANS EXPORT-
AFFÄR, TROLLHÄTTAN. 

SÄLJES: Nya luftfilter. Vi har köpt in ett antal nya luftfilter av 
den mindre storleken. Nypris Saab 63:-/st, vårt klubbpris 
30:-/s, till medlemmar 4E:-/ st. till utomstående. 

Etiketterna går år som smör, nu endast ett fåtal ark kvar! 
Ring för säkerhets skull och fråga om det finns några kvar, 

/ 
när Du tänker beställa! pris 20:-/ för 2 ark å 12 etiketter 
med Saab-motiv i två färger rött svart. 



SAAB FÖR SAAB säljer vi fortfarande till intresserade 
för 25:-/st. Klubbtröjorna kommer att kosta, T-shirt 45:-/st 
och college 80:-/st. Motiv är fronten på en Saab 96, kortnos. 
När tröjorna är slut, blir inga nye tröjor upptryckta med 
samma motiv igen, så passa på nu när Du har chansen att 
visa upp Din favoritbil på bröstet till allmän beundran! 
Vi garanterar tröjkvaliten och trycket är ab mycket god kva-
lite, det vet vi av flera års tryckningar, på samma firma. 

Postgirokonto 476 52 46-6. Beställningar går till 
Lennart Frostelid, Fryxellsgatan 1, 680 71 Björneborg 

tel. 0550/26062 

OBS:Telefontiden måndagar kl. 18 - 19! 

SAAB TRÄFFEN I JULITA 650615 

Först vill jag tacka alla Com som till vår träff här i • ulita., 
Tyvär skrev jag inte upp namnen of' alla dLltagare. 
P h?! grund av det dåliga vädret o - h att inta vår klubbtiönig kom 

ut som Oen skulle i så_det kom bara 7 st bilar men dom som kom 
-e7kade are nöjda med vägval or,h arrangemang.Vi firk se och 
höra en riktig rallybil nämligen SMK vingåkers Benny lundbero 
med sin my :kut potente SAAB sport kortnos Hasse Eklunds 93F 
med v4 motor och Akr Liljeholms SAAB sport som ännu inte har 
renoverats. Rally rundan bestod a‘, en vägslinga på drygt 2 mil 
med tips frågor plus en skilje uppgift som löd:Hur mAngafördelar 
-lork till en 95-60 går det på ett kilo Svar =14 stmyeket svårt 
tydligen.la pris gick till Hans Nyberg som fick 9 liter Castrol 
motor olja . 2e kom Hasse Eklunc.Vi åt lunch på Julita värdshus 
där dagens rätt var brynt cassler med råstekt potatis för 27 kr 
både gott och billigt.Senare på eftermiddagen dök Sune Johansson 
med Fru och katt från Nyköping upp.Han hade an hel släpkärra med 
delar med sig,så det fick bli försäljning i vårt garage. 
Ytterligare en SAAB fantast dök upp på Motor nyckel, han kom från 
Norge och var på väg hem till Nyköping.SEnare tände vi grillen 
och grillade kor' och pratade SAAB samt såg några rally filmer
på video.Synd att det inte kom der deltagare bara,för julita 
ligger ju bra till med många stora städer inom tio mils radien 
ESKILSTUNA,NORRKÖPING.ÖREBRO NYKÖPING,KATRINEHOLM men ui får 
honpas på större uppslutning dltagars till nästa år. 
Tal< för ordet CHRISTER MELWINSSON 


