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Min sista spalt... 

...som ordförande i SSR. Det har med 
åren hunnit bli minst 26 spalter i Bak-
rutan och matriklar och det är inte utan 
att min fantasi ibland har varit tunn, 
men med denna spalt vill jag tacka för 
mig efter ha varit er ordförande sedan 
mars 1993. Vad har då hänt av värde 
under min tid som jag inte glömmer i 
första taget? Jo, jag minns mitt första 
årsmöte som ordförande med fasa då 
jag på den tiden inte var någon större 
stjärna att prata inför folk (något bättre 
nu) och på debutmötet avslutade med 
att baklänges ramla ner från podiet och 
med en hårsmån undgå att slå in dör-
ren på museets superfina vita 99 med 
huvudet. På senare årsmöten har jag 
suttit mer stabilt och fått mer och mer 
rutin men extra nervös var jag på Saab-
festivalen 97 i Folkets Park i Trollhät-
tan då det var minst 3.000 åhörare från 

alla delar av värl-
den. Återigen ett 
stort tack till 
Store Erik som på 
sitt proffsiga sätt 
stöttade mig och 
helt obekymrat 
pratade rally-
minnen som om vi 
satt hemma i sof-
fan. Andra saker 
som har hänt 
under mina år är 
att medlemsanta-
let ökat från drygt 
900 till ca 1300 i 

dagsläget. Vi har etablerat oss på 
internetmarknaden med stor framgång 
tack vare vår exelente webmaster Mar-
tin Bergstrand, vars idéer aldrig tycks 
sina. Vi har på våra tre år på webben 
numera ca 200 besök per dygn och 
blivit omnämnd som bästa hemsida i 
tidningen Auto, Motor und Sport. 
Andra saker som bör nämnas är t ex att 
vår ekonomi i klubben blivit ännu 
bättre, främst tack vare våra eminenta 
reservdels och materialförvaltare som 
sålt friskt ur våra lager till er köpglada 
medlemmar. I detta sammanhang får vi 
inte glömma att nämna vår skickliga 
kassör Mattan som har förvaltat våra 
tillgångar väl under åren och även 
sekreterare Göran som drar ett jättelass 
med all post och korrespondens. När 
jag ändå är inne på att berömma, tar 
jag tillfället i akt att tacka alla 
styrelsemedlemmar som jag har haft 
nöjet att köra med under åren. 
Hur den nya styrelsen är sammansatt 
ser ni i detta nr och våra två gamla 
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rävar Leif Blomberg och Yngve Ekberg 
som varit i styrelsen sedan 1985 har 
tackat för sig i år och ersatts av två 
icke helt okända medlemmar. Tillsam-
mans har alla bidragit med sina kun-
skaper och ideella tid för att få SSR 
ännu bättre. Nu ska ni inte tro att jag 
lägger av totalt med styrelsearbetet i 
SSR utan Martin och jag gör ett byte 
då det tyvärr är svårt att få fram nya 
namn till tunga poster i styrelsen. Men 
för egen del är det skönt att inte ha 
totalansvaret längre då jag blivit re- 
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kommenderad att ta det lite lugnt 
framöver. Som avslutning vill jag tacka 
för alla trevliga stunder och det förtro-
ende ni medlemmar gett mig under åren 
och det har varit jätteroligt och ut-
vecklande för mig och jag hoppas att 
vi kommer att ses på träffar och i andra 
sammanhang även fortsättningsvis. 

Ha en trevlig sommar, kör lugnt i 
trafiken och glöm aldrig bältet 
hälsar eder John. 

Senaste nytt 
om 
dörrlisterna. 
Det kommer tyvärr inte att bli några 
lister denna gång. 

Efter fruktlösa försök att få prover 
tvingas vi nu ge upp. Den tilltänkta 
leverantören, Adroit Redesign i Rå'neå 
har under ett års tid endast lyckats 
med att ge nya löften. Trots avtal har 
inget konkret resultat har kommit fram. 
De svarar inte på brev, och vid telefon-
kontakter utlovas nya leveransdatum 
som passeras utan kommentarer. 

Det är bara att beklaga att vi tappat tid 
med att förhandla med den typen av 
företag. De som drabbas hårdast är ni 
medlemmar som inte får några lister 
och vi kan från Saabregistrets sida 
tyvärr inte rekommendera företaget. Ni 
som betalat i förväg kommer att få till-
baka era pengar. 
Vi ger dock inte upp men kommer att 
lägga det hela på is ett tag. 

Med beklagan, 
Martin Bergstrand 
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Erik Carlsson 70 år 
Svenska Saabregistret gratulerade 
Erik Carlsson på Eriks 70-årsdag 
med en specialmålad tavla som skild-
rade Eriks karriär från de första mo-
torcyklarna över de många tävlings-
segrarna, till Saabs rekordkörningar 
på Talladegabanan i USA. Vi pas-
sade också på att överlämna en sam-
ling med 96 stycken hälsningar som 
Saabentusiaster världen över lämnat 
via vår hemsida. 

På Eriks födelsedag den 5 mars hölls 
en sluten födelsedagsfest tillsammans 
med Eriks närmaste släkt och vänner, 

tävlingskamrater, kollegor med flera. 
Erik utsattes för "Här är ditt liv" med 
många kära återseenden och mustiga 
historier. SSR hade tillfälle att vid den 
publika mottagningen överlämna 
nämnda tavla, och vi har förstått att 
Erik uppskattade tavlan mycket. Det 
var en fröjd att se så många människor 
som kom för att gratulera Erik. Utöver 
John och jag representerades SSR 
också av Trollhättesektionen. 

Text och bild: Martin B. 

Bild: Ingemar Tvigstad 
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9-timmars 
med en 
96-64, kan 
de va nåt? 
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Då det varit brist på deltagande i 
rallytävlingar för vår del de sista åren 
framkom iden med att ställa upp i 
Skepptuna MK:s niotimmars 
uthållighetstävling för "vanliga" 
bilar som går i böljan av januari på 
marker kring klubbens folkracebana 
nån mil från Arlanda flygplats. 

Då John deltagit med en V4 förra året 
(som tacklades sönder av konkurrenter 
och mest stod i depån för panikmek) 
behövde vi en mer pålitlig 
standardsaab som skulle stå pall i 9 
långa timmar. Vad kan då vara mer 
lämplig än en 96-64 som varit utlånad 
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ett halvår och som enligt uppgift 
skulle gå som tusan och i princip vara 
färdig för skroten. 

Så fick det bli. Nu skulle bara 64:an 
och göras i ordning enligt de regler 
som finns för den här typen av biltäv-
ling där det hela går ut på att köra så 
många varv på en 3-kilometersbana 
som möjligt. Jo, nämnas kan att det 
handlar om rena standardbilar som 
måste vara i trafik dvs skattade, för-
säkrade och besiktigade. 

gick detta arbete på ett par timmar. 
Motorservicen inskränkte sig till byte 
av brytare, resten var ingen ide att 
röra för som sagt gick den ju som tu-
san med 2-tumssystem (för den rätta 
sången), och då är det dumt att röra till 
det. Av bromsservicen blev det upp-
backning av bakbromsar och konstate-
rande att vänster handbromswire var 
av. Varför lägga ner en massa tid på att 
byta en wire då det kanske inte bilen 
för övrigt skulle hålla hela tiden ut. Vi 
var ganska nöjda med vårt mek ändå 

64:an var bes. till 2000-02-28 så den 
detaljen klarades med råge. 
Vad skulle då fixas innan start? Jo, 
baklysen skulle bort och sättas i hatt-
hyllan, strålkastarna flyttas upp på 
taket, montera brandsläckare, bogser-
öglor fram och bak, enklare översyn av 
motor och bromsar. Ja, för ett par vana 
mekar som John och min son Tomas 
med undertecknad som övervakare 

så här ett par dagar innan racet. 

Nå, bilen klar för race, en liten 
reservdelslåda, domkraft, verktyg och 
100 liter soppa lastat i bruksvolvon, 
nu skulle här köras. Vårt team benämnt 
"Two Stroke Racing Team" var sen 
länge anmält och de fyra tappra chauf-
förer som skulle turas om var John och 
jag, SSR-medlemmen Benke Nilsson 
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och hans kompis Lasse Jansäter från 
Sollentuna. Nu gällde det att vila ut 
ordentligt på fredagskvällen så vi hade 
gott om ork för hela lördan. 
John vilade ut på danspalatset 
Mälarsalen och åkte direkt hem till mig 
för frukost 02.00 och själv hade jag 
slumrat max en timme, men varför ska 
man sova bort sitt liv i unga år. Nu 
skulle här tävlas. Teamet skulle ses 
03.30 vid banan för avlastning, anmä-
lan, besiktning osv. start 06.00 och om 
alla högre makter var med oss mål 
15.00. Laddat för en heldag med andra 
ord. 

Vi hade kommit överens om att dela 
upp passen på en timme var och då det 
måste vara två i bilen fick jag äran att 
ta första timmen med John som bisit-
tare och varvräknare. Det var en un-
derlig känsla att köra ett lugnt master-
varv med totalt 65 bilar vars starka 
lampor på taket gjorde att det mer såg 
ut som utomjordingar höll på att landa 

än en biltävling. När sen tävlings-
ledaren åkt in i depå blev det full fart 
och då gällde det för oss att hålla un-
dan så vi inte blev mosade av några 
galna typer. 
Att ta det lugnt blev vår strategi hela 
dagen av följande skäl. Vi hade inte 
mer än tre dubbar i varje framdäck av 
märke Firestone T & C 5.20-15 från 68, 
handbroms på ett hjul, totalt omöjligt 
att vänsterbromsa då vår 64:a var 
extrautrustad med skivor fram och att 
underlaget var blankis nästan överallt. 
Att vi hankade oss fram i sakta mak 
resulterade ändå i en avåkning i värsta 
elitklass då jag som bisittare tyckte att 
John tog en fullfartssväng alldeles för 
sakta och mitt pådrivande pressade 
honom (och oss) av vägen och rakt ut 
i skogen. Som tur var tog inget hårt 
emot utan vi bromsades upp av all snö 
som senare återfanns i motorrummet. 
Sträckan stängdes av ett par minuter 
för att bärga upp oss och sen blev vi 
jagade av minst 60 arga förare som 
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undrade vilken klant det var som åkt 
av där det nästan var rakt. Tur att man 
satt bredvid. 

Timmarna gick och det var ganska 
lagom att byta efter en timme och vi 
blev lika glada varje gång vi såg och 
hörde vår bil komma in för ett nytt 
varv. "Tänk den går än" var ett uttryck 
som vi hörde överallt, av oss själva, 
bland medtävlare, funktionärer och 
publik. Att vi på ett tidigt stadium tap-
pade avgassystemet efter en påkör-
ning bakifrån gjorde ingen lesdsen för 
nu blev det riktiga toner runt banan. 
Men sista timmarna lossade även 
grenrörsbultarna och med bristfälliga 
reservdelar blev det till att andas 
tvåtalctsrök i kupén med nedsatt fart 
och rinnande ögon som följd. 
Nu fick vi nog i oss en dos avgaser 
som vid utandningsprov skulle ge 

minst en tvåa på bilprovningens mä-
tare. Att vi inte svimmade av var nog 
ren tur, men vi ville köra så många 
varv som möjligt och då gäller det att 
inte stanna för såna bagateller. 
Hur gick det då? Jo, vi körde 75 varv 
och hamnade på delad 17 plats i fram-
hjulsdrivna klassen, av 26. Vinnaren 
körde 96 varv och stannade nästan 
aldrig och bytte förare utan slängde 
bara ut sin tidrapport från bilen en 
gång i timmen. Vi bytte punktligt varje 
timme, fixade en envist nerramlande 
dörruta två gånger, mekade avgassys-
tem och tankade en gång, så vi var 
väldigt nöjda med 75 varv ändå. 
Detta var en av de roligaste tävlingar 
jag varit med om för att åka och se en 
välljudande kortnos kämpa i över 23 
mil på blankis och med 65 mer eller 
mindre tokiga konkurrenter och framför 
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allt komma i mål, ja det gjorde att vårt 
team var mer än nöjda med detta dygn. 
Nämnas bör också att det endast gick 
åt 50 liter soppa dvs ca 2 liter/mil och 
med hjulspinn nästan hela tiden var 
detta nog en 
av de 
bensinsnålaste 
resor jag gjort 
i tävlings-
sammanhang. 
Det fanns tre 
team till med 
SSR-anknyt-
ning men 
tyvärr (för 
dom) kom 
ingen av 
dessa i mål 
före oss. Så 
nu kunde vi ståta med att vara bästa 
SSR-ekipage samt ha äldsta bilen. 

Tack vare ett fint arrangemang som flöt 
väldigt fint, god kamratskap och här-
ligt väder gjorde att medlemmarna i 
"Two Stroke Racing Team" somnade 
glada och nöjda tidigt på lördagskväl-
len. Det här är något som vi ska göra 
om i januari år 2000 med samma kort-
nos, men då ska vi ha handbroms på 
båda hjulen, bättre framdäck med minst 
50 dubbar i, grejat avgassystem eller 
gasmask. Det betyder att vi kanske 
måste ägna ett par timmar till för att få 
vår tävlingsbil "fit for fight" för att 
hålla ännu en 9— timmars maraton-
tävling. 
Som avslutning vill jag ge lite negativ 
kritik till domarjuryn som på ett kon-
stigt sätt uteslöt ett SSR-ekipage för 

att ha genat, samt godkänt rena ligist-
fasoner från bl a Team Björkö (Volvo 
140) som med berått mod i hög fart 
körde in i baken på oss och tryckt in 
oss i en snövall på sista varvet mitt 

framför näsan på huvuddomarn. Det 
var nämligen sagt att minsta medveten 
tackling skulle bestraffas men detta 
gällde tydligen icke alla. Hoppas do-
marna orkar hålla ögona öppna alla nio 
timmar nästa år. 

Tack till kortnosen, övriga i teamet, alla 
supportrar som fanns på plats och sist 
men inte minst Skepptuna MK för 
detta fina arrangemang trots kritiken 
ovan. Vi ses säkert nästa år igen! 

Hälsningar "Two Stroke Racing Team" 
John, Yngve, Benke och Lasse 

Text: Yngve Ekberg 
Bild: Stjärnfotograf f.d. kartläsare, 

folkpensionär mm BeGe Jansson 
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ORD FRAN 
ORDFÖRANDEN 
Det har nu gått tre månader sedan årsmötet 
då jag blev vald att leda förbundet in i det 
nya årtusendet. Under dessa månader har 
jag lett tre styrelsemöten under vilka vi hu-
vudsakligen ägnat oss åt att dela upp oss på 
olika verksamhets- / ansvarsområden samt 
att skriva ned vad dessa områden omfattar. 
Områdena är desamma som de jag talade om 
på förbundsstämman i höstas. 

Hår kommer en förteckning över 
hur vi delade upp oss: 
Medlemsfrågor 	Åke Andersson/ 

Lars Hedström 
Försäkringsfrågor 	Olof Nordlund 
Administrationsfrågor 	Lars Adolfsson 
Myndighetskontakter 	Lars Hjälmberg 
Internationella kontakter Horst BriIning 
Miljöfrågor 	 Carl-Gunnar 

(C-G) Lillieroth 
Ekonomi 	 Hans-Åke Hansen 

I de fall Ni behöver hjälp från MHRF 
skall Ni i första hand vända Er till vår kans-
lipersonal, men Ni är självfallet välkomna 
att kontakta mig och övriga styrelseledamö-
ter också. 

Sverigerally 
I somras var jag inbjuden av Grenland Ve-
teranvognklubb i Skien att köra Norgeslö-
pet. Detta rally hade klubben fått i uppdrag 
av den norska motsvarigheten till MHRF, 
LMK, att arrangera. Det var ett mycket trev-
ligt arrangemang vilket körs på olika ställen 
i Norge varje år. De norska klubbarna får 
efter ansökan till LMK tillstånd alt arrangera 
detta rally. Endast ett rally körs varje år. 

Jag har initierat ett försök att arrangera 
ett liknande rally i Sverige och Lars Hed-
ström har åtagit sig att arbeta vidare med  

detta. Han återkommer med mer informa-
tion senare. 

Folksam har också uttalat sig mycket po-
sitivt till att medverka som huvudsponsor 
till ett sådant rally. 

Kansliarbetet 
För att komma snabbt igång med bevakning 
av det som händer i vår omvarld och berör 
vår hobby, har styrelsen beslutat att på kon-
sultbas anlita vår förre ordförande Gunnar 
Elmgren en dag i veckan. Hans uppgift är 
att bevaka såväl de inhemska som utländ-
ska händelser som berör vår hobby. 

En rapport om läget i omvärlden just nu 
finner Ni längre fram i detta nummer och 
den är signerad av just Gunnar Elmgren. 

Längre fram, när Lars Adolfsson kartlagt 
våra administrationsbehov, kommer vi att 
ta ställning till när vi skall anställa egen 
personal. Men för att inte tappa fart har vi 
bestämt oss för detta provisorium. 

Den enda person som idag är direkt an-
ställd i MHRF är Horst BrUning som på 
deltid sköter vårt kansli. 

Nya avtal med Folksam 
Det nya avtalet mellan MHRF och Folksam 
är nu klart och undertecknat. I och med 
detta år det arbete påbörjat vilket i framti-
den kommer att ge MHRF ett kansli med 
enbart anställd personal. I dag arbetar våra 
försäkringshandläggare Helen och Björn-Eric 
som konsulter åt MHRF. 

Det fria ordet 
Jag fick här om dagen ett mycket välskri-
vet reportage från förbundsstämman. Det 
var skrivet av Bengt Sahlström från Mo-
torhistoriska klubben i Skåne. Det var 
mycket omfattande och allt som referera-
des var rått och detaljrikt återgivet (hade 
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Bengt bandspelare eller kan han stenogra-
fera?). 

I det sista stycket behandlar han punk-
ten övriga frågor på förbundsstämmans dag-
ordning. Han säger där att han inte håller 
med mig i vad jag sa i mitt anförande som 
nyvald ordförande. Jag sa då att eftersom 
det kom upp så många frågor under denna 
punkt måtte den förra styrelsen ha misskött 
sig. Detta håller inte Bengt med om. Han 
anser att det snarare är ett utslag av demo-
krati och yttrandefrihet. Och det är nog rätt. 
Det håller jag med om. Men vad jag menade 
var att punkten övriga frågor skall ta upp ... 
just övriga frågor. Inga frågor av vital be-
tydelse. Vitala frågor skall tas upp under en 
egen punkt och då vara beredda av styrelsen. 

Som exempel på vad jag menar kan jag ta 
frågan om momsfrihet för klubbpublikatio-
ner som var uppe på stämman. Hade den 
varit insänd som motion till förbundsstäm-
man hade styrelsen kunnat utreda frågan 
och kommit med ett svar vid stämman. Det-
ta svar hade då fått en egen punkt på dag-
ordningen och då hade en diskussion kun-
nat tas med alla fakta kända. 

Huvudprincipen för förbundsstämmoar-
betet är enligt min åsikt, att beslut i frågor 
inte får tas under punkten övriga frågor. 
Skälet till detta är att det öppnar möjlighe-
ter till kuppartade beslut, eftersom mötes-
deltagarna inte är förberedda på frågan. 

BAKRUTAN 

Alla frågor av betydelse skall alltså vara 
insända till styrelsen i god tid och styrelsen 
skall yttra sig över dem. Frågan och yttran-
det skall sedan stadgeenligt sändas ut till 
medlemsklubbarna, så att de i lugn och ro 
kan diskutera detta i sin klubb inför för-
bundsstämman. 

Hoppas att detta kastar ett klarhetens ljus 
över de dunkla ord jag yttrade på stämman. 

Internationellt arbete 
I detta mycket omfattande nummer av På 
Gång finner Ni en sammanfattning av vad 
som sig tilldragit haver i vår omvärld. Den-
na sammanfattning är på svenska men som 
ett försök har vi också publicerat de engel-
ska originaltexterna. Dessa är, som Ni nog 
inser själva, alldeles för omfattande för att 
vi skall översätta och publicera dem. Hör 
gärna av Er till mig och tala om vad Ni anser 
om dylika publikationer. 

Utgivningsdatum 
Styrelsen har vid sitt januarimöte beslutat 
att ge ut På Gång 1 februari, 1 april, 1 augusti, 
och 1 november. Detta hoppas vi medför att 
Ni som är ansvariga för klubbarnas utskick 
skall få en möjlighet att få med tidningen eller 
delar därur. 

Claes Antonsson 

Lars Nedström, 
medlemsansvarig 
MHRF 
Jag ser med glädje fram emot 1999 och alla 
de kontakter med er medlemmar jag kom-
mer att ha tillsammans med Åke Anders-
son som också är medlemsansvarig. 

Nu mer än någonsin behöver vi den star-
ka gemensamma organisation som MHRF 
är, och där kontaktarbetet med medlem-
marna år en av våra viktigaste uppgifter. 
Som ni alla vet arbetar MHRF både natio-
nellt och internationellt för att säkerstäl-
la att vi alla kan få använda våra fordon 
utan stora inskränkningar. Orosmoln fin-
nas på himlen, och som ni kan läsa om i 
"På Gång" har nu en gammelbilsägare böt-
fällts i Tyskland för att han hade renove-
ringsobjekt uppställda!!! 

Genom vår aktivitetets- och lobbyverk-
samhet jobbar vi hårt på att få politiker 
och beslutsfattare att inse värdet av den 
kulturskatt som våra medlemmar förval-
tar, men det kräver också att vi alla stöt-
tar arbetet och att medlemsengagemanget 
stärks. Har Du tips om klubbar som kan 
vara intresserade av medlemskap hör gär-
na av Dig till mig! Fördelarna med att vara 
medlemsklubb i MHRF är många, och glöm 
inte att det är för dig och din hobby MHRF 
arbetar. 

Lite bakgrundsdata om mig själv. Jag 
är en 48-årig inbiten bilfantast med alltför 
mänga fordon uppradade i garaget, men 
jag trivs med det och nu fattas det väl bara 
att samlingen utökas med någon mc eller 
ett flygplan. Inte för att jag kan flyga eller 
behärskar en mc men nu arrangeras av-
rostningskurser för mc-åkare och en så-
dan är väl att rekommendera innan mc-
färderna börjar. Flyga kan jag nog låta bli 
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att göra, men man vet ju aldrig. Den första 
gammelbil jag köpte var en A-Ford och 
året var 1970. Sedan dess har A-Forden 
varit helt dominerande, men både Pan-
hard och Willys Overland har passerat ga-
raget. 

I dag finns det inalles sex körklara A-
Fordar 1928-31 i garaget vilket säkerställer 
att hela familjen kan ha var sitt fordon att 
åka rally med framöver. Aven modernare 
bilar som Opel Cabrio Coach 1937 och Dod-
ge Dart GT 1966 har fångat vårt intresse, 
och visst kan man se en tendens till att de 
yngre i familjen föredrar Darten före de rik-
tigt gamla bilarna. Återväxten är säkrad och 
intresset finns. 

En av de uppgifter som jag anser viktig 
för oss är återväxten, där vi alla målmedve-
ten bör arbeta för att fä in fler ungdomar i 
hobbyn. 

Jag skulle gärna vilja se 1999 som ett år 
då vi tydligt satsar på att engagera och re-
kvirera ungdomar till våra klubbar. 

Tänk på det när ni ordnar aktiviteter och 
funderar på Internetsatsningar för era klub-
bar. Kanske kan ni ordna en Internetgrupp 
inom klubben där nya förmågor får sköta 
sidorna, skaffa kontakter, få kunskap och 
intresse för den fina hobby som vi vill värna 
om. 

Återkom gärna med idéer och aktivitets-
förslag som väcker de yngre generationer-
nas intresse. Jag kommer att berätta om de 
förslag och aktiviteter som inkommit när vi 
sänder ut nästa "På Gång". 

MHRF:s 30-årsjubileum 
och rally — ny tradition 
inleds 
MHRF firar också sitt 30-årsjubileum 1999 
och detta kommer vi att uppmärksamma på 
olika sätt. Vi inleder nu också en ny rally-
tradition med ett årligt MHRF-rally där en 
MHRF-ansluten klubbs rally utnämns till 
ett Sverigerally med MHRF som medarrangör. 
Detta skall vara något extra och ett heders-
uppdrag för den arrangerande klubben. 

Denna tradition inleder vi på Gotland med 
Gotlands Veteranbilklubb som värd och ett 
soligt rally, kryddat med kringaktiviteter 
för hela familjen. Gotland har mycket att 
erbjuda och både näringslivet och turistför-
eningen ser mycket positivt på detta initia-
tiv. Planera gärna för en veckolång vistelse 
på Gotland, denna underbara ö som har så 
mycket kulur och naturvärden att bjuda på. 
Vi ser fram emot detta rally och firandet av 
MHRF:s 30-årsjubileum på Gotland första 
helgen efter midsommar. Boka in detta re-
dan nu i er kalender. Deltagare kommer 
från hela Norden och kanske får vi besök 
även från några av våra internationella hob-
bykollegor. 

Nästa är har vi planer på ett MHRF mille-
niumrally vilket också kan bli verkligt spe-
ciellt. Planeringen för detta rally kommer 
att starta under sommaren 1999 varför in-
tresserade gärna kan höra av sig till MHRF:s 
kansli med tips och intresseanmälan. 

Vänliga hobbyhälsningar 
Lars Hedström 

MHRF FORTSÄTTER VÄXA 
Motorhistoriska Riksförbundet växer för 
varje år. Efter senaste stämman som ägde 
rum hösten 1998 hade riksförbundet 136 
medlemmar. Sedan dess har Svenska Vaux-
hall Klubben upphört vilket innebär att 
totalen idag är 135 klubbar med samman-
lagt med 71 797 medlemmar. Ett fråge-
tecken finns — hur är det med Swedish 
Jensen Drivers Club? Vi har hört talas om 
planer på att gå upp i en annan klubb men 
information saknas. 

Lägsta medlemsavgift av alla som läm-
nat uppgift till Motorhistoriska Riksför-
bundet är Nordskånes Motorveteraner som  

nöjer sig med 50 kr per år. Dyrast Corvet-
te Club Sweden med 675 kr per är. 

I samband med stämman 1998 valdes 
fyra nya klubbar med sammanlagt 1.966 
medlemmar in i Motorhistoriska Riksför-
bundet. Äldst och störst är Club Alfa Ro-
meo, grundad 1956, nu med 1.720 med-
lemmar, Skaraborgs Sportvagnsklubb är 
en annan klassiker, grundad 1961, nu med 
60 medlemmar. Kalmar-Olands Fordons-
historiker har verkat sedan 1974 och har 
idag 144 medlemmar. Yngst är Timrå Classic 
Garage, grundad 1993, idag med 42 med-
lemmar. Alla fyra klubbarna och deras 
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medlemmar hälsas välkomna i gemenska-
pen i Motorhistoriska Riksförbundet! 

•• 

VINTERDACKEN BLIR 
OBUGATORISM 
Vinterdäcken blev dramatiskt aktuella un-
der tidiga vintern då flera människor om-
kom i halkolyckor. Regeringen dammade 
snabbt av förra kommunikationsministern 
Ines Uusmanns förslag. När näringsminis-
ter Björn Rosengren, som bland annat har 
hand om resterna av det forna Kommunika-
tionsdepartementet, mötte eliten av Sveri-
ges trafikbyråkrater på VTI:s forskardagar i 
början av januari berättade han att "vinter-
däck blir obligatoriska mellan 1 december 
och 31 mars när vinterväglag råder". 

Vad vinterväglag är har man inte defi-
nierat ännu. Först ska frågan till EU för 
ratificering, sedan kan Sverige ta beslut 
till sommaren. Allt träder alltså i kraft 
den 1 december 1999. 

Hur gick det med samlarfordonen? Ef-
tersom det finns folk på departementsnivå 
som tänker på de äldre fordonen skrivs det 
redan från början in att undantag gäller 
för fordon som bedöms enligt 30-årsgrän-
sen. Men för alla andra personbilar är det 
alltså vinterdäck, dubbade eller odubbade, 
som gäller i framtiden. 

TRAFIKREGISTRET 
UTREDS 
Trafikregistret, alltså det centrala bilre-
gistret, är under utredning. I december 
1998 lämnade utredaren, kammarrättsas-
sesorn vid Kammarrätten i Göteborg, Ewa 
Hagard Linander den färdiga utredningen 
till regeringen. 

När På Gång går i tryck föreligger ut-
redningen ännu inte från trycket. Motor-
historiska Riksförbundet har försett utre-
daren med fakta om vår hobby och även 
framfört ett antal synpunkter. 

Motorhistoriska Riksförbundet är bland 
de officiella remissinstanserna för utred-
ningen. Vi återkommer i ärendet så snart 
vi vet vad som är "på gång". 

TRAFIKBESKATTNINGS-
UTREDNINGEN 
Utredningen skulle egentligen varit klar 
redan under hösten 1998. Under somma-
ren och hösten träffade Motorhistoriska 
Riksförbundet utredningens sekreterare 
kammarrättsassesor Per Eskilsson för att 

informera om vår hobby och lägga fram de 
synpunkter vi har i sammanhanget. 

Naturligtvis talades det mycket om 30- 
årsgränsen. Efter att en politiskt sakku-
nig i Finansdepartementet med egna ögon 
sett hur en granne körde till vardags med 
en gammal Volvo Amazon kom hela 30- 
årsgränsen att ifrågasättas. 

En annan fråga som aktualiserats i det-
ta sammanhang är de tyngsta fordonens 
vägavgifter. Som alla vet kom vägavgiften 
på nästan en tusenlapp per månad som en 
chock för alla som bevarat de största last-
bilarna. Vägavgiften ska tas ut oavsett om 
fordonen är skattebefriade eller ej. Motor-
historiska Riksförbundet har givetvis häv-
dat att avgiften inte borde utgå för de for-
don som är skattebefriade. 

I våra kontakter med utredningens se-
kreterare har det inte kommit fram några 
information om i vilken riktning utredar-
na tänker. Det är nämligen alltid på det 
sättet att alla offentliga utredningar är 
mycket hemliga under själva utrednings-
processen. Det är först sedan de lämnat 
trycket som de blir "offentliga" i ordet 
fulla bemärkelse. 

Vi vet att utredningen fått tilläggsdi-
rektiv. Vi tror oss till och med veta att 
tilläggsdirektiven avser höjda vägtrafik-
skatter på bussar. Dessa har ju under se-
nare år, och speciellt i samband med att i 
stort sett alla regleringar släpptes, tagit 
allt större andel av personresorna från tå-
get. Faktum är att den spårbundna trafi-
ken bara har 5-6 procent av personresan-
de, Stockholms högt belastade tunnelbana 
inbegripen. 

Trafikbeskattningsutredningen kommer 
att vara avslutad den 31 mars 1999 men 
sedan dröjer det naturligtvis en tid innan 
trycket har gjort sitt. Räkna alltså med att 
alla detaljer blir kända först framåt som-
maren. Motorhistoriska Riksförbundet har 
som sagt lämnat information och synpunk-
ter och kommer att bli remissinstans. 

END OF LIFE-DIREKTIVEN 
"När bilar är gamla och inte längre används 
är dom sopor". Så tycker tyska byråkrater 
och politiker. Nu gör de sitt yttersta rör att 
övertyga hela EU om detta märkliga förhål-
lande till vår hobby. På Gång har redan 
tidigare rapporterat om vad som händer - 
nu finns mer att berätta. 

I Tyskland har miljöpolisen slagit till mot 
en man som hade några äldre Fiatbilar i 
sin trädgård. Fiatägaren fick sina bilar skro-
tade och fick dessutom betala såväl bort- 
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forsling som skrotning och på toppen av 
detta dryga böter! 

"Rätt" tillämpad innebär lagen att man 
inte heller själv kan demontera ett fordon 
och att komponenter bara får säljas om 
säljaren kan garantera att de är i ett full-
gott och trafiksäkert skick. Hur skulle vår 
hobbys tusentals renoverare kunna klara 
sig med sådana föreskrifter? 

I Tyskland har hobbyn vaknat och hund-
raårsjubilerande AvD, Automobilclub von 
Deutschland, sätter nu till alla klutar för 
att försöka stävja vansinnet och bringa 
sans och balans i frågan. 

I Storbritannien drivs frågan också po-
litiskt. I fordonshobbyn hemland och hög-
borg går meningarna isär. Där finns alla 
uppfattningar från att detta är något att 
ta på största allvar till Lord Montagus of 
Beaulieu bestämda uppfattningar "att det 
här berör inte oss". 

Den senare uppfattningen verkar som 
ett önsketänkande; i det nya Europa kom-
mer vi plötsligt att bli berörda av en mängd 
regler som vi aldrig hade kunnat tänka oss 
ens existerade. 

Samtidigt finns någon som kallas subsi-
diaritetsprincipen som innebär att varje 
medlemsland, naturligtvis efter särskild 
anmälan till Bryssel, kan beviljas tillstånd 
att behålla sin nationella särart. Denna 
må sedan vara munsnus eller rätten att 
tillverka färskost av opastöriserad mjölk. 

Vart vill vi komma med detta? Jo, till 
beskedet att det lönar sig att dels hålla 
läget under kontroll, dels att allt går att 
påverka innan beslutet är taget i Bryssel. 
Sedan ges ingen pardon, sakskälen må se-
dan vara hur goda som helst. 

Motorhistoriska Riksförbundet bevakar 
via IHVO, International Historic Vehicle 
Organisation, och FIA, Fädäration Inter-
nationale de l'Automobile, som jobbar till-
sammans med den europeiska motorcykel-
federationen FEMA i denna fråga. FIVA 
har också beretts tillfälle att delta i arbe-
tet men meddelat att man vill sköta sig på 
egen hand. 

På svensk nivå är det troligt att vi vet 
mer när innehållet i Trafikregisterutred-
ningen och Trafikbeskattningsutredning-
en är känt. På Gäng och Motorhistoriska 
Riksförbundet återkommer i frågan, var 
så säker. 

MÄSSA MED FRANSK 
FINESS 
För den som råkar uppehålla sig i Paris i 
mitten av februari är den trevliga utställ-
ningen Retromobile ett så kallat "måste". 
Utställningen är öppen från fredagen den 
12 till och med söndagen den 21 februari. I 
en av Parismässans jättehallar vid Porte 
de Versailles finns allt från ädla bilar och 
motorcyklar till nytillverkade reservdelar 
och gamla prylar som kan vara just det 
som fattas till Ditt eget fordon. Franska 
fabrikat överväger givetvis men det finns 
något av intresse för alla och envar. Tid-
skriften Nostalgia planerar för övrigt ett 
reportage från årets Retromobile. 

Gunnar Elmgren 

1HVO - 
Internationellt samarbete. 

Det har varit en mycket intensiv höst och 
det ser ut att bli en minst lika körig vår i år. 
Den största kraften och de största resurser-
na har IHVO lagt per på bevakning och 
lobbying i samband med "End of Life"-för-
ordningen som tör närvarande dras genom 
Miljökommissionen i EU-parlamentet. Som 
ordförande i IHVO har jag själv varit i Brys-
sel vid ett antal tillfällen och träffat många 
delegater i EU:s miljökommission och talat 
för vår sak. Förutom detta har jag skickat 
personliga brev till samtliga delegater. 

Vårt arbete i Bryssel har blivit avsevärt 
enklare och effektivare genom det samarbe-
te vi har inlett med FIA:s och FEMA:s brys-
selkontor. Mer om allt detta, och den första 
rapporten som har sammanställts av vår 
kontaktman i Bryssel, hittar Du längre fram 
i detta blad. 

Horst Bräning 
MHRF:s ansvarige för internationella 
kontakter 
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NEWSLETTER 
For the month of January 1999 

Welcome to the firat IHVO Newsletter for 
1999. This will be a regular monthly publi-
cation, which will include up-to-date news 
on European Legislation, developments wit-
hin the IHVO and all other matters that will 
affect ovmers and enthusiasts of historic vehic-
les. IHVO Representatives Horst Brilning, 
Jacques Deneef and Peter Glover have been 
active in Brussels and Paris over recent 
months and have been following up reports 
and attending meetings on behalf of the Or-
ganisation. 

We are more than happy for you to repro-
duce any part of this Newsletter in your 
organi-sation's own newsletter or magazine 
as long as the source is quoted as the IHVO 
Newsletter. 

If you have anything to submit for inclu-
sion in Future editions of the Newsletter, or 
have any comments or suggestions for us, 
please send details to: IHVO Newsletter Edi-
tor, do Wedlake Bell, 16 Bedford Street, Lon-
don, WC2E 9HF, England. Fax: 44 171 836 
9966. 

The following is the furst monthly Report 
on European Legislative and Policy 
Developments submitted by the newly 
appointed European Affairs Advisor Bob 

Tornlins of the Federation of European 
Motorcyclists' Associations (FEMA): 

In submitting this, my first report to IHVO, 
in my newly acquired responsibility as Eu-
ropean Affairs Advisor, I feel it would be 
best to begin with some introductions. I 
work in Brussels for the Federation of Euro-
pean Motorcyclists' Associations (FEMA). My 
position is that of Assistant General Secre-
tary and as such I am responsible for finan-
ce, projects, safety, training and historic 
motorcycling matters. 

I own and ride a number of motorcycles, 
included among which are a 1921 Hobart, a 
1936 Rudge Ulster and a 1960 Triumph 
Bonneville. I am also in the process of resto-
ring a 1960 MGA 1600 roadster. My club 
affiliations include the Rudge Enthusiasts' 

Club, Vintage Motor Cycle Club, Veteran 
Moto Club Belge and Classic Motorcycles 
Belgium. 

Since FEMA established its Brussels se-
cretariat in 1992, we have been very active 
in our efforts to protect and advance the 
interests of all motorcyclists. We have re-
cognised that the distinction between mo-
dern and historic machines is often blurred 
in the eyes of the legislators and there has 
been a frequent need to ensure that Europe-
an directives, on matters such as type appro-
val, noise and exhaust emissions, are not 
retrospectively applied to older machines. 

There have also been a number of issues, 
such as roadworthiness (an EU word) tes-
ting, CE marking of tyres and the banning 
of leaded petrol, where the implications for 
vintage and classic motorcyclists have been 
direct. Offen the implications in such issues 
were not just confined to motorcycles but 
were of concern to owners of all historic 
vehicles. In such situations I am sorry to 
say that we have very rarely seen or been 
able to make contact with the organisations 
representing the broader historic vehicle 
movement. 

With the arrival of the IHVO on the sce-
ne, things have very much improved. As 
representative of the motorcyclists we have 
now have frequent contacts with all the or-
ganisations representing the broad historic 
vehicles' movement. We were particularly 
pleased when, arising from these contacts, 
IHVO asked FEMA if we would be prepared 
to represent their interests in Brussels and 
Strasbourg, a service for which they are now 
making a monthly donation to FEMA's funds. 

Well that's the introductions over with. 
On now to the substance of my report. What 
has been going on in Brussels that is of 
interest or concern to historic vehicle ent-
husiasts? Well there are a number of issues 
that could have implications for historic vehic-
le enthusiasts and one that does give serious 
cause for concern and, as such, has domina-
ted our attention. 

End of Life Vehicles - ELV 
The End of Life Vehicles Directive is draft 
European legislation that is aimed at ensur-
ing that vehicles are scrapped in an environ-
mentally friendly way and that as much of 
their materials as possible are recycled. The 
inclusion of motorcycles, the parts which 
are usually recycled anyway, caused FEMA 
to look closely at the proposals and we came 
to the conclusion that there were some seri-
ous implications for owners of classic vehic-
les. 
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Firstly there was the question of the defi-
nition of an end of life vehicle. The ELV 
Directive did not contain one but referred to 
the Framework Directive, which only defi-
ned waste in general terms. 

We were concerned that historic vehicles, 
particularly vehicles awaiting restoration or 
being kept as a source of parts to keep an-
other vehicle running, could be considered 
to be end of life vehicles. These concerns 
were reinforced when we learned that the 
introduction of national ELV laws in Ger-
many had been followed by a number of 
historic vehicles being confiscated and de-
stroyed and their owners being fined! 

Another area of concern related to the 
requirement in the ELV Directive that a 
vehicle could only be deregistered when an 
official vehicle dismantler had destroyed it 
and had issued a "certificate of destruction". 
In a number of Member States this could 
mean that you would only be able to store a 
vehicle if you paid all the appropriate taxes. 

We were also concerned that the environ-
mental requirements in the ELV Directive, 
which apply to professional vehicle dismant-
lers, could also be applied to individuals and 
clubs. This worry was reinforced by the pro-
nouncements of a German MEP who was 
saying that the Directive should be amen-
ded to clearly state exactly that. 

The final area of concern arose from the 
consideration of the draft ELV Directive by 
the European Parliament's Economic Com-
mittee. Following extensive lobbying by the 
European automotive parts manufacturers, 
the Committee's Rapporteur, a British MEP 
Mr. David Bowe, proposed an amendment. 
It would mean that a vehicle dismantler could 
only sell a used part from a dismantled vehicle 
if it had been reconditioned and had a certi-
ficate proclaiming it to be safe. In reality, 
we believed, the effect would be that used 
parts would no longer be available because 
dismantlers were not qualified to recondi-
tion used parts and even if they were, the 
cost of so doing would make them more ex-
pensive than an equivalent new part, assu-
ming such a new component was still availa-
ble. 

Fortuitously we were given a platform on 
which to air our concerns. The Internatio-
nal Historic Commission of FIA organised a 
meeting on European legislation, to which 
for the first time, all the historic vehicle 
organisations were invited. Following that 
meeting IHVO contacted FEMA and sugges-
ted that we should co-operate. A series of 
meetings with the European Commission, 
the Austrian Presidency and key Members  

of the European Parliament were arranged 
and IHVO representatives from Belgium, 
Germany and Great Britain participated. 
These meetings resulted in the Commission 
recognising that there could be a problem, 
and in indications of support for our posi-
tion coming from the Austrian Presidency's 
spokeswoman and a number of the MEPs, 
particularly from Mr. Karl-Heinz Florenz, 
the Rapporteur of the European Parliament's 
Environment Committee. The Environme-
nt Committee is very important because it is 
the Parliament's lead committee on the draft 
ELV Directive. 

Another meeting between representati-
ves of FEMA, FIA, FIVA and IHVO was 
then convened by FIA. At this meeting Lord 
Montagu, representing the British Federa-
tion, said that he had raised the matter with 
the British Government. He had been assu-
red that the historic vehicle movement had 
nothing to worry about, because historic vehic-
les were valuable and therefore were not 
covered by a Directive dealing with waste. 
Unfortunately His Lordship left the meet-
ing before the German representatives had 
explained that ELV legislation had caused 
many problems following its introduction in 
Germany. The meeting went on to agree 
that the issue was serious and that a com-
mon approach was necessary. It was also 
agreed that Mr. Florenz should be asked to 
move an amendment, which clearly stated 
that historic vehicles and their component 
parts were not covered by the ELV, the wor-
ding of which was then agreed. Unfortuna-
tely FIVA said that whilst they were prepa-
red to co-ordinate their efforts, they were 
not prepared to work jointly with IHVO. 

The subsequent representations that IHVO 
and FIA made to Mr. Florenz resulted in 
him tabling an amendment to take "oldti-
mer" vehicles out of the scope of the ELV 
Directive. Whilst the wording was not as the 
meeting had discussed, its intention was sup-
portive. Following earlier representations a 
similar amendment was tabled by Mr. Brian 
Simpson MEP, on behaif of the Economic 
Committee. However it uses the specific 
term "vintage" in a general sense. 

It was then agreed that the members of 
the Environment Committee should be lob-
bied when they met at the end of November. 
A pre-meeting was held at FEMA's offices to 
co-ordinate the efforts and a twin-track ap-
proach was agreed, with IHVO seeking to 
improve the Florenz amendment through 
the inclusion of parts, and FIA seeking to 
get support for a broader amendment th-
rough their contacts with a German MEP. 
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When Karl-Heinz Florenz proposed his 
amendment at the Environment Committee 
meeting both Mr. Onida of the European 
Commission and Mr. David Bowe MEP ques-
tioned the need for it. They presented the 
"historic vehicles are valuable, they therefo-
re are not waste and are not covered by a 
waste directive" argument. Thankfully Mr. 
Florenz, in his reply to the debate, said that 
he did not share that point of view because 
not all Member States had a consistent defi-
nition of either an historic vehicle or an end 
of life vehicle. 

Subsequently we have looked closely at 
the "they are valuable and therefore not 
waste" point of view. In a letter to IHVO 
from the British Government's Department 
of Trade and Industry it was said that an 
object was waste when its holder has discar-
ded it or intended to discard it. Unfortuna-
tely it left out a third consideration. The 
Framework Directive, within which waste is 
defined and within which the ELV Directive 
will operate, says, in addition to the phrases 
"has discarded or intends to discard it", "or 
is required to discard it"! (The exclamation 
mark is mine). 

The Framework Directive also contains 
an appendix in which the general definition 
of waste is developed. Vehicles of any des-
cription are not specifically mentioned, but 
the only definition where a vehicle would 
seem to be covered refers to the owner or 
"holder" deciding when he or she no longer 
has use for an object. When I asked Mr. 
Onida of the European Commission, if an 
owner of a vehicle could be "required to 
discard it' and if so, in what circumstances. 
His immediate reply was "yes, possibly when 
it has failed its roadworthiness test". He 
then asked me to put the question to him in 
writing. This has been done and we are 
awaiting the reply. A letter posing the same 
question has also been sent to the British 
Government. 

The letter from the British Government 
also raised another worrying consideration. 
In responding to the concern that the ELV 
Directive could stop individuals from dis-
mantling their own vehicles and from hol-
ding or trading in spare parts, the spokes-
man said that an individual's rights or free-
dom of action would in no way be affected by 
the ELV Directive. However he went on to 
refer to the ELV Directive's use of the term 
"economic operators" and said that clubs or 
societies would be covered by it. 

One other area of consideration has been 
the need to ensure that the terms used to 
describe historic vehicles are consistent in  

the various language versions of the draft 
ELV Directive. When we examined them we 
found that this was not the case and the 
original German "oldtimer" had translated 
into veteran and classic cars in a number of 
the versions. I subsequently wrote to the 
translation services pointing that the terms 
oldtimer and historic were both accepted as 
applying generally to all older, collectable 
vehicles and asking them to change the lang-
uage versions accordingly. This matter has 
also been raised with a supportive MEP who 
has agreed to take it up should it be necessa-
rY- 

The European Parliament's deadline for 
amendments has just passed. German MEP 
Bernd Lange has submitted a long list of 
amendments, the exact consequences of which 
are still being studied. Whilst his amend-
ment that a vehicle can be deregisted wit-
hout being destroyed is to be welcomed, his 
proposal that historic vehicles are only ex-
cluded from certain articles rather than the 
whole Directive, as is proposed by Mr. Flo-
renz, is probably less helpful. 

While all this has been going on FEMA 
has made representations to Mr. David Bowe 
MEP, regarding his intention to require vehic-
le dismantlers to refurbish and assure the 
quality of any used parts that they sell from 
a dimantled vehicle. These have resulted in 
Mr. Bowe tabling a much softer amendment 
which would require Member States to en-
sure that dismantlers are able to check parts 
for safety. 

Weil that bringa us up to date on the ELV 
front. The European Parliament's Envi-
ronment Committee will be voting on Mr. 
Florenz 's report and the amendments to the 
ELV Directive at the end of January. The 
consequences of the various amendments 
will need to weighed and a strategy agreed 
and pursued. It is clear that historic vehic-
les and their owners can count upon consi-
derable goodwill and support within the Eu-
ropean Parliament. The danger is that we 
do not make our points of view clearly and 
consistently known. 

The response that we get from the Euro-
pean Commission will be most important. 
Assuming that they will confirm Mr. Onida's 
initial opinion we should have no difficulty 
in convincing the Parliamentarians that we 
need an amendment to clearly say that his-
toric vehicles are not covered by the ELV 
Directive and even if the Commission say 
what we would like them to say, then Ger-
man experience of classic vehicles being con-
fiscated and destroyed and their owners fl-
ned should still justify such an amendment. 
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After all if the Commission and the Council 
of Ministers are clearly saying that historic 
vehicles are not covered by the Directive 
then there is absolutely no harm in the Di-
rective also clearly saying it. 

For IHVO member organisations and the 
individual enthusiasts who belong to those 
organisations, a letter expressing concern 
and asking for support to the MEPs from 
their country, particularly those on the En-
vironment Committee, could be extremely 
useful. Should this ides find favour I would 
be pleased to supply a list of MEPs' names 
and addresses and, if necessary, draft so-
mething that could be used as the basis for 
such individual letters. 

Other lssues 
There have been a number of other issues of 
interest or concern to the owners and users 
of historic vehicles. The testing procedure 
for diesel exhaust emissions contained wit-
hin the Roadworthiness Testing Directive, 
is being tightened; the European Standard 
for motorcyclists' clothing will now only apply 
to professional riders; the prospect of a Eu-
ropean roadworthiness testing system for 
motorcycles could be back on the agenda; 
and the issue of intelligent transport sys-
tems, with computers in vehicles talking to 
computers in roads, is receiving increasing 
intention. 

On the last subject, earlier this year I 
attended an international road safety confe-
rence in Portugal. The keynote speech was 
given by the head of the US Federal Depart-
ment of Transport. He said technology will 
resolve many of today's problems. Intelli-
gent care will be talking to intelligent roads 
and it won't matter if there are idiots in 
them. I spoke to him afterwards and basi-
cally ridiculed what I called his "star wars" 
vision of the future. He said that I had 
chosen the right term and it should be re-
cognised that the biggest and most powerful 
industry in the world, the US Defence Indu-
stry, was looking for new markets with the 
end of the Cold War. They, he went on to 
say, had identified road traffic systems as a 
market with major potential. He was sure 
that we would have intelligent transport sys-
tems early in the next century. 

For motorcyclists and for historic vehicle 
enthusiasts, this is a prospect that demands 
the utmost vigilance. We will have to make 
sure that such systems do not exclude our 
vehicles from them. 

However, because of the importance of 
the ELV issue and the consequential length 
of this report, these important matters will  

be dealt with in subsequent reports. 
I have tried to show how FEMA has suc-

cessfully dealt with complex European legis-
lative issues and how I would like to work 
for and with IHVO as an important part of 
the wider historic vehicle movement. 

The following letter has been sent to 
Karl-Heinz Florenz, Member of the European 
Parliament from Horst Briming, IHVO 
Chairman on the subject of the End of Life 
Vehicle Directive: 

Dear Mr. Florenz, 
May I thank you most sincerely for your 
support for the concerns of owners and users 
of historic vehicles regarding the End of Life 
Vehicles Directive. 

Your Amendment 1 to Article 3(1) remo-
ving "oldtimers" from the scope of the Di-
rective is greatly appreciated. 

We are also very pleased that you did not 
accept the opinion of the European Commis-
sion, namely that historic vehicles are not 
covered by the Directive because "they are 
not waste", which meant that your amend-
ment was unnecessary. 

As you know similar legislation in Ger-
many has lead to the confiscation and de-
struction of historic vehicles and to the 
fining of owners. Your recognition that 
definitions of a historic vehicle do not ex-
ist in all Member States and, therefore, it 
is necessary for the Directive to clearly 
state that they are not within its scope, is 
crucial to protecting the interests of ow-
ners and historic vehicles. 

Once again please accept our sincere 
thanks for your support and efforts on our 
behalf. 

Yours sincerely 
Horst Briining, IHVO Chairman, 1998.12.08 

The following letter is to be sent to 
Anneli Hulthim, Member of the Committee 
on Environment and to all members and 
substitutes on the Committee from Horst 
Briining, IHVO Chairman, also on the subject 
of the End of Life Vehicle Directive: 

Dear Mrs. HultlAn, 
Historic Vehicles and the End of Life Vehicle 
Directive 
Last week the Environment Committee con-
sidered the report of the Rapporteur, Mr. 
Karl-Heinz Florenz, who proposed in Amend-
ment 1 to Article 3(1) that historic or "old-
timer" vehicles should be excluded from 
the scope of the Directive. 
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The need for such an amendment was 
questioned by Mr. David Bowe MEP and by 
Mr. Onida, on behalf of the European Com-
mission, who said that as historic vehicles 
had a value they could not be waste and, 
therefore, were not covered by the ELV Di-
rective. 

When Mr. Florenz replied to the debate, 
he pointed out that for such an understan-
ding to be effective, each of the Member 
States would need to similarly define an 
historic vehicle and an end of life vehicle. 
He recognised that was not the case and in 
some countries where national end of life 
laws had been introduced, problems were 
being experienced by historic vehicle enthu-
siasts. 

I would wish you to know that the Inter-
national Historic Vehicle Organisation agree 
completely with Mr. Florenz's reservations. 
We have written to him thanking him for 
his support and a copy of that letter is enclo-
sed for your information. 
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We have also enclosed a copy of an article 
published in a reputable German historic 
vehicle magazine. You will see from it that 
owners of historic vehicles have been fined 
and have had their vehicles confiscated and 
destroyed, following the introduction of ELV 
legislation in Germany. 

We are extremely concerned that such an 
experience should not be allowed to conti-
nue, or be extended to other countries, as a 
consequence of the ELV Directive. For the-
se reasons we would ask for your support for 
Amendment 1 when the Environment Com-
mittee votes on Mr. Florenz's report. 
If the European Commission are saying that 
historic vehicles are not covered by the Di-
rective then, against the background of the 
German experience, there should be no real 
grounds for objecting to the Directive clear-
ly stating it. We hope that we can count 
upon your support for Amendment 1 as a 
means to meeting our legitimate concerns. 

With kind regards, Yours sincerely, 
Horst Briining, IHVO Chairman 

The following article appeared in the October 
1998 issue of the German historic vehicle 
magazine 'Oldtimer-Markt'. Original German 
text written by Dirk Ramackers. 

Keeping a car for spares 
— the quickest way to land 
yourself in court? 
Is there a ear in your garden awaiting restora-
tion or as a source of spares for your historic 
vehicle? Then you may face the same ordeal 
as this Stuttgart ear dealer... 

The delegation consisted of three men and 
a woman all from the Ministry of the Environ-
ment in Böblingen and two police officers from 
the WKD (Industrial Control Dept.). They 
met in the ear dealer's sale room on 8'h De-
cember and got straight to the point. There 
were a few old cars on the property of Mario 
Lichtherz, which the delegation wished to in-
spect. Five old Fiats to be exact. 

"Alright, three of the cars were covered in 
a layer of moss" admits Lichtherz, "the bon-
net and wing were missing on one ear and the 
steering wheel from another". There was also 
a covered ear belonging to his son Daniel 
Lichtherz waiting for accident damage repairs. 
After a brief inspection the protectors of our 
environment concluded that it was all scrap. 
Thoroughly convinced, they took a quick look 
at the dipstick of a Ritmo and diagnosed a 
leaking cylinder head gasket that allowed coo-
ling water to contaminate the engine ou. The  

six of them ran around taking photos of eve-
rything and kept repeating that it was all 
scrap. 

"I told them it was only scrap when I deci-
ded it was" said the ear mechanic, still annoy-
ed even today. He was quite wrong there. He 
should have realised something was going to 
happen when the policeman kept saying he 
could use his authority against him. 

Lichtherz couldn't believe it when on 9" 
January he was summoned to a hearing by the 
WKD. He sent a fax to them admitting that 
two of the cars were scrap. That was all that 
was needed. In the middle of January a sum-
mons landed in Lichherz's mailbox. He was 
accused of breaking Paragraph 326 and 52 of 
the German environmental laws because he 
failed to dispose of environmentally damaging 
rubbish, and he was further accused in line 
with Paragraph 327 of operating an unlawful 
scrapyard because he held on his property the 
following cars: a silver Fiat Ritmo covered in 
moss, a smashed up blue Fiat Ritmo, a red 
Fiat Uno with no bonnet and missing one 
wing that still had brake fluid and motor oil in 
it, a blue Fiat Regatta covered in moss, a red 
Fiat with no steering wheel, covered in moss 
and with thinning, contaminated oil. He was 
fined DM 2,400 - to be paid over 60 days at DM 
40 per day. He also had to pay the court costs. 

At this point Lichtherz got himself a lawy-
er. The lawyer Med an objection reasoning 
that the cars weren't scrap because, firstly, 
the silver Ritmo (which was actually blue) was 
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entered on the dealers books as still worth DM 
500, and driveable alter minor repairs. Further-
more, the car was the rare TC 130, now almost 
a classic, and was sold for DM 450 that Janua-
ry. The accident damaged blue Fiat, wrongly 
identified as a Ritmo, was actually his son's 
Uno. This car was definitely not scrap, but 
waiting to be repaired as soon as his son had 
the money. The red Uno minus one wing and 
bonnet, still had a valid MOT and was to be 
sold alter repairs. A client of Lichtherz was 
waiting for an exchenge motor for the blue 
Regatta and also planned to sell that ear. The-
re were no environmentally damaging fluids 
in the ear. 

Mr. Lichtherz had hoped to sell the last 
ear, a red Ritmo, to the buyer of the collecta-
ble TC 130. Since the customer chose not to 
buy it, it was to be scrapped but at the time of 
inspection the intent was still to sell the car. 
The lawyer further argued that the declaring 
of the cars as scrap was wrong because scrap 
cars cannot be driven anymore which would 
lead to the conclusion that a repair of the cars 
was illogical and unnecessary. To say that the 
remaining substances in the cars, i.e. motor 
oil and brake fluid, was damaging to the envi-
ronment would have to be proved by checking 
the amount still in the cars. A photograph of 
the dipstick was not acceptable as evidence. 

Furthermore, the accusation that Mr. 
Lichtherz was running an illegal scrapyard 
held no water either. Mr. Lichtherz was in 
one of the most weil established motor busi-
nesses, that of buying, repairing and selling 
older cars. When interviewed by the police, 
Mr. Lichtherz's neighbours said they never 
had the impression he was running a scrapy-
ard, rather that it was quite clear he was 
running a used ear business. 

The judge, Herr Viehweg, was in no way 
swayed by the arguments of the lawyer. Mr. 
Lichtherz had admitted that two of the cars 
were scrap, but the judge found it quite easy 
to consider a further two cars as scrap. For 
each of the cars he considered scrap he gave a 
sentence of 40 days, totalling 160 days, and a 
fine of DM 40 per day, totalling DM 6,400. 

Following the advice of his lawyer, Mr. 
Lichtherz retracted his objection. By sending 
the fax to the police admitting that two of the 
cars were scrap he had dug his own grave. It 
would have been too much to accept this hea-
vy fine and above all the sentence since a 
conviction of more than 90 days puts you on 
record as a convicted criminal. 

At the some time in another room of the 
court a case of grievous bodily harm was being 
heard. The defendant had jabbed a broken 
beer bottle into someone's face. The victim  

suffered gaping wounds along his jaw and was 
in pain for weeks. On top of that, four of his 
teeth were broken requiring extensive dental 
surgery. Shortly alter the witness left the 
stand the verdict was given. A sentence of 150 
days and a fine of DM 40 per day totalling DM 
6,000. A classic case of justice. Four smashed 
teeth viewed as less damage than a potential 
oil leak. 

One thing stands out from this case. The 
moss on the cars and the weeds around them 
were the main reason that they could be decla-
red as illegal scrap. Had the cars been kept 
reasonably clean and covered no one would 
have considered them scrap. So, don't let 
moss and grass grow wild around your histo-
ric vehicle. No one thinks of a wreck covered 
in bushes a collector's item to be restored. 
Cover vehicles that are missing panels and 
always put an oil pan under the engine, gear-
box and axle. Above all, get the vehicle into a 
garage or covered area with a solid floor as 
soon as possible. If the vehicle can be seen 
from the street hang a price sticker in the 
window to show it has some value and you are 
not dealing in scrap. These tips are only for a 
temporary period. One more point, should 
you be visited by our environmental angels, 
our lawyer advises: "Strike the words 'scrap', 
`wreck', 'spares', and 'junk' from your voca-
bulary and don't make out that you have remo-
ved all fluids from the vehicle because that is a 
sure sign of scrap dealing. Do not admit guilt 
and get a lawyer immediately. 

The following article appeared in 
the January 1999 edition of 'Classic and 
Sportscar magazine: 

Big engines in tax shocker 
Some classic owners face crippling ear tax 
under a scheme being considered by the Tre-
asury, but tax exempt pre-1973 cars have 
escaped any charges. The news was revea-
led in a Government policy statement issued 
alongside Chancellor Gordon Brown's pre-
budget speech. 

The statement says that the Government 
is to punish owners of older, bigger cars in 
the pocket on the assumption that their vehic-
les cause more pollution. The suggestion is 
that the level of taxation will be based enti-
rely on engine size and regardless of the 
emissions of individual models. 

Suggested bands would rate cars up to 
1250cc, 1251 - 1600cc, 1601 - 2000cc and 
over 2000cc. 

Although no exact figures have been quo-
ted, owners of post-1973 cars could see their 
current road tax doubling - or worse. 
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Vehicles classed as Historic (pre '73 cars) 
will remain exempt from road tax. The sta-
tement reads: "It is accepted that many vehic-
les in the 'historic' tax class are well-main-
tained and cover a low annual mileage and 
they consequently do not make a significant 
difference to overall pollution levels." But 
as the Government has already called a halt 
to allowing any more cars into the 'historic' 
class when they are 25 years old, owners of 
'70s and '80s classics (particularly large-eng-
ined cars) could be facing a hefty bill. 

Full details of the proposals are available 
from (and responses should be made to) En-
uironmental VED Consultation,B1, DVLA, 
Longview Road, Sivansea, SA6 7ZL. Fax: 
01792 782056. 

The following extract has been taken from 
the Bulletin Quotidien Europe No. 7365 dated 
Wednesday 16 December 1998, and was 
submitted by Reg Dawson: 
(EU) EU/COURT OF JUSTICE: CLEES 
DECISION LAYS DOWN CRITERIA VEHIC-
LES MUST MEET TO BE CLASSIFIED UN-
DER THE COMMON CUSTOMS TARIFF AS 
A COLLECTOR'S PIECE. 
Luxembourg, 1511211998 (Agence Europe) - In 
a recent decision, the Court of Justice laid 
down the criteria a motor vehicle must meet 
to be imported into the European Union as a 
collector's piece and not simply a second-hand 
vehicle, on which higher customs duties are 
levied. To be considered as demonstrating 
historical or ethnographic interest (a condi-
tion for entitlement to this classification), a 
vehicle must be in its original state, without 
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substantial changes, at least 30 years old; of a 
mode] or type which is no longer in produc-
tion. The court adds, however, that Member 
State cust,oms officials may decide that the 
vehicle has no historical interest if they can 
prove that it is "not liable to evidence a signi-
ficant step in the evolution of human achieve-
ments or illustrate a period of that evolution". 

The Court explained that the vehicle must 
also have the characteristics required in order 
for a vehicle to be included in a collection, set 
out by the Daiber decision in 1985 (i.e. it must 
be relatively rare, be traded in special transac-
tions, etc.). Erika Daiber had tried to import 
from the United States a 1955 Daimler-Benz 
300 SL coupe as a collector's piece, but Ger-
man customs officials classified it as a second 
hand vehicle. 

In this new case, Uwe Clees imported from 
the United States a 1956 Mercedes- Benz 300 
SL with gull-wing doors, initially classified by 
customs officials as a collector's piece of histo-
rical interest. The new owner later received 
an amended notice of assessment claiming 
that, on the basis of the Daiber decision, the 
vehicle had to be treated as a second-hand 
vehicle. Uwe Clees appealed the decision be-
fore the Finanzgericht Diisseldorf, which for-
warded the matter to the European Court of 
Justice. 

It might be added that, further to the 
Daiber ruling, the European Commission ob-
served that the criteria developed by the 
Court were being interpreted differently by 
national customs officials and consequently 
prepared explanatory memoranda for all 
customs officials. 

VILL KLUBBEN HA SPONSORPENGAR? 
Varje år avsätts ca 30.000:- i MHRF-försäk-
ringens budget för "sponsring" av klubbeve-
nemang. I första hand går pengarna till klub-
bar som arrangerar extra stora saker, t.ex. 
internationella träffar, i andra hand till klub-
bar som firar jubileum av något slag och i 
samband med detta vill göra något extra. 

Vill du att din klubb skall komma i åtan-
ke ber vi dig senast den 1 mars skriva till 
MHRF-försäkringen och berätta vad ni skulle 
vilja använda bidraget till. I regel ligger bi-
dragen på 1.000:- till 5.000:-. När vi bestäm-
mer oss sneglar vi naturligtvis på hur mänga 
försäkringar klubben har i förhållande till 
sitt medlemsantal, och på hur försäkrings-
tillströmningen från klubben är. 

Varför vi inte sätter av mer pengar till 
sponsring? Helt enkelt därför att pengarna  

kommer från försäkringstagarna - om vi höjde 
alla premier med 1:- skulle vi få in ytterliga-
re närmare 25.000:- som kunde användas 
till sponsring, men ambitionen är naturligt-
vis att hålla försäkringspremierna nere. 

Helen ElmgrenlBjörn-Eric Lindh 

23 



BAKRUTAN 

0 MHRF 

IH
R

F 
IS

A
K

R
IN

G
E

N
,  

FOLKSAM 

FÖRSÄKRINGAR 
FÖR 

SAMLARFORDON 
18 

Miller från 
1 april 1999 

ÅRETS NYHETER 
mien år densamma som för me 
från motsvarande år. 

Så hår fungerar 
korttidsförsäkringen. 
Korttidsförsäkringär en "nöd-för-
säkring" i max tre månader för 
Lex hemtransport av en bil som 
inte hunnit besiktigas av klub-
ben. Ansökan måste godkännas 
av klubben. Ej utnyttjad del av 
premien kan användas för en där-
på följande MHRF-försåkring. 

Det år inte en "kör-omknng-
försäkring", utan den skall ersät-
tas av en nomtal NIHRF-försäk-
ring så fort som möjligt. 

Två specialvadanter - en för 
orenoverade fordon, och en 
för tåviIngsfordon. 
Vi kan numer försäkra fordon som 
ägaren vill bevara i slitet bruks- 

och som inte skall renoveras. 
Vi kan också försäkra fordon 

:int senare tid byggts om för 
alt åldsrahli~fetdea, 

tes. rallybilar. 
Tala med MHRF om hur du 

skall gå till väga. 

Om du råkar ut för en skada. 
ring Folksam Stockholm eller MHRF! 
Om det inträffar en skada skall du alltid kontakta Folksams 
huvudkontor i Stockholm (Biltekniska avdelningen) eller !UH» . 

 — inte Folksams lokalkontor. En av fördelarna med N1HRK 
försäkringen år att alla skador handläggs i samråd mellan Folk-
sam och NIHRF. av personer som år speciellt kunniga på samlar-
bilar. Adresser och telefonnu llllll er står på försäkringsbrev« och 
på det lilla kort för plånboken som alla försäkringstagare fått. 

Vänta inte med att anmäla en skada — ju fortare vi får veta 
något. desto snabbare kan vi ingripa och se till att skadan blir 
reglerad och därmed hålla skack-kostnaderna nere. 

Adresser och telefonnummer! 
Vill du fråga om eller diskutera MHRF-försäkringar kontaktar 
du i första handdin klubbs försäkringskommitté. 
Du kan också ringa, skriva, faxa eller e-posta till Ml IRF:s försåk-
ringsavdelning, Box 210 97, 100 31 Stockholm, tel 08-32 0354, 
fax 08-31 27 06, e-post mhrf.fors@mhrf.se  N1HRF har telefon-
tid vardagar 10.00-16.00 med uppehåll för lunch. 

JOUR DYGNET RUNT, ÅRET RUNT! 
Om du råkar i nöd kan du ringa NIHRF-försäkringens jourtelefon 

020-45 00 00 
Där har man listor på N1HRF:s klubbfunktionärer och besiktnings-
mån så att du kan få personlig kontakt med dessa om det skulle 
behövas. Har du fått fel på bilen kan det vara bra att få kontakt med 
någon kunnig som bor i närheten, eller med klubbens reservdels-
kunnige. »uren kan via mobiltelefon också få tag på någon från 
NIHRF:s kansli om så skulle behövas. Glöm inte att alltid, ha med 
dig det lilla vikkortet med adresser och telefonnummer! 

Hur gick det för 
MHRF-försäkringen 1998? 
1998 blev ett bra år! 
Är 1998 blev, tack och lov, bättre än 1997, r Ich därför har vi 
kunnat undvika allmänna premiehöjningar - det år bara nio-
torc-tkelprernien som höjs på grund av skadeutfallet. 

Tyvärr blir reparationerna allt dyrare, lik  reservdelar 
och lackering. Speciellt svårt börjar det bli att hitta plåt- Mr 
kromdetaljer till bilar från 50- och 611-talen till vettigt pris. 

Glöm inte att resultatet för 5111RF-försäkringen nästan 
enbart beror på skadeutfallet. Lägre skadekostnader ger dagens 
låga premier, högre betyder att premierna måste höjas! 

Mc-olyckor med personskador - ett problem 
Även 1998 drabbades 5111W...försäkringen av ett antal mc- 
skador dar personskador kommer att krusta avsevärda slantar. 

Det gäller inte vngre förare med !noderna cyklar, utan 
medelålders mån Med medelålders  forell:tar 'som kör i 
diket, kör omkull eller kör på något. 

Under 90-talet har vi nästan inte haft några personskador 
alls på bilsidan. men åtskilliga me-personskador som var och en 
kostat flera hundratusen kronor. en dd i halvmiljonklassen. 

Tendensen är h-vårr inveket tr -dlig. Si 	a probk en finns 
i England och Norge. och det norska nksförl 	dels försäkring 
har just höjt mc-premierna ända upp till billiiview 

Riktigt sa långt går inte si. men under 1099 blir d et ,ur 
mindre höjning av me-premierna. Visar det sig att det inte 

- eicker. knmmervi likhet med nnrrmånnen äfl!Min tilinrrrrn 
niva som motsvarande bilprentie. 

Orsaken år enbart personskadorna. Trots att 	tom klar- 
na i förhållande till antalet försåkringar har lågre skadeantal. är 
deras andel av den totala skadekostnaden alldeles för hög. Det 
år inte råttvist att harig:arm skall subventionera de dyra per-
sonskadorna på me-sidan. 

Har du en lagerförsäkring? 
Alla som har lagerförsäkring har under 1998 fall bres från oss 
där vi bett att få uppgifter (med foton) om vad sunt skall inga. 

Lagerförsåkringen är enbart  avsedd för "skrot", d.v.s. för-
don som man ställt undan i väntan på att man skall få tid eller 
råd att börja en morsering. Den går inte att am ånda för 
fårdigrenos era& fordon (där finns möjligheten att teckna en 
uppställningsförsäkring). och inte för sanilingar as reservdelar. 

De flesta som har fått brev har svarat, men ren som inte 
gjort det kriunmer under 1999 att få sin lagerförsäkring upp-
sagd. Först kommer dock en sista påminnelse! 

En förutsättning: bruksbil/vardagsbil. 
Självklart förutsätter vi att den s lllll söker en helförsäkring 11.11 

en bruksbil. Man måste inte äga den själv, men skall k as sa 

att det finns tillgång till vardagsbil. Kraven är naturligts is 
högre ju modernare bil man söker försäkring på. 

Räddning, men inte från hemmagaraget. 
Räddningsförsäkringen tar hand om dig och ditt fordon om 
det händer något när ni år ute och kör, och ser 1111 att fordonet 
kommer antingen till verkstad eller hem till dig. Den kan 
dåre t inte utnyttjas för att ta fordonet från hemmagaraget 
till serkstad, im därför att det inte sill starta. 

Tänk dig för innan du lämnar bort fordonet. 
Innan du lämnar bort fordon för renovering eller reparation 
bör du alltid se till att du bar skriftligt på vad som skall göras. 
vad det beräknas kosta och når det skall vara klart. Detta gäller 
åsen ont du lämnar saker till "goda sr  i klubben. Råkar du 
i svårigheter bör du kontaka NII1RF innan du utnyttjar din 
råttssks ddsförsåkring. Ofta kan tvister lösas i godo! 

Framflyttning av 
20-årsgrånsen. 
Som vanligt flyttar vi gränsen 
ett år framåt. Prån den 1 april 
1999 försäkrar vi alltså bilar och 
mc tillverkade till och och med 
1979. 1 gruppen för de senare 
fordonen flyttar vi gränsen till 
och med 1989. 

Nya försäkring:Minior. 
De förra försäkringsvillkoren 
var sedan 1993, och de har nu 
frischats upp och blivit mer 
lättlästa. Bara smärre ändring-
ar har gjorts. 

Alla försäkringstagare kom-
mer att få det nya villkorshåf-
tet i samband med årsförfallo-
dagen, med ett brev som infor-
metar om de viktigaste åndring-
ama. Det skadar inte att ta sig 
en stund med att låsa texten! 

MopedförsåkrIngen. 
Nytt förra året var mopedför-
~ingen som utnvetpds 
många. För att kunna teckna 
försäkringen måste ägaren ha 
körkort för mc eller för bil. Pm- 
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~2:33~..; 
MHRF-försäkringen 
är avsedd for bilar, lastbilar, bussar, motorcyklar och mopeder tillverkade till och med 1979. 
Dessutom finns speciella varianter för flinga lastbilar och bussar 1951 67, för traktorer och 
husvagnar samt en fasat/ring för bilar och mc 1980-89. För att teckna en försäkring i denna 
grupp för modernare fordon måste man dock först ha haft, och fortfarande ha, en äldre bil 
respektive mc helförsäkrad i MHRF-försäkringen under minst ett år. 

Fordonet skall i princip vara renoverat till ursprungsskick eller vara i mycket gott bevarat 
skick och skall enbart användas för nojeskömingar, aldrig som bruksfortion. 

Ägaren måste ha varit medlem i MHRF-ansluten klubb i minst ett år för att kunna teckna 
en helförsäkring. Gäller det en renoverings- eller uppställningsförsäkring kan oftast en MFIRF-
försäkring tecknas genast — det år bara försäkringar där trafikförsäkring ingår som Näver ett 
års medlemskap. Får den som ännu inte varit med i klubben ett år finns en speciell 
försäkringsform med förhöjd premie under första året. 

Normalt försäkringsvärde för bil år upptill fyra basbelopp och för mc upptill två basbelopp, 
men det kan höjas (i enheter om två basbelopp) upp till trettio basbelopp. 

HELFÖRSÄKRING. Helförsåkringen år al sedd fordonet transporteras på trailer, på dollv eller 
för fordon som år renoverade eller bevarade i med bärgningsbil. men inte då det bogseras 
mycket gott skick. Den omfattar trafik-, brand-, eller körs för egen maskin. Den gäller enbart då 
stöld-, glas-, räddnings-, attssla dds- och vagn- fordonet är avst åll t i CBR. 
skadeförsäkring. 	 Försäkringen omfattar även delar som läm- 

Försäkringen gäller året runt och kan inte nats bort för reparation, ytbehandling eller 
ändras till uppställningsförsäkring om du stål- liknande men som kommit bort eller blivit 
ler av fordonet en kort fiel. t ex över en vinter. förstörda (om ingen annan ersåttningsansvarig 
Reservdelar för eget bruk till fordonet ingår i finns). Försäkringen gäller inom Sverige. men 
I örsåkringen, doe • till maximalt ett basbelopp. kaneftergorikånnande av Ml åven omfatta 

För att få en MIIRF-helförsåkring måste fordon eller delar som finns utomlands (bero. 
duha varit medlem i en Ml IRF-ansluten klubb ende på vilket land det gäller och på hur fordm 
i minst ett år (se även man). net förvaras). 

Försäkringen gäller i EES-länderna samt i 
de övriga länder som år anslutna till systemet 
med grönt kort låten under transport mellan 
dessaländer). Du bör vid utlandsfärd ha med 
dig det "gröna kort" som du får på närmaste 
FOksam-kontor. 

I MIIRF-försäkringen ingår "kör-vidare-
försäkring" som efter godkännande av Folksam 
eller SOS-Intemational ger dig en hyrbil om 
något allvarligt skulle hända med ditt fordon 
når du tes. år på våg till ett utländskt rally. 

Familjemedlemmar och personer som har 
egen NIHRF-försäkring får köra fordonet utan 
förhöjd själs risk på lagnskadeförsäkringen. I 
andra fall utgår en extra vagnskadesialvosk. 

RENOVERGIGSFÖRSÄKRING bör du teckna 
så snart du börjat remisera ett fordon. Den 
«safter skador som uppkommit genom brand, 
stöld, &cm-åmning och skadegörelse i sam-
band med inbrott. glasskador och innehåller 
dessutom rattsskuldsförsäkring. 

Renoveringsförsåkringen gäller åsen för 
transporter (t.ex. till och från lokstad) når 

Vad är det för skillnad 
på MHRF-försäkringen 
och andra försäkringar 
för gamla fordon? 
MHRF-försåkringen ägs och drivs inte 
som andra försäkringar av enbart ett för-
säkringsbolag. MHRF-försåkringen ska-
pades redan i början av 60-talet av ett 
antal klubbar som förhandlade med olika 
försäkringsbolag för att få en speciell 
försäkring för åldre fordon. Folksam var 
det enda bolag som var intresserat av att 
stötta en d liten och obetydlig grupp. 

Under 1975 ombildades försäkringen till 
MHRF-försäkringen, och det år ån idag 
NIIIRF som driver försäkringen. Vår part-
ner Folksam förvaltar premierna och skö-
ter skaderegleringen tillsammans med oss. 

Skillnaden mellan andra försäkringar 
och vår ligger i att MHRF-försåkringens 
premier helt används för vår egen försäk-
ring — inga pengar går åt till -  att betala 
andra försäkringstagares skador, men inga 
bidrag kommer heller från vanliga bil- och 
mc-försäkringar. 

Det betyder att all administration, alla 
skador och andra kostnader betalas av våra 
egna försäkringstagare. Det år alltså inget 
anonymt försäkringsbolag som står för fiol-
ema vid skador, utan de övriga närmare 
25.000 MHRF-försäluingstagama. 

Dar har du förklaringen till att vi år så 
noggranna med att sålla när vi tar in nya 
försakringstagarel 

Skaderesultatet för M 11RF-försåkring-
en påverkar direkt premierna. Få =tör 
och låga skadekostnader betyder att vi kan 
hålla premien nere. ökar antalet skador 
och därmed kostnaderna betyder det pre-
miehöjningar. 

Vi har över 25 års detaljerad statistik 
över skadorna och har därför kunnat an-
passa premierna efter olika årsmodellers 
skaderesultat. Varje år föreslår vi Folksam 
åndringar, och det år ett bevis på gott 
samarbete att vi praktiskt taget alltid fått 
våra önskemål tillgodosedda. Även når vi 
bett om att få sänka premierna! 

UPPSTÄLLNINGSFÖRSÄKRING. Enbart av-
sedd för fordon som år fårdigrenoverade, eller 
i mveket gott skick, och som inte skall an-
sändas på en längre tid. Lämpar sig också för 
tål ingsfordon som enbart brukas på bana. Ger 
samma skydd som en helförsäkring, bortsett 
från trafikdelen. 

Om fordonet ska stå på museum eller regel-
bundet visas för allmänheten måste detta 
meddelas i förväg till Ml IRF. 

LAGERFÖRSÅKRING år avsedd för °renove-
rade hela fordon {i stort sett skrot) som du ställt 
undan för att senare renovera. Den ersätter 
skador som uppkommit genom brand, stöld, 
översvämning och skadegörelse i samband med 
inbrott. Försäkringen gäller för skador på for-
donet och delar till fordonet. Du måste lämna 
en särskild förteckning med foton och vården 
över de fordon som skäll ingå i försäkringen. På 
varje försäkring får finnas max tre bilar eller sex 
me (en bil =två mc). Fordon skall örvaras på 
betryggande sått ur brand- och stö dsynpunkt 
och "vara avstållt i CBR. 

Så hår gör du för att få en MHRF-försäkring. 
Fyll ansökni ngsblanke t t en som du får från din klubb. Sänd ansökan plus fårgfoton 
på fordonet till din klubb—inte till IIHRF eller Folksam. Fotografierna skall tydligt 
visa fordonet från bagge sidor, framifrån och bakifrån (för bilar även inredning, 
motorrum och bagageutn-mme). 

Tag samtidigt kontakt med din klubbs försäkringskommitte för att få en 
besiktning utförd (gäller hel- och uppställningsförsäkringar). Varje klubb har flera 
skickliga besiktningsman som på alla sätt hjälper dig till råtta. Totalt finns det 
närmare 700 besiktningsman för MHRF-fonakringen. 

Besiktningen år tillför att visa i vilket skick ditt fordon år. Enbart foton räcker 
oftast inte för en rättvis bedömning av skick och värde (undantag kan vara 
motorcyklar till lågt värde). Det kan skilja avsevärt i varde mellan hi fordon av 
sarnmirnarke och modell, beroende på hur vål de renoverats eller bevarats. Vi vill 
ha basta möjliga underlag för att du skall kunna få rättvis ersättning om fordonet 
skulle brinna upp eller skadas, och alldeles särskilt viktigt år det om ett annat för-
säkringsbolag skäll betala reparationen. 

Därefter sänds ansökan, fotografier och protokoll till MHRF. Dör granskas din 
ansökan och om allt år bra utfärdas försäkringen. Du kan normalt räkna med 
cirka en veckas behandlingstid hos MHRF. Ansökan, protokoll och fotografier 
arkiveras med eventuella tillägg som du senare sänder in. Skulle något inträffa 
med ditt fordon har vi alla uppgifter till hands och kan hjälpa digpf bästa sått. 

Ett sista tips bara: börjar god tid. Att en bil eller motorcykel blir färdig år ju 
sällan en överraskning! Undervåren har klubbamas besiktningsmän ofta mycket att 
göra och det kan ta längre tid än normalt. 

Kontrollera försäkringsvärdet 
på ditt fordon. 
Normalt år bilar försäkrade för sitt salmarde upp till 4 
basbelopp (145.6004 och motorcyklar upp till 2 hashelopp 
(72.8004. Det går att höja värdet i steg om 2 lxisbelopp. och 
på försäkringsbrevet ser du vad sons gäller för ditt hirdim. 

Vill du ändra ringer du till MI1RF och ber att få en 
blankett för ändring. Ofta vill vi då ha in nya foton, och 
kanske ett besiktningsprotokoll. itr försäkringen tex.I 0 år 
gammal kan mveket ha hänt, och troligen har fordonet 
blivit bättre. Sådant behöver vi naturligtvis lu dokumente-
rat om olyckan skulle vara framme! 

Om du byter klubb måste 
du tala om det för MHRE 
Om du lamnarden klubb du t k:: 1 törxäkringgcrroni upphör 
din kaskoförsåkring från uttradc›dagcn (trafikförs.ikringen 
finns kvar). Försäkringen sågs upp på huvudförfalludagen och 
du erbjuds en konventionell försäkring. Är du medlen] e 4.11 
annan Ml IRF-Idubb kan försäkringen oftast flyttas ÖVC1. 

IRF-försäkringen år en förmån enbart för personer 
som år medlemmar ren MI 'ffi...ansluten klubb! 
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MHRF-FÖRSÄKRINGEN 
PREMIER OCH MAXVÄRDEN (från 1999-04-01) 

OBS! Samtliga premier är helårspremier. 

Helförsäkringar 
Helförsäkring bilar och mc t.o.m. 1950 
Grundpremie för ersättning upp till 4 basbelopp (145.600:-) 
för bil och 2 basbelopp (72.8004 för mc. Tillägg för enhet 
om 2 extra basbelopp (72.8004 år 60:-. Max firbashelopp. 

Helförsäkring bilar och mc 1951-64 
Grundpremie för ersättning upp till 4 basbelopp (145.6004 
för bil och 2 basbelopp (72.8004 för mc. Tillägg för enhet 
om 2 extra basbelopp (72.8004 år 60:-. Max 30 basbelopp. 

Helförsäkring bilar och mc 1965-79 
Grundpremie för ersättning upp till 4 basbelopp (145.6004 
för bil och 2 basbelopp (72.8004 för mc. Tillägg för enhet 
om 2 extra basbelopp (72.800:-) år 60:-. Max 30loasbelopp 

Helförsäkring bilar 1980-89 
(endast för den som sedan minst ett Jr haft, och har, en sållande 
MHRF-försåkrins för bil tillverkad t.o.m. 1979). 
Grundpremie för ersättning upp till 4 basbelopp (145.6004. 
Extra basbelopp kan i vissa fall köpas till. 

Helförsäkring motorcyklar 1980 -89 
(endast för den som sedan minst ett Jr (saft, och har, en sållande 
M1111F-helfönökrins för motorcykel tillverkad tom. 19 -79). 
Grundpremie för ersättning upp till 2 basbelopp (72.8004. 
Extra basbelopp kan i vissa fall köpas till. 

BH 	Mc 

278:- 243:- 

358:- 298:-

418:- 373:- 

1.182:- 

982:- 

Helförsäkring tunga lastbilar och bussar 1951 -67 588: - 

Grundpremie för ersättning upp till 4 basbelopp (145.6004. 
Tilläggspremie för extra basbelopp finns ej.Tunga lastbilar och 
bussar tillverkade t.o.m. 1950 har premier och självrisker som bilar. 

Helförsäkring traktorer to.m. 1967 	 195: - 

Crundprernie fik ersättning upp till 2 basbelopp (72.800-) 
Tilläggspremie för extra basbe opp finns ej. 

Helförsäkring husvagnar t.o.m. 1975 
Grundpremie för ersättning upp till 2 basbelopp (72.8004. 
Tilläggspremie för extra basbelopp finns ej. 

Helförsäkring mopeder t.o.m. 1979 	 se mc för respektive år 
(ägaren måste ha körkort för mc alternativt bil) 
Grundpremie för ersättning upp till 2 basbelopp (72.8004. 
Tilläggspremie för extra basbelopp finns ej. 

Korttidsförsäkring (ägaren måste ha varit medlem i minst ett Jr) 
Tillfällig försäkring för Lex. -hemtransport av inköpt fordon 
som ännu ej hunnit besiktigas och godkännas av klubb. 
Ansökan skall godkännas av klubb. Ej utnyttjad del av premie 
kan användas för en direkt på denna följande NIHRF-försäkring. 
Kvartalspremie för ersättning upp till max 3 basbelopp (109.200.-). 

Förstaårsföraäkring (alla fordonstyper) 	 1.182:- 982:- 
En speciell försäkring för den som ännu inte varit med i sin 
MHRF-klubb i ett år. Efter ett år övergår premien till normal 
nivå (om din klubb godkänner det) Samma premie oavsett 
tillverkningsår.Ersättningsnivå och extra basbelopp 
som motsvarande fordonshp. 

195:- 

488:-/kvartal 

Övriga försäkringstyper 

(182.0004 totalt. Man 3 bilar eller 6 mc per försäkring. 

Renoveringsförsäkring 
Grundpremie för ersättning upp till 4 basbelopp (1456004 
för bil och 2 basbelopp (72.8004 för mc. Tillägg för enhet 
om 2 extra basbelopp 172.8004 år 60:-. Max 30 basbelopp. 

Uppställning~kring 
Grundpremie för ersättning upp till 4 basbelopp (145.6004 
För bil och 2 basbelopp (72.8004 för mc. Tillägg för enhet 
om 2 extra basbelopp (72.800,-) år 60,-. Max 30 -  basbelopp. 

Lagerförsäkring (endast orenolerade fordon). 
Grundpremie för värde upp till 2 basbelopp (72.8004. 
Tillägg för varje extra basbelopp 60:-. Max 5 basbelopp 

Bil 	Bil 	Mc 	MC 

1980.89 1980.89 

195:- 195:- 155:- 195:- 

240:- 660:- 160:- 460:- 

230:- 660:- 160:- 460:- 

BAKRUTAN 

SJÄLVRISKER 
Personbil/motorcykel/moped 

BI 

Trafik' 	 - 
motorcykel 
- 

Vagnskada t.o.m.1950 1.000:- 500:- 
Vagnskada 1951-1964 	1.500:- 1.000.- 
Vagnskada 1965-1979 2.000:- 1.500:- 
Vagnskada 1980-1989 3.000:- 3.000:- 
Brand 1.000:- 1.000:- 
Stöld/inbrott 1.000:- 1.000:- 
Räddning 300:- 300:- 

Glas" 200:- 200:- 
(+20% på överskjutande belopp) 

Glas••(renoveringsförs) 1.000:- 200:- 
(+30% på överskjutande belopp) 

Rättsskydd 20% av kostnaden, lägst1.0011- 

Tung lastbil/buss frän 1951 
Trafik' --- 

Vagnskada 3.000:- 
Brand 1.000:- 
Stöld/Inbrott 1.000:- 
Räddning 1000:- 
Glas" 200:- 

1+ 20% al överskjutande kostnad) 
Råtts:km:Id 20% av kostnaden. lägst 1.000.- 

Traktor/Husvagn 

Trafik' --- 
Vagnskada 1.500:- 
Brand 1.000.- 

Stöld/Inbrott 1.000, 
Räddning 1.000.- 
Glas'• 200, 

(+ 20% av överskjutande kostnad) 
Rättsskydd 20% av kostnaden. lägst 1.000, 

• Särskild självrisk. 1.000:-. tas alltid ut 
om föraren år under 24 år. Vid vissa trafik-
brott. Lex, vid körning utan giltigt kör-
kort, i berusat tillstånd eller sid visad grov 
vårdslöshet i trafik år självrisken 1/10 bas-
belopp. 
•• För fordon 1951 och senare måste 
skadan besiktigas av Folksam innan utbe-
talning sker. 

BASBELOPPET 1999 
Basbeloppet används bl. a. av staten för 
berälming av löner och pensioner. Det 
Förändras årligen och följer med infla- 
tionen. Basbeloppet för 1999: 36.400:-. 

Sånt händer aldrig mig! 
Tovan drabbarobelun intebara "alla andra" 
utan även du kan råka illa ut. Vem tror att 
fordonet i det trygga villagaraget skall bli 
vandaliserat eller brinna inne, att blixten 
ska slå ned eller att kommunens avlopps-
nåt skall slås ut av ett skyfall så att bilen 
står i vatten upp till sätena? Snåla därför 
inte med ditt försäkringsskydd, i all syn-
nerhet inte när du kan få ett fullgott skydd 
till en summa som år en bråkdel avvad du 
betalar för din vardagsbil. 
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SVAR PÅ DE VANLIGASTE FRÅGORNA 
Några kommentarer till "Försäkringsvillkor för MHRF-försäkringen 1 april 1999" dar d en kompletta texten finns. 

Hur får jag använda mitt fordon? 
Fordonet skalligas och brukas uteslutande bobb,. 
syfte och får inte anvåndas som bruksfordon. Det 
innebar bl.a. att det inte får ans andas för körningar 
tilloch från arbetspbtseller leknandebrukskoming-
ar och att det inte får ans -andas som ersättningsfor-
don för bruksfordon. En enstaka körning till daliet 
för att visa den fina bilen för arbetskamraterna år 
OK-men inte att ta Hen till jobbet bara för att den 
ordinarie bilen råkar tara på senice! Det skall alltid 
vara ett nojesmornent förknippat med körningen. 

Brandsläckare, huvudströmbrytare? 
lelförs.äkrad biloch me-bil skall ha godkänd hand. 

brandslackarcenhgt SSE\3..M3CEellerkolsra BCE 
Bilar/mc-bilar skall ha bancrikinskiliariflunod-
strembötare Strömmen skall vara bruten då fordo-
net Lämnas och redctins dein får inte lamnas bar 

Ar det tekniskt olämpligt kan dispens Lämnas för 
kraset på strombn t are Det finns inget krav på lann. 
men det rekommenderas för modernare bilar 

Förvaringssitt 
Fordonet skall lonaras på brupligt sätt ur brand- 
och stoldsla dds, npuukt. Det skalThemma försuras 
e låst utnniene Med god kontroll över lånnojlighe. 

lena 0011 dit inga obs, honga personer har !dit rade 
Carport år inte ett godkänt förvaringsutrymme. 

Vad gäller för radloutrustningen? 
SIIIRF-försaknngen gäller för tidstspisk radio lod, 
liknande utrustningLd vs. sådan sorn fanns att köpa 
när fordonet var noll, eller undra dess normala livstid 
(0416 år). Max ersättning ar 03 basbelopp. 

Vad händer vid skada? 
Alla skador skall regleras as personer som ar experter 
på gamla fordon. Cenom samarbetet med klubbar-
. has si tillgång till en kunskapsbank som år svår-
enertraffad. Du skall allhd anmäla en skada direkt 
till Folksams huvudkontor eller hIl Ml IRF, inte till 
Folksams lokalkontor. 

Hur avgörs fordonets vårda? 
Grundregeln katt ett skadat fordon skall återställas 
till det ska det hade före skadan. Skulle det total. 
förstöras. eller skadas så nått att det år orealistiskt 
att reparera, skall ägaren ersättas med den summa 
han kunnat få i allmänna handeln Ss enge om han 
haft rimlig tid på sig att sälja Vi kontaktar agaren. 
klubben.andra 'ägare Af ordonsts pen. tar rätt på %ad 
som betalats förliknande fordon: m.m. Ars ii-nen:rö 

(1111 0.111111 slutför ,  lUdCtLglCOIl I(t11,.stllIbslsr kals 
en speciell kreennutte tillsattas tbc-stående av en 
persoo från lott IRF. en från Folksaile. en hån klub-

n &ich en opartisk sakkunnig). Mendel kan se-
dan överlämnas till yl terligarc instanser. 

"Uka bra som nytt". 
Att återställa ett fordon i det skick det hade före 
skadan kan ibland %ara mycket besvärligt_ Fn bil kan 
t ex ha en kanton år gammal bok. och måste en 
skärm lackas om sons skillnaden tydligt I det läget 
ställs ägaren inför ralet att alltings...lackera om hela 
fordonet (och själv stå härmed:lystnaden för förhöll-
ringen) eller att le arned fargskiftneugen är eine 
meningen att ös niga försikringstwres pengar skall 
Asandas till rena Törbåttringar A andfas fordom 

Når gäller INTE försäkringen? 
Försakringengaller under alla hper as-arrangemang 
soemerraugerasavklubliaranslurna till SIIIIIF.1/1‘1) 
eller FlV, Försäkringen gäller ink under lustig. 
hetstasimgar på lands* agthana. An en tåt ling kön 
und Svenaa Bilsportforbumiets eller StreisLi hk h 
Inres lelförbun det s sanktion är tävlamIr och publik 
försalrade, direniut inte fordon. I käla gäller åsen 
pararkr-  I rch -uppsisuingstrimingier -. 

KLUBBAR SOM TECKNAR MHRF- FÖRSÄ KRING 
LANDSOMFATTANDE ALLMÄNNA FORDONSKLUBBAR 
Airtornotrandorlska Klubben Gaengatar 14. 10424 Slocknorr 
Club Mc-V.t.ranerna Ber 2E6. 291 23 Knatianstao 
Motorcykelhatoriaka Klubben Box 8055 104 23 Stock-dnr 
Motorgstoriska Sniskan« Smög. Eddegatan 74 116 33 Stock 

MÄRKES-, MODELL- OCH SPECtALKLUBBAR 
Audi 100 Coupe 0 Club Swed« Labacka 577;J00-anssery 42036 Kå lerec 
Ambrnalealey Club of Smd« Bandwgen 35Ber6er. 029u5 Hägersten 
Bentley Draw. Club Arctic Raglat Dans. badiarna 16. 133 35 Satsa:baden 
BMW Club Schweden Box 4007 131 0564.6514 
Brandkårandorlska Sällskap« Box 2039Uppsa54 Bra/db:vevar 750 02 Uppsala 
Ehttlah Automobil. Club Sw.d« Ckingergen 281Pe0e009on. 343 34 Ahnhult 
Cadillac Club Slockhoirn Box 121. 132 23 Sakrad-Boo 
Camaro Club Sweden Boa 204. 178 23 Ekerö 
CampIngveterenerna rörrnagatan 13. 582 32 UMEMFEI 
Campa Lave.. de Svene lindsvagen ifkionssun, 557 52 Sunds.. 
Claulc Chavy Club of Sang« Box 249.751 06 Uppsala 
Claris« Honda Club Smiden Box 120.51023 Vimmerby 
Classic Mustang Club Smid« Skomakaregatan 24..J0065011. 241 38 Esbv 
Claasic ThunderbIrd Club of Swed« Non.Jegatan 40. 753 27 Uppsala 
Club 262C & 780 Und:ngn-an 326.s20äck. 01077 Götenorg 
Club 4C0 Stkede Eca 7486 19392 Stocklickn 
Club Alfa Romeo SanlvirRosberg 57502 Eksid 
Club Corvene Stmdan Box 2093 141 020000.100 
Club GSE 1972.77631 åsavågen 20.56250 Mårsarp 
Club Opel 07 Schweden Brovågen 22. 281 46 Tonnestorp 
Club Renault 1617 Suede Enekidevägen laGårdem. 449 90601 
Club Renault Svedde Dorraielarken. 661 94 Särk 
Club Renault Tractlon Amere Suad. Box 3151. 85003 Sundsvall 
Club Sonett Sweden V no, bwagen 87/Sk«rin. 12002 56041041 
Club Veden. V5 Etgatredsgatan 1 SEIg 722 16 Våsterås 
CortIna Klubben 5 kto-vägen 67J o60'55500, 461 61T001r90011 
DKW-Mc-Klubben Mar-a Bergsvag 3.6 756 45 Uppsala 
Earty Firebird Club 01 Swaden 00005vagm27/Allarissco. 590 55 &ureans 
Ferraristi Sveaia Toterstalloadien 362 22,45993 Itungskire 
Fiat Classic Club Gusnvsborgsvågen 2.37438 Karlshamn 
Ford V8 Klubb Sverige Boa 3187. 55003 Jenesdpalg 
Föreningen Sven«. Laatirellummime Box 43. 161 26 Bromma 
Lotus Co, Club of Sweden Pane40eragen23Sverinelerg. 562067455,9 
JAG. dat Club or Synden, Tt« Wistrist~gen Utbad 10495 Laster° 
HO-bil Klubben SYrarnsta 171Joh1000n. 730560040.54 
Mornad. 107-Cbb Våaängen. 53591 Kvalm. 
Mercedes-Bem Grupp«, Sverg. Box 1046 101 38 StocIdelin 
Mercedes-Benz Klubben %Mg. B. 170 79.402 61 Göteborg 
Mercury Eds.' Lincoln Europe Club Sumarrenden 12C. 661 38 Kristintearrn 

inårford onani doriska Föraningen Dabgen 17. 141 71  Hunk.96  
Min] Seven Club Swecten Box 101 91.10055 Stockholm 
Mini-Minor Club. Tlie Bor 111.26035 Ödåkra 
Morgan Domers Group of Sw.den Knodgaran 30,13.1tberg. 465 31 Nesselwo 
Nordic Toyota Sportcar Club Lakdanagalan 19.501 32 Faköpkg 
Nordisk Morris Minor Kkabb Sagt/vågen 386. em 35 ösning« 
Panhanndubban Gå...gatan 171sen20:n:1 114 62 Stocklkohn 
Porsch. 356 Klubb Sverige Box 845. 251 C6 Flemsingborg 
Racerbil:lods. Klubben Box 5189. 121 18 Johanneshov 
Rola-Royca Enthunasta Ck* Mossbergs våg 10. 311 93 Långås 
0001,0 04, Club Sved« Manken våg 50Ctindberg. 352 36 Vässa 
Rov« Club of Sawden Vrttserddliansson. 240 36 Stehag 
ScansrurAan Chevys ~ink« 49-54 Harg Svensburg. 595 91 Mitiby 
Smdlah Jona« Driver. Club Molkansbacken Il /Edera." 123 33 Fars, 
Swedish Kawmalti Tri«. Club Racsdalersgalan 27C. 41401 Götendg 
Svensk Land Room Klubb Box 379. 401 25 Göteborg 
Svenska A-Fordama fidgdavagen 21. 762 41 %Mo 
Svenska AAIC•Rambler Sniskan« LM/gen 16Mfalkn. 792 50 Mora 
Svensita Bli Klubben bd nemsgatan Mattsson. 35236 Vagn 
Svenska Bag-want Klubben Bergmans gata 7.1gerall, 54334 Titvo 
Svenska BSA Klubben Dnatreggalan 619434 33 Kungsbacka 
Sven.. CBX-klublien Fra...gen 211lowingnan 141 42 Hutklinge 
Svend. Citroen-klubben Gotetiorgsvågen 91.431 37 böndag 

Svenska De Tornaso-klubben Sebegen %norskt. 231 75 Bedingestrand 
Svenska Debymn Sällskapet Box 295. 591 23840406 
Sven«. DKW-Ringen Algs/gen 9G/Nor00. 811 41 Santtalien 
Svenska Hudson klubben Nembergavagere 311Skarp. 187 73 Taby 
Svenska Indian Sniskan« Siorrnnadsgatan glarsson, 723 50 Tasterås 
Svenska Jaguarklubben 600 42992, 12614 Stockholm 
Svenska Lanclaklubben dorningsniddigen 12/98d68. 141 45 Huddinge 
granska Maswatiklubben Vngbgagatan 18, 113 47 Slockna. 
5000004 0100,000140 mobb« Box 260. 570 23 «MO 
Svensk. Ormibusföreningen Box 15034. 104 65 ~ho« 
Svenska Opel-klubben Bca 10,793 11 Insön 
Svenaka Peugeot klubben Box 06.80320 Oxelösund 
Svenska Rileyregistret Satagnan 41M4am4rerg. 753 26 Uppsala 
Svend. Saab-registret 900 391. 641 23 Katrineholm 
Svenska Scooterklubben Bcor 112 IQ 404 25 Gölebarg 
Svenska 1-Ford Klubben Drottranghoensvågen 542. 165 39 Bromma 
Sverdka Voluwagenveteranem. Box 177. 24522 Stalfando. 
Sven«. Volvo 140-allt:ken Bprissonsgatan 139 Scneman. 06844 Brorrma 
Svenska Volvo arnairon-klubtain P12431~9.438 93 larelvetles 
granska Volvo P1500 Klubben PI 18. 72592 Västerås 
Svenska Volvo PV-klubben Hågen/gen 76. 122 39 Enskede 
Trlungh Club of Sondon Box 7901. 10394 Stockholm 
Trlungh Owners Ilotorcycle Club 51 500.0.0 Lo 1. Alhern 4953r955in9. 4.0691 Ankarn 
Triurnph TO Club Sweden Box 7400 103 91 &ockrarn 
TVR Car Club Sweden W vgUlusgoIav DIA,Bdoesson 416 54 Göteborg 
W.P. Chrysler Club, Sweden Region Sågdalsvärdan eSFarkas.136 72 Harrnge 
Willys Jeepking Box 71. 17021 Ekerö 
Volkswagenelatorlaka Klubben 901181 svagen 34. 16363 Täby 
Volvo 164 Club of Sonden Aarroyyägen gotoerg. 183 35 Täby 

LOKAL- OCH REGIONALKLUBBAR 
Aingsås klororvenromer Koa-Akyorsgaran 90010 a i 441 43 Akngsås 
Arrbkbilklubben I Linköping Box Il D 581 02 tunköpcg 
Aro. Motorveteramr Box 3086.72080 Våstarås 
Arvika fordonsmmeurn Therrnavagen 2,671 30 Ard. 
Autornobilsa Ilskan« I Nyköping Box 239.611 25 Nyköping 
016 000 Teknikhistorial. Sialakapel Box 2053.731 02 Köping 
Blekinge Vele ran bilsklubb Vadvagen l 2loobr90i 372 73 Ronrebyhamn 
Dala Sportvagn «dubb E gebtrairtsgatar 51R14160nsson. 791 73 Falun 
Dalarnas Automobil Klubb Styrawgatar • D. 791 62 Faket 
Dinlenbygden. Molcereteraner Norrcksta IC(30.820E6 Fasa 
Finspång s Atrlornobilklubb Box '49 612 24 Frigång 
Gotlands Veteranbil klu bb Eiormunds vesurnetektatsson. 621 48 Visby 
Götasucims Fordons/M.M. klubb Bruonsgatan 12/Åberg. 568 31 Slu krgaryd 
Griteborgs Motorhistorlska Klubb Bax 106. 401 21 Göteborg 
Hallands Fordonsveteraner Biskcpstorp/Pc«. 31034 Kabla 
Hälsingland. Fordom Hötork« Sobackavåger 91131000,e. 820 22 Sakelarne 

entlands Vet eranbilkl ubb Bon 6032 03100 Ostersund 
Kalmar-Ölands FordonsniStarlker Ekat« 6331Rettnarel. 38693 Fågestaden 
Kronobergs kl otorhi atomer Box 18.351 03 Växjö 
Ljungby Ford° nahislorldta Klubb Box 135. 341 23 Ljungby 
MGCC Mannma Centre Bor '052. 212 10 Marig 
SA Idalva Classic M CC Torr-ask agan 7,Framen. 65652 Sundsval 
Motorhismiska 610006001 Skåne EriNgsgatan 6. 212 31 bland 
N. Smålands Sport- och Veteranfordonsklubb Box 32. 571 21 alasskt 
Nordakånes Fordom-veteraner Kro i vågen 5.0500.. 291 44 Kmaanstad 
N ontvånrilends VeterantaknIker Box 192 685 24 Torsby 
N.rkripings Veteranbilklubb Box 3127. 600 03 Norrköping 
Norrlands Melon...rik« 000 93 92522 Lyckside 
Sjuhåradsbygdens Motortilatorikat Box 100 53 507 10 Borås 
Skaraborgs Motorveteranat 040 54 50122 Skövde 
Skaraborgs Spodvagmkkabb Danska vågen 1361)tsson. 521 31 Farköping 
Sportvagnsklubben Göteborg Box 520 31. 40625 Göteborg 
Sundsvans Motorveteraner Box 6038. 85006 Sundsval 
Gmrå Classic G arag. Sa aNvagen 7/Krstensson. 861 34 Tema 
Trastar/a VeteranblIklubb dirrosavagen 3.06145 Trolnikran 
Umeå Verbrenbilsålla kap gak 406.901 06 Umeå 
Upplands Fordooshistoriker e. 160 66 75016 Uppsala 
Veterantc rdo nskl ub ben I Tjusl Box 226. 593 23 Västen. 
Vetterbygdens Vetera nbi iklubb Gmena gatan 25. 563 36 aövsopsng 
Öztgara Sporwagnsklubb 3a. 6012 50006 Lind:säng 

Totalt 135 klubbar med nåra 75.000 medlemmar. 
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El 

Information till försåkringsansvariga fdr KlubbEntusiastförsäkring 

Höjd trafikpremie från 1999-04-01 

Trafik- (exklusive grundpremie) och delkaskopremien för Entusiastförsåkringen höjs med 15 
respektive 10% från och med 1999-04-01. Denna höjning avser hela Entusiastförsåkrings-
beståndet, såvål klubb- som ordinarie avtal. 

En höjning av brandsjälvrisken från 1 200 kr till 1 500 kr kommer också att ske. 

Orsaken till premiehöjningen år ökade personskadekostnader i trafikförsåkringen samt ökad 
stöldfrekvens för delkasko. Några åndringar av premien i övrigt kommer inte att göras 

Höjningen aviseras vid försiikringens huvudförfallodag. 

Med vänlig hälsning 

"ENTUSIAST INFO 

28 



BAKRUTAN 

Svenska 
Saab 
Registrets 
Go-cart 
mästerskap. 
Svenska Saabregistrets Go-cart mäs-
terskap gick av stapeln den 27:e fe-
bruari 1999. Det var 18 stycken tappra 
själar som slöt upp för denna drabb-
ning, långåkarmedaljen till Patrik från 
Ockelbo. Man måste säga att stäm-
ningen var spänd och man kunde 
formligen känna doften av bränt 
gummi innan vi ens kommit in i cart 
hallen. Själv har jag sedan jag anmälde 
mig till denna tävling tränat hårt fram-
för datorn spelandes Need for Speed 3. 
När jag varvat alla bilarna i grupp A 
med min Mercedes CLK-GTR kände 
jag en viss förhoppning att verklighe-
ten inte skulle vara svårare då det 
rörde sig om Go-cart. (Jag har ju kört 
om en och annan Ferrari och 
Lamborghini under mina träningspass 
vid datorn.) 

När vi väl klätt på oss den sedvanliga 
säkerhetsutrustningen i form av hjälm 
och overall bar det av ner till arenan 
där cartarna stod och väntade. Väl 

framme förevisades de flaggor som 
banpersonalen kunde vinka med. Gul 
flaga betydde att något hade hänt, 
svart flagga att man var skyldig till det 
som hände och att det var dags att 
kliva av. Blå flagga att man skulle bli 
varvad, mm. Vi blev alla uppdelade i 
två heat och redan där började protes-
terna att framföras till tävlings-
ledningen men utan nämnvärt resultat. 
Själv fick jag pole position i andra 
gruppen varmed segern tycktes säker. 
Varje grupp körde tre heat på raken 
med ändrad start ordning efter place-
ring. Därefter gjordes en liten paus 
och vi körde sedan en B-final på 8 varv 
och en A-final på 15 varv. 

Första gänget drog i väg och det var 
full fart från början till slut. Sedan blev 
det vår tur och jag satte mig i den för-
sta carten och sen bar det av i full fart. 
Man har ju rattat en Mercedes CLK-
GTR och vet ju vad detta innebär. Res-
ten vill jag inte prata om. Fredrik körde 
om mig två gånger det första heatet. 
Att jag sedan alltid startade sist talar 
sitt tydliga språk. Allt är inte som i 
datorns förljugna värld. Jag kom vidare 
till B-final på en hedrande sista plats, 
kom dock 6:a i B-finalen. 

I A-finalen var det desto mer rafflande. 
Fredrik Ekendahl och Göran DahlM 
hade redan tidigare varit tippade på 
förhand så som favoriter och egentli-
gen var det klart vem som skulle vinna 
om man frågade Fredrik eller Göran, 
man fick dock två olika svar av dessa 
herrar. När starten gick så var det 
Fredrik som kom först i väg tätt följd 
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av Göran men sedan kom Mattias som 
ingick utom tävlan. När han kommit 
förbi alla satte denne herre den ena 
tiden snabbare än den andra innan 
målgången. Fredrik och Göran hukade 
sig mer och mer över rattarna i cartarna 
men förgäves, Mattias vann, Göran 
kom tvåa och Fredrik trea. Fredrik som 
förövrigt såg ut som puckelryggen i 
Notre Dame efter sitt idoga hukande 
över ratten. 

Då det var ett mästerskap för SSR vi-
sade det sig att Göran vann då Mattias 
inte ingick i tävlingen. Sägas skall 
dock att Mattias körde så bra att han 
hade den bästa tiden denna månad på 
banan och vann en finlandskryssning. 

Efter denna tillställning bar det av mot 
Permylane där det inmundigades mat 
och dryck. Vissa hade så att säga re-
dan förvärmt förgasaren och var bra i 
gasen när kvällen övergick till natt. Att 
man kan dansa liggandes på dans-
golvet är nu mer Göran ett levande 
bevis för. Nämnas skall att segraren 
bjöd på första sittningen Pripps sport-
dryck och tvåan på andra sittningen. 
Trean närvarade inte vid denna hög-
tidliga bankett och gick miste om att 
bjuda på den tredje sittningen. Yngve 
sitter nog fortfarande och tvättar bort 
smutsen ur ansiktet då han inte an-
vände integralhjälm. 

Gustav Wallheden 

Resultat SSR's mästerskap. 

A-Final  
1.Göran 
2.Fredrik E 
3.Yngve 
4.John 
5.Tobbe 
6.Leffe 
7.Fredrik 
8.Magnus 

B-Final  
9. Patrik 
10.Uffe 
11.Robban 
12.Sonny 
13.Spjutet 
14.Gustav 
15.Don Juan 
16.Anders 
17.Erik R 

Utom tävlan 
18.Mattias (Vinnaren) 
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Auto 
Collection 
invigning 
Samtidigt som SSR:s årsmöte höll på 
som bäst roade sig undertecknad till-
sammans med representanter från 36 
andra klubbar (av 127 inbjudna) med 
att avnjuta gratis lunch och vin, ack-
ompanjerat av eminent livemusik. Efter 
maten hölls tal, där man beklagade att 
Kungen tyvärr tackat nej till att hålla 
invigningstalet. Därefter klipptes ban-
det av och vi fick tillträde till det vi 
med spänning väntat på. 

Anledningen till denna uppståndelse 
var invigningen av Auto Collection. 
Enligt reklambladet en utställning ut-
formad på ett helt nytt sätt och även 
med uppmaningen att förlägga konfe-
renser och träffar där. Museet bestod 
av dryga 30-talet sport- och racerbilar 
och 10-talet motorcyklar, från 1923 till 
1997. 

Den som vill åtnjuta en blick av bilar-
nas motorer göre sig icke besvär. Bi-
larna stod på säkert avstånd i tidsty-
piska miljöer, där rekvisitan många 
gånger var lika fascinerande som 
själva bilen. Att få se bilarna i sin "rik-
tiga miljö", snarare än uppradade i en 
stor hall, var ett mål med utställningen. 
Väggarna täcktes också av små his- 

torieglimtar om både bilar, personer 
och miljön runt omkring, t ex vem som 
myntade ordet "mack". 

Som den representant för Svenska 
Saab Registret jag var, registrerade jag 
naturligtvis att några Saabar fanns där 
minsann inte! (Inga Volvos heller.) 
Men det måste erkännas att samlingen 
bilar, bensinpumpar, jukeboxar och 
övrigt som hör både bilvärlden och 
tidsepoken till var imponerande. 
Kanske något för vårträffarna? 

Karin Dalesjö 

Utställningen hittar ni söder om Göte-
borg, närmare bestämt i Billdal. 
Öppet 11-17 varje dag. Undantaget 
måndag-fredag i april och maj. 
Tel: 031-68 00 10 
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En hämtning med 
förhinder 
På sjuttiotalet när jag var liten, eller i 
varje fall mindre, hade vår familj ett 
sommarställe i Fotskäl ett par mil utan-
för Skene i Sjuhäradsbygden. 

Min far hade ställt en gammal Saab 
92B-55 på tomten. Hur bilen hamnade i 
familjen är en liten historia i sig. 1965 
sålde min far en blå Saab 93B-59 till en 
kund och god vän. Vännen hade be-
kymmer att bli av med bilen och min far 
erbjöd sig att köpa den. De satte sig 
ned för att äta lunch med blodpudding, 
bacon och lingonsylt och min far bjöd. 
När lunchen hade avnjutits sade vän-
nen att Saab 92:an var betald i och med 
lunchen. Ett billigt pris redan då! Bilen 
hamnade först i ett garage i Borås för 
att senare flyttas runt och sedermera 
ställas upp på vårt sommarställe. Där 
fick den stå. 

Bil- och Saabtokig redan då, satt eller 
stod den unge herr Bergstrand i fram-
sätet härmandes motorljud drömman-
des om utflykter med "min" bil. Tyvärr 
hade vi ingen möjlighet att ta hand om 
92:an, så min farbror Per-Anders för-
barmade sig över bilen. För att göra en 
lång historia kort hade Per-Anders, 
eller Pelle, renoverat bilen till nyskick. 
Bilen är en fröjd att skåda. Jag hade 
sagt till Pelle att han absolut inte fick 
sälja bilen utan att fråga mig innan. 
Det vore förstås trevligt om bilen 

kunde stanna inom familjen. Så 
skedde, och efter att hjälpligt överty-
gat Bettina om "nödvändigheten" att 
köpa bilen, så kunde då resan med 
biltrailer Uppsala-Borås tur och retur 
inledas den sista helgen i februari. Det 
var först meningen att hela familjen 
skulle åka med. Utan gå händelserna i 
förväg kan jag säga att det var tur att 
det inte blev så. 

Jag valde att köra Rv55 och E20 söde-
rut. Alternativet E4 och Rv40 tänkte 
jag köra då jag skulle hem igen. Lite 
variation skadar inte. Efter hämtning 
av biltrailern på OK i Uppsala påbörja-
des resan. Problemen lät inte vänta på 
sig. Innan Enköping slutar 
vindrutespolningen på 900-89:an av. 
Säkringen är hel och pumpen var hel, 
så felet verkar vara lite knepigt att lösa 
vid vägkanten med tidspress, och näs-
tan inga verktyg. Jag köper en flaska 
färdigblandad spolarvätska och 3 me-
ter spolarslang. Slangen delades i två 
delar. Med hjälp av det kunde jag få till 
ett provisorium så att jag fick spolar-
vätska på rutan genom att blåsa luft 
ned i flaskan och leda den andra 
slangen ut på rutan. Anordningen 
fungerade OK, men det blev snart job-
bigt att sitta och blåsa fram spolarvät-
ska hela tiden i det mycket smetiga 
väglaget. 

Jag svänger in till kanten i Köping och 
börjar felsöka på allvar. Snart ser jag 
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att jordförbindelsen nedanför kylaren 
som betjänar flera strömförbrukare 
verkar dålig. Ett försiktigt fingrande 
resulterade i att flera kablar gick av. 
Sk*t också, där rök även belysningen! 
Som väl var hade jag lite elkabel och 
några krokodilklärnmor liggande, så 
genom att skala av och tvinna ihop 
gick det att få till en provisorisk jord-
förbindelse. Ut på vägen igen. Snart 
visar det sig att torkarna inte går att 
stänga av. Dags att svänga av igen! 
Det gick att lösa problemet, som san-
nolikt berodde på dålig jord för en eller 
flera av kablarna i den provisoriska 
jordanslutningen, genom att leda in en 
av kablarna via en ny skarvkabel till en 
jordpunkt inne i kupén. Enda stället 
det gick att hitta en bra jordförbindelse 
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blev vid tändlåset. Då det var dags att 
spola jordades förbindelsen. 

Nu var allt frid och fröjd. Men inte 
länge, E20 hade stängts av på grund 
av en stor olycka norr om Hova. En 
långtradare, eller vad som var kvar av 
den, låg utspridd i skogen, och en 
lastbil stod inne på en villatomt. Det 
var fullt ett organiserat "kaos" med 
bärgning och poliser. Slutmålet verkar 
allt längre bort. Som tur var släppte 
polisen genom trafiken efter ett tag via 
en liten grusväg, och jag kunde köra 
vidare. Den tunga trafiken fick vänta, 
eftersom omvägen var för liten för 
tunga fordon. 

I Vårgå'rda vek jag av söderut mot 

92:an parkerad uppe på bärgningsbilen med släpet som ett stort överhäng 
bakom. 1 förgrunden dragbilen. 
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Borås och 1Cinnarumma. Sista biten 
gick bra och mina föräldrar anslöt i 
Borås. Väl framme hos Pelle och Anita 
bjöds det på god middag och trevligt 
sällskap. Det var länge sedan vi träffa-
des. Först vid 18-tiden började jag 
färden mot Uppsala. Jag tankade i 
Borås och märkte att den fulla bensin-
tanken förändrade viktfördelningen 
ganska mycket, så jag fick stuva om 
lite grann. Bagageutrymmet var till 
brädden fyllt med delar. 900:an är lite 
lägre än normalt, så stänkskydden 
skrapade i nästan hela tiden. När detta 
väl var gjort var det inga problem. Fär-
den mot etappmålet Jönköping gick 
vidare. Ett oväder drog över området 
och det började nu bli allt halare på 
vägen. Uppe på Vätterleden var det 
mycket moddigt och halt och hastighe-
ten sjönk rejält. Det låg bilar i dikena 
och senare visade det sig att en 
dödsolycka skedde under natten på 
det vägavsnittet. 

Jag klarade mig helskinnad från oväd-
ret och halkan och stävade vidare mot 
Uppsala. Snöovädret hade övergått till 
regn. Omedelbart efter Linköping 
hörde jag plötsligt ett rejält oväsen 
bakifrån. Jag hann dra ned hastigheten 
och körde ut på vägrenen på motorvä-
gen. Precis innan jag stannade hördes 
ett rejält brak. Vad är det nu då!! 

När jag gick (sprang) ut för att kolla 
vad som hänt, såg jag till min fasa att 
vänster huvudhjul på trailern hoppat 
av. Hjulbultarna hittade jag på vägen 
efter trailern. 92:an stod oskadd på 
trailern som väl var. Vad som hade hänt 

om jag inte märkt vad som var på gång, 
vill jag inte tänka på... Trailern var 
godkänd för att lasta över tonnet och 
92:ans tomvikt ligger på cirka 800 kilo, 
så det var inte frågan om överlast. Den 
person på macken som monterat hjulet 
hade jag gärna talat med just då. 

Som tur var hade jag en telefon, så jag 
kunde kontakta en nattöppen OK-
station för att få råd om vad som 
kunde, och skulle göras, så att det 
skulle gå rätt till. Jag kontaktade 
Assistance-kåren i Linköping som 
skickade ut en bärgningsbil. Efter en 
stunds fixande kunde vi få upp 92:an 
och trailern upp på bärgaren. Behöver 
jag skriva att det nu regnade och att 
domkraften vi skulle höja vagnen med 
inte fungerade? Vi körde till 
Assistance-kårens station med saft-
blandarna på och med det största 
överhäng jag sett. Jag körde bakom 
med 900:an för att ingen skulle komma 
för nära. 

Framme vid deras kontor ringde jag 
nattöppna OK i Linköping som var 
mycket hjälpsamma, men det gick ty-
värr inte att göra något på natten. 
Biltrailers för uthyrning är ganska säll-
synta. Vid tretiden på natten kunde jag 
till slut ta in på Scandic hotell som OK 
bokat i Linköping för en stunds vila. 
Det blev tyvärr inte så mycket sova 
den natten. Koffeinet gjorde sitt till. 

Klockan halv åtta på morgonen bör-
jade jakten på en ersättare till den ha-
vererade trailern. Fälgen var lätt ska-
dad och hjulbultarna var av en dimen- 
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sion man inte hade. Det gjorde att vi 
var tveksamma till om jag kunde fort-
sätta med det släpet. På väg till hotellet 
såg jag att Q8 i Valla hade en trailer. 
Jag går in och förhandsbokar trailern 
för säkerhets skull och kontaktade 
därefter OK i Uppsala som förklarade 
att de tog kostnaden. Glad i hågen 
tänkte jag att nu är jag snart på väg. 
Då visade det sig att den var utrustad 
med sommardäck, så den föll bort. 

Men de kände till en släpkärra på Q8 
Brokindsleden. Utmärkt! Väl där för att 
koppla på släpet visade det sig att den 
som hyrt kärran innan lämnat tillbaka 
den och "glömt" att berätta att han 
eller hon kört sönder lyktfästen och 
diverse annat så att det inte gick att 
laga. Kablaget till lamporna hängde 
efter släpet... Fy skäms! 

Nu såg det ut som Uppsala låg allt 
längre bort för varje minut. På Q8 bör-
jade man ringa runt för att se om det 
fanns en annan trailer i Uppsala. Det 
visade sig att Statoil vid Åtvidabergs-
vägen hade en som skulle komma in 
vid etttiden. Jag återvände till 
Assistance-kåren som nu lastat av 
92:an. 

För att bättra på mitt eget humör tog 
jag 92:an på en liten provtur i industr-
iområdet. På med huvudströmmen, 
vrida om startnyckeln, ge lite choke 
och därefter dra i starthandtaget. Efter 
tre sekunders malande startar motorn 
med ett hemtrevligt knattrande. 
Blinkersomkastaren tippas till vänster 
och pilblinkersen svarar med att titta 

ut från B-stolpen. Jag glider iväg för 
en provtur. Underbart! Nu var det lät-
tare att möta prövningarna! 

Statoil ringde innan tolv och berättade 
att trailern återlämnats tidigare och det 
gick bra att hämta den. Genast åkte jag 
ut och hämta den. Äntligen lite flyt. Då 
visade det sig att lamporna inte fung- 
erade som de skulle. Efter en stunds 
fixande och konstaterande att belys-
ningen inte gick att fixa riktigt strun-
tade jag i at det inte funkade riktigt 
och körde iväg med trailern för att lasta 
92:an. Det gick bra som väl var bra, 
och jag kunde rejält försenad köra mot 
Uppsala. 

Resten av färden var rena barnleken. 
Jag lämnade Statoil-trailern på OK i 
Uppsala som skulle köra ned den till 
Linköping igen. På OK reglerade man 
föredömligt de utlägg jag haft direkt på 
plats och jag fick också lite "plåster på 
såren". Nu står 92:an hemma och blän-
ker så fint. Jag kan knappt bärga mig 
till vårens och sommarens träffar. 

Slutligen vill jag rikta ett tack till de på 
OK i Uppsala och Linköping, Q8 och 
Statoil samt Assistance-kåren i Linkö-
ping för engagemang och hjälpsamhet! 
Och sist men inte minst, Pelle som 
renoverat bilen till ett sådant fint skick 
den är idag. Cirkeln känns på något 
sätt sluten. Efter att ha stått och drömt 
bakom ratten som liten grabb, kan jag 
nu sitta bakom ratten och styra mot 
sommarens träffar. 

Martin Bergstrand 
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Några Norrländska Kalldragenotiser av: 
en nyktert seende, lugnt o sansat körande opelägare med fru som kartlots. Startnr.27 

§1 - tävlingen. 
Allmänt: Ett mycket trevligt vinterrally med bra organisation. Bansträckningen går på -för de flesta 

tävlande- okända västerbottniska skogsbilsvägarna. - Kamratandan år oerhörd! - Rekommenderas starkt! 

§2 - några medtävlande 
Håkan Ångström röd MC-66 Kamikatze piloter hade en vit bindel med röd sol i pannan... detta ekipage 

var helrött och med fartblind pilot samt färgblind kartlots, att med dessa 
förutsättningar hitta fram till målet måste ses som smärre bedrift! - Svart/vit 
kana med vägval rödmarkerat - Hernmaplansfördel? 

Fredrik Ekendal blå/vit-63 Avancerad motorcirkus i god sisuanda! Typ: »karva inte bara rista - kolvbyte 
på uppvågen till Umeå - motorpaj efter drygt halva Kalldrage -motorbyte som 
afterparty i Helsingfors och det Ångtrömska garaget på kvällen ..Då ej 
omnämnt alla tändstift/fördelar inspektioner samt av vissa anledningar sk. 
snöskottarseanser i moton -ummet! Detta ambulansvita ekipaget var 
grundutrustat med två fanatiska uppbackare i ccupen -Duvfa o Randa samt 
utanpå två blå effektränder.(dårtill en släpande doftrand TTTK!- typ tämligen 
trasig katalysator ) Taksökaren ger positiva pluspoäng! 

Anders Jonsson -62a blå För dagen med std-bilen - ett helblått doftspår från framlysena till föregående 
kurva! 

Stig Johansson vit sport-65 Att den skulle ha dragit 1,5 I/mil? Förklaringen ligger nog i choken. (stor 
diskretion: - hade olyckligtvis fastnat i skägget!) Gentelemannamässig 
hjälpstart åt engelsk olycksbroder -med Lucas-influensa i ledningar- samt 
drivlina åt Herr Ekendal en kortare sträcka under pågående hektiskt rally ger 
naturligtvis klara pluspoång! 	Applåd!! 

Lars Hellquist 	V4-rally-75 Iförd oerhört stilfull opelkeps! - hade skruvat upp varvregulatom flera varv - 
denna svarta r-allysaab återkom flera gånger i undertecknads backspegeln 
med oroväckande piga framfart 	Undertecknad åsåg sedermera avundsjukt 
dåcksutrustningen vid målgången 	 

§3 - SAAB - på/av väg 
I tidigare inlägg av detta medium har undertecknad funderat över vad SAAB omtalar som 'väghållning*. 

Ett fantastiskt tillfälle gavs då vi plötsligt befann oss efter Brommagossen Fredrik Ekendal med besättning. 
(startnr 12). 

Efter att nogsamt studerat våg o spårval av nämnda fordons framfart lugnade vi ner oss för att återfå 
syrebalansen i coupen. Blåröken befanns tämligen besvärande. För att överleva måste hår ske snara och 
beslutsamma åtgärder. Ord och handling - med torkarna o helljus aktiverade la vi an en aktivare trissa i 
Geerkassen ....framvagn ställd i innerspår - bakvagn stöttar yttre snövallen - vi tar han på innem i nästa .... 
RUPP!!! -Stopp stannå! No sikt.. .va e detta.? I det framförvarande blåvita snömolnet framträder likt 
flygande holländaren - EN BACKANDE SAAB! Brommaputtra-Fredrik har snurrat mitt framför näsan på 
oss och backar förtvivlat vidare.... (-småimponerande faktiskt!, -Nydaning bland SAABama -Bakhjulsdrift !) 
Ansiktsdeformationema på den för stunden gastmatigt högn5da personalen i den motoriserade taksökam 
torde lått platsa i Adolf-Frediksgosskör! Kristallklara tenorstämmor syntes  yla.. minst fyra oktaver högre ån 
maskinrumsoljudet från den redan övervarvade djungeltrumman! - OoohAaaaaälii,iiiii. !!! Detta borde ha 
filmats - Oskars nominering år ett understatement 
Av ovan händelse förstår jag inte långnosens tillkomst, den rymms liksom inte mellan snövallarna ulan 
torde likt de andra medtävlande amerikanska fordonen mest fastna nere i dikena. Däremot kan den tidigare 
omtalade bakaxel-riktaren vara berättigat. om  än fotfarande en grå zon för undertecknad... Mysteriet 
'väghållning" tätnar ån mer på dessa frontdrivna apparater. 

Må vi ses i Lycksele och andra arrangemang! 
Mvf (mal 	furdenng) 

Lappen m fru i rallygulsvart 70-talsklädnad 

Old Opel never dies - they just go faster!! 
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5nörändeklubben 

Har ett stillsamt "viflyttint-beteende", kan beses i det snöiga Norrland, början 

av marstnEmad. Ej att förväxla med övriga and/änder och vägrenar 	 

Bild: Anders Jonsson: Snörände-veteran 
Fredrik Ekendal: Nying i intresseklubben Snörände 
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Evenemang 1999 
Information om kommande träffar kan ni läsa om i Bakrutan eller på vår 
hemsida på Internet (www.saabregistret.se ). Har du frågor om aktivite-
terna eller om du själv tänker anordna en träff, kontakta då vår klubbmäs-
tare Nicklas Lindberg. Telefonnummer samt e-mailadress hittar ni på sidan 
två. 

15 maj 	Tjolöholm Cassic Show. Vidare information kontakta Bengt 
Jakobsson, Älggatan 36 442 42 Kungälv. Tel: 0303-17557, 
fax: 0303-17587 

4-6 juni Sommarträff i Danska Vejby Strand på Nordsjxlland. 
Arrangeras av Saab to-takt klub Danmark. 
För mer information samt anmälan se Bakrutan 4-98 

12 juni 	Valby sommarrally i Västerås. Inbjudan på sidan 43. 

18-20 	Internationell Saabträff i Tjeckien. Plats: Masaryk 

juni 	Autodrome - Brno. För mer information samt anmälan se 
Bakrutan nummer 1-99 

19 juni 	Uppsalaträffen kommer i år att gå av stapeln den 19 juni. 
Start sker traditionsenligt på B&W parkeringen vid E4 
rondellen kl 10:00. Upplysningar och anmälan via Lars Åke 
på telefon 018-367706. Välkomna! 

19 juni 	"SAABELTRÄFF" i Lycksele 19 juni 1999. Ett vasst möte i 
samarbete mellan SSR och Opelklubben. Se sidan 49. 

5 juli 	Saab-Skånias sommarträff förläggs i Danmark med 
2-takts klubben. Vill du bara vara med på lördagen den 
5:e och bland annat delta i rallyt kostar det ca 30 Dkr, i 
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övrigt inga andra kostnader. Vill du veta mer kontakta Ulf 
Stenson 042-24 23 23 omgående 

10 juli 	Båstad Classic Car Show, Norrviken/Båstad. Se sidan 49 för 
ytterligare information 

16-18 	Svenskt sportvagnsmeeting på ring Knutstorp. 
juli 

17 juli 	Veteranfordonsutställning i Kalmar. Kalmar Ölands 
Fordonshistoriker firar sitt 25-års jubileum. 
Se sidan 44 för mer information. 

17-18 	Saabfesfival i Trollhättan/Kinnekulle ring, program samt 
juli 	anmälningsblankett på sidan 40-41. 

2-7 aug 	Classic Car Week i Rättvik. arrangeras av föreningen Classic 
Car Week. Information på tel: 0248-10904. E-mail: 
classiccar@rattvik.se  

14 aug 	Söderturen, Tyresö. Telefonnummer samt kontaktpersoner i 
annons på sidan 50. 

21 aug 	Smålandsträff i Korsberga. För mer information finner ni 
annons på sidan 46. 

4 sept 	Saab 95 jubileumsträff i Linköping. På sidan 48 finns mer 
information om träffen. 

11 sept 	Med anledning av Saab 99:s 30 års jubileum, firar vi det med 
en parad mellan Ängelholm och Kristianstad. Start Fribrocks 
Bil i Ängelholm. Skicket har ingen betydelse, bara det är en 
99:a. Combi.Cou0er är också välkomna. Max 99 anmäl-
ningar. Först till kvarn... 
Ring Ulf Stenson: 042-24 23 23. 
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Saabfestivalen 1999 

( Bild: Saab Automobile AB -97067) 

Den 17:e -18:e Juli är det dags för Saabfestival igen! 

Efter storsuccén med Jubileumsfestivalen 1997, som drog över 3.000 entusiaster från hela världen och 20.000 
åskådare, är det dags igen. 

Som förra gången är det ett arrangemang av Saab Automobile AB, Saab-Opel Sverige, tidningarna Bilsport-
Nostalgia och Saab-klubbarna i Sverige. 

Lördagen den 17:e Juli kommer vi att vara på Kinnekulle Ring utanför Götene där du också kommer alt få 
möjlighet att prova din Saab på banan. Glöm dock ej all din bil måste vara godkänd av Svensk Bilprovning, ha 
gällande trafikförsäkring och att användande av säkerhetsbälte och hjälm är krav. Du kommer att få lösa en 
engångslicens för 50:- som även ger dig ett visst försäkringsskydd vid eventuell personskada. En speciell klass 
för tävlingsbilar utan trafikförsäkring kommer att finnas. 

Söndagen 18:e Juli kommer aktiviteterna vara förlagda i och till Saabs bilmuseum i Trollhättan. Några punkter på 
programmet är b.l.a. bilbedömning av finaste bilar, marknad och naturligtvis Saabar, Saabar, Saabar..... 

De olika klasserna för bilbedömningen är: 

• Saab 92 
• Saab 93 
• Saab 95 
• Saab 96 Tvåtakt 
• Saab 96 V4 
• Saab Sonett 
• Saab 99 
• Saab 900 
• Saab 9000 
• Custom 
• Peoples Choice 
• Tävlingsbilar 

Deltagande i Saabfestivalen är kostnadsfritt för Saabklubbsmedlemmar. 

Skicka anmälningstalongen senast 18:e Juni till: 

Saab Automobile AB 
X31-1 IPMA 
461 80 TROLLHÄTTAN 

Vid ev. frågor v.v. kontakta Saabs Bilmuseum: 

Reception 	 tel. 0520-85943 
Telefax Saabs Bilmuseum fax. 0520-320 51 
Peter Bäckström 	 tel. 0520-859 43 
Karl-Erik Hermansson 	tel. 0520-843 78 
Per-Börje Eig 	 tel. 0520-853 12 

E-mail: peter.backstrom@saab.com  

E-mail: per-borje.eig@saab.com  
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Anmälan till Saabfestivalen 17-18 Juli 1999 

Namn: 

Adress: 

Tel:  

Klubb: 

Biltyp: 

Övrigt 

  

  

Årsmodell: 

 

  

Önskar köra på banan Lördag: 	Ja 	 Nej El 

Deltaga i bedömning finaste bil: 	Ja 
	

Nej 

Klass: Kryssa i vilken kategori du vill deltaga i. 

Saab 92 
Saab 93 
Saab 95 
Saab 96 Tvåtakt 
Saab 96 V4 
Saab Sonett 
Saab 99 
Saab 900 
Saab 9000 
Custom 
Tävlingsbilar 

Skicka anmälningstalongen senast 1999-06-18 till: 

Saab Automobile AB 
X31-1 IPMA 
461 80 TROLLHÄTTAN 
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Även i år kommer vi att ordna ett rally i vacker 
Mälardalsnatur, på krokiga vägar och i ädel tävlan. 

Rallyt är en trivsam blandning mellan orientering 
på idealtid och specialprov (t.ex körning på konbana). 

Sudiav 	Vid ~utge vindplan kl 13.00 
Fetna start kl 13.30. 

Mat 	 Vi bjuder på fika under rallyt samt att 
enkel råkid efter milging. 

Utrodziew 	Thlingebil, lardinerelfarnilj, penna, tidtagarur, 
linjal, Fe humör, bra videt-. 

Startavgift 	100-150 kronor par dimp, beroende pi antal 

~Mu: 	Helst före 9 juni till Andra och Dag LindaM, 
tel hem: 021-35 54 43, arb: 021 19 05 42 
Soul dag.lindabl@prevas.ae  

Visthus
gatan 	

Golfbana 

SkerikesN ögen 

VALLBY 
MOTET 

Från Örebro, Köping 

Från Stockholm 

) fr  
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Calmar Classic 
MOTORSHOW 

Lördagen den 17/7 kl. 11.00-17.00 
För andra året arrangerar 25-års jubilerande Kalmar 

Ölands Fordonshistoriker ett "totalevenemang" vid Villa 
Karlsro strax utanför Kalmar. 

Utställning. Alla typer av --":"-ki-MA ii-761-4,v 	Marknad. Endast 
veteranfordon. Gärna 
"klubbmontrar" 
men observera 
"personlig" anmälan 
på varje fordon. 

Camping kostnadsfritt på anvisad plats. All försäljning av förtäring och 
dryck förbehålles arr. Anmäl Ditt intresse till oss så skickar vi en 

personlig inbjudan med ytterligare information. OBS ! endast 
föranmälan. Skriftligen oss tillhanda senast den 28/6. 

Ring: 
0485-38621 kvällar 

Villa Karlsro 

`L't\ 

It  I 

Cafe • Restaurang • Heminredning 
Blom.slerbandel • Konferens 

Malla: 
micael.rejbrandswipnet.se  

VälkOnlineri till 
SaliStenli  

Huvudsponsor 

• 

isaIBILAR 

Skriv: 
KÖF cio 
Micael Rejbrand 
Eriksöre 6330 
386 93 Färjestaden 

~Lm«. 
1 
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99 
RIK SPORTIAGNSMENG  

16-18 juli 
på Ring Knutstorp 

J Sportvagnsmästerskapet och 
Racerhistoriska Cupen 

J Deltag i sportvagnsrally på lördagen 

• Prova banåkning med din egen sportbil 

J Publikåkning på bana 

J Klubbträffar, utställningar 

J Sportvagnar till salu 

J www.mgcc.nu  
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MARKNAD 
Linköping 

Bilar, reservdelar, tillbehör mm 
Söndagen den 5 sept 1999 kl 10.00 arrangerar ÖSTGÖTA SAABKLUBB 

sin årliga Saabmarknad, där allt från reservdelar till hela bilar säljes. 
Saab 92 till 9-5. 

Plats: Gistad, som ligger utmed gamla E4:an mellan Linköping och 
Norrköping. Följ pilning "SAABMARKNAD" från Gistad samhälle mot 

idrottsplatsen. 
Saljplatser c:a 3x8 m 100 kr Urna ir trdp pja an kommer av arrcn.ra we, 1r fot an locka Ikr köpare, 

Vi ser helst att du som säljare anmäler dig före den 3 sept 

SERVERING AV KAFFE, SMÖRGÅSAR OCH KORV 

ANMÄLNINGAR OCH FRÅGOR TILL 

Erland Johansson 	013-27 04 12, 070-576 05 62, E-mail: er.j@telia.com  
Mats Phersson 	013-631 67 
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Saab 95 jubileum 
För att högtidlighålla 95:ans 40-årsjubileum anordnas lördagen den 4/9 en träff i 
Linköping. Under dagen kommer vi att få veta lite mera om. 95:ans tillblivelse och 
tillverkning med betoningen lagd på de första åren då vagnen som de flesta kanske 
känner till tillverkades i Linköping. Efter föredraget som kommer att hållas inomhus 
beger vi oss till Saabs verkstäder för lite fotografering utanför de tidigaste 
produktionslokalerna. När fotograferingen är avklarad beger vi oss till Gistad för en 
träffavslutning med grillning och mycket Saabprat. 

NÄR: 	Lördagen den 4 september kl 11.30 

VAR 	På Biltema-parkeringen i Linköping 
(avfart mot IKEA från E4:an) 

KOSTNAD: 	Ej helt klart dock max 1001cdpers. 

ANMÄLAN: 	Senast 1 augusti till Kjell Andersson tel: 0141/50271 
(för beställning av förtäring vid föredraget). 
Träffen är öppen för alla som är intresserade av Saab 95:or 
dock hoppas träffarrangörerna att alla som är ägare till en 95:a 
kommer i den. Camping i eget tält/husvagn kan ordnas för en 
mindre avgift för de som önskar övernatta till söndagen då 
Östgöta Saabklubbs traditionella marknad äger rum. 
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SAABELTRÄFF i Lycksele 19 juni 

Ett vasst möte i samarbete mellan SSR och Opel- 
klubben. 

Träffen sker samma dag som Norrlands motorhistoriker kör Lappmarksrallyt och på 
eftermiddagen då rallyt avslutas och alla pustat ut, kör vi igång Saabelträffen. Vi 
rekommenderar att ni tar tillfället i akt och deltar i båda arrangemangen även om det 
inte är ett måste. Programmets utformning beror lite på vädret men troligen blir det 
tipsrunda, bildvisning, besök hos en Saabsamlare i Lyckseles närhet samt en grill-
afton som vi bjuder deltagarna på. Därför är förhandsanmälan nödvändig. Möjlig-
het till boende finns såväl i Lycksele som i Lyckseles närhet, exempelvis Ansia 
camping, Bocksliden m.m. 

Huvudarrangörer är Håkan Ångström 0950-15054 och Åke Bäckström 0950-151 74. 

Upprop! 
Till Båstad Classic Car Show som infaller den 10 juli söker vi fina 95 - 
och 99:or. Detta på grund av att bilarna fyller 40 respektive 30 år. 
Damma av era bilar och anmäl er. Ingen kostnad tillkomer för att ställa ut. 
Ring och anmäl dig till: Ingvar Lindberg 0451-20009 eller 
Ulf stenson 042-2423 23. 

Stockholmsträffar 

Tisdagar kl 18.00 på Brostugan i Stockholm är det åter igen sommar träffar som 
har blivit mycket populära och med mycket bilar. Det brukar komma minst 10 st 
vid varje träff tillfälle. Vid eventuella utflykter så åker vi kl 18.30. 

Kontaktperson Erik Randa 070-7622228. 
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Datum: 14 augusti 

Tid: Samling 10.00 första start 11.00 

Plats: Lennart Rönn bil AB Vintervägen 5 Tyresö. 

Färdbeskrivning: Tyresövägen ut från Sköndal. Tag av motorvägen vid avfart 
Tyresö industriområde. Tag direkt vänster Industrivägen. Tag sedan höger 
och höger igen. 

Det är som vanligt ett familjerally med lite klunga frågor och kanske praktiska 
prov. Då det denna gång endast är Saabar så blir det bara frågor om Saab. 
Rallyts längd blir ca 5 mil så tag med fikakorg om det finns något bra bad efter 
vägen att rasta vid! Efter målgången som blir hemma hos oss så bjuder klub 
ben på korv och dricka samt prisutdelning för rallyt och röstning på de finaste 
bilarna. 

Vi har tänkt att fortsätta kvällen i trädgården eller i verkstan om vädret blir 
dåligt med lite grillat och ljuga, drycker medtages själva. Det finns 
övemattningsmöjlighet för ett antal, annars går det bra att tälta, eller kanske 
Saabo? 

Har du delar att sälja så ta med dom så ordnar vi ett litet swapmeet efter 
målgång! 

Vi vill gärna veta hur många som kommer till rallyt respektive kvällen så vi vet 
hur mycket som ska handlas! 

Anmälan: 08-742 72 70, 070-592 70 97, 070-893 15 22 

..Välkomna önskar Göran och Carina Kölbom 

	 Y 

BAKRUTAN 

( Söderturen 1999 Stockholm 
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PROTOKOLL FRAN ÅRSMÖTE SVENSKA SAAB REGISTRET SAAB MUSEUM TROLLHÄTTAN 99 03 27 12.15 
Antal närvarande: ca 170 personer. 

1. Mötet öppnades av ordförande John Jonasson. 

2a Till mötets ordförande valdes John Jonasson. 
2b Till mötets sekreterare valdes Göran Kölborn. 

3. Till justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera mötets 
protokoll valdes Roland Widarsson och Peter Bäckström. 

4. Arsmötet ansågs behörigt utlyst. 

5. John Jonasson föredrog styrelsens verksamhet.hrättelse och ekonomiska redogörelse 
för verksamhetsåret 1998. 

6. Claus Kegel föredrog revisionsberättelsen för 1998 och hade inga anmärkningar. 

7. Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 1998. 

8. Val av styrelse jämte suppleanter: 
a Till Ordförandes valdes Martin Bergstrand för 1 år. 
b Till vice ordförande valdes John Jonasson för 2 år. 
c Till sekreterare valdes Göran Kölborn för 2 ar. 
d Till redaktör valdes Mattias Johansson för 2 år. 
e Till materialförvaltare valdes Berndt Olsson för 1 år. 
f Till klubbmästare valdes Nicklas Lindberg för 2 år. 
g Till suppleanter valdes Roland Widarsson, Ulf Stensson och Rolf Jensen för 1 år. 

9. Till revisor valdes Hans Söderström för 1 år och till revisorsuppleant valdes 
Claus Kegel för 1 år. 

10. Till val~ednieg valdes Mathias Roswall, Johan Kohlseen och Alf Lönngren varav 
Mathias Roswall som sammankallande för 1 år. 

11. Förslag eller motioner från styrelsen eller medlem inlämnade senast 8 dagar före 
årsmätet: Inga förslag eller motioner inlämnadel 

llb John Jonasson avtackades med en tavla och blommor och Blomberg samt Sahlgn avtackades 
ochså med blomnor. 

12. Medlemsavgiften bestämdes av årsmötet till nuvarande 175: -/år. 

13. Reseersättningen för färd i klubbens tjänst bestämdes till nuvarande 13: -/mil. 

14. övriga frågor: 
a Peter Bäckström berättade om SAAB Festivalen 17-18/7.99. Lördagen på Kinnekulle Ring 
med fallens dagar på kvällen. Arrangemang ihop med SAAB/Opel Sverige, Automobil och 
Bilsport. Söndagen på SAAB Musgum. Mer information kcemer. 

b Mathias Rosvall berättade om SAAB 95 "räddnings" projektets utfall, 20 bilar är 
räddade från skrotning! 

c Göran Kölborn berättade om MHRF och Wasa/Länsförsäkringarna och deras utfall. 

d Kjell Andersson informerade om SAAB 95 jubilgumsmötet i Linköping 1999, 95an blir 
40 år i år, mer information kcemer i Bakrutan. 

e Martin Bergstrand infornerade om läget på nytillverkningen av reservdelar: 

f Peter Bäckström och John Jonasson berättade om uppvaktningen av Erik Carlsson på 
hans 70 års dag, presenten från klubben var det finaste han fått enligt Peter B. 

g Roland Widarsson berättade om Trollhättesektionens verksamhet 1999. 

15. Mötet avslutades av John Jonasson. 

Före mötet serverades kaffe och mackor av Trollhättesektionen och efter mötet så var 
det reservdelsmarknad i Mu.S.ts lokaler. 

:ftec6,9,_ h-47, 

ollförare Göran Kölborn 

Justeras hn Jonasson 	Justeras Roland Widarsson Jusreras Peter Bäckström 
kL417/‘ 
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John Jonasson 
Ordförande 
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Svenska SAABregistrets verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1998. 

Svenska SAABregistrets styrelse har under verksamhetsåret varit konstituerad enligt följande: 

John Jonasson, Saltsjö-Boo 
Martin Bergstrand, Uppsala 
Göran Kölborn, Tyresö 
Stephan Lund, lngmarsö 
Mats Carlsson, Hägersten 
Mattias Johansson, Hällingsjö 
Bemt Olsson, Göteborg 
Nicklas Lindberg, Göteborg 
Rolf Jensen, Bollebygd 
Leif Blomberg, Tidaholm 
Yngve Ekberg, Huddinge 
Hans Söderström, Enskede 
Klaus Kegel,Gräddö 
Bemt Olsson, Göteborg (sammankallande) 
Gustav Wallheden, Stockholm 
Jonas Kohlscheen, Karlskoga 

Verksamhetsåret 1998 var ett typiskt SSR-år med flera aktiviteter som egna träffar 
och andra arrangemang samt en bra omsättning på reservdels och klubbshopslagren. 

SSR:s träffar var förlagda till Uppsala, Hedemora, Korsberga, Umeå samtDalsland. 
Nämnas bör att SSR varit representerat på ett flertal storaträffar bland annat 
Båstad Classic Car Show, Calmar Classic Motorshow samt den internationella träffen i England. 

Sektionema i Trollhåtten, Norrland, Gotland och Skåne har samtliga varit mycket aktiva med ett flertal 
aktiviteter och träffar för SSRmedlemmama. Det blev ett Dalslandslopp även 1998, lika uppskattat som 
tidigare och där Trollhättesektionen som vanligt lagt ner otroligt med arbete för att alla skulle trivas. 

1998 års årsmöte avhölls på Nordiska museet i Stockholm. Nära 100-talet medlemmar utnyttjade 
möjligheten till att deltaga på årsmötet samt att bese den omtalade utställningen "Bilen". SSR bjöd 
som vanligt på förfriskningar och även på inträde till museet 

Vår klubbtidning Bakrutan har utkommit med 4 nr under 1998 och en ny medlemsmatrikel kom i slutet av året 

Klubbshopen har inte tagit fram några nya artiklar utan har ägnat året till att sälja ut innevarande lager som 
vant välfyllt. Reserydelslagret har också sålt bra främst avgassystemen men även krombitarna har gått bra. 
Nya detaljer år på gång, bl a tåtningslister till dörrarna, samt mer stötfångarkrom och gummidetaljer. 

Styrelsen har haft ett flertal protokollförda styrelsemöten och ett flertal telefonkontakter sinsemellan i viktiga frågor. 

SSR:s lntemetsida har blivit mycket populär och har i slutet av 1998 ca 200 besök/dygn mot ca 100 i början av året 
Martin Bergstrand förtjänar ett speciellt omnämnande och tack för allt ideellt arbete han lagt ner för att ständigt 
förbättra vår populära hemsida. 

SSR hade 981231 1.355 medlemmar, en ökning med hela 139 st under 98, mycket glädjande. 

Styrelsen vill som vanligt avsluta med att framföra vårt varmaste tack till de medlemmar som aktivt deltar i 
klubbverksamheten genom att komma med förslag och ideer, anordna träffar och aktiviteter, bidraga med material 
till Bakrutan. Utan er vore inte SSR den klubb vi år idag, och vi hoppas att ännu fler medlemmar ska "våga sig på" 
att anordna träffar gärna på platser där det inte varit några förut 

På styrelsens uppdrag 

Saltsjö-Boo den 21 mars 1999 

Ordförande 
Vice ordförande 
Sekreterare 
Vice sekreterare 
Kassör 
Redaktör 
Materialförvaltare 
Klubbmästare 
Suppleanter 

Revisor 
Revisorssuppleant 
Valberedning 
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Resultaträkning Svenska SAAB-registret 
1998-01-01 —1 998-1 2-31 

Medlemsavgifter 216 024,00 kr 
Försäljning delar 41 000,00 kr 
Försäljning,dekaler,tröjor,m.m. 21 157,73 kr 
Övriga intäkter 5 326,00 kr 

Summa intäkter 283 507,73 kr 

Inköp delar 25 797,71 kr 
Förbrukningsinventarier 14 316,50 kr 
Styrelsemöten 574,50 kr 
Årsmöte 5 670,00 kr 
Annonsbladet 10 897,00 kr 
Försäkring 1 442,00 kr 
Fören ingsvg ifter 1 500,00 kr 
Resekostnader 377,00 kr 
Bakrutan 52 564,00 kr 
Träffar 6 611,00 kr 
Hyra dator 6 000,00 kr 
Porto 10 736,50 kr 
Övrigt 8 181,00 kr 
Avgifter MHRF 11 000,00 kr 
Matrikel 21 960,00 kr 

Summa kostnader 177 627,21 kr 

Resultat före avskrivningar 105 880,52 kr 

Avskrivningar 6 090,00 kr 

Resultat före finasiella intäkter 
och kostnader 

99 790,52 kr 

Ränteintäkter 3 181,70 kr 
Räntekostnader 0,00 kr 
Skatter 96,00 kr 

Årets resultat 102 876,22 kr 
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Balansräkning Svenska SAAB-registret 

1998-01-01 —1998-1 2-31 

Postgiro reservdelar, SSR-matrial 16 071,00 kr 
Bank 187 833,82 kr 
Postgiro 65 700,98 kr 
Lager 235 540,85 kr 

Summa tillgångar 505 146,65 kr 

Förutbetalda intäkter 69 830,00 kr 

Summa skulder 69 830,00 kr 

Eget kapital 332 440,43 kr 
Redovisat resultat 102 876,22 kr 

Summa eget kapital 435 316,65 kr 

Summa skulder och eget kapital 505 146,65 kr 

Revisionsberättelse 

Gillande Svenska Saabregistrets råkenskaper och styrelsens förvaltning kalenderåret I995. 

Undertecknad utsedd revisor bar efter utförd granslming ej funnit anledning till anmarkning 
varför ja.q föreslår kassören samt styrelsen ansvarsfrihet for verksamhetsöret. 

19 9-03-17 

d< i 
Hans Söderström 
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Premiär för Saab 9-3 
Viggen 

Då den internationella bil 
i utställningen i New York premiär-
visas just nu Saab 9-3 Viggen, den nya 
högprestandaversionen av Saab 9-3. 
Grundstenarna för den nya modellen är 
en vidareutvecklad 225-hästars 2,3- 
liters turbomotor, omfattande aerody-
namiska karossförändringar och ett 
sportigare chassi. 
Sammantaget gör detta Saab 9-3 Vig-
gen till en exldusiv och snabb special-
modell som konstruerats för att ge 
körupplevelser utöver det vanliga. 

Höga prestanda 
Nya Saab 9-3 Viggen är utrustad med 
Saabs senaste fyrcylindriga, turbo-
laddade motor i högeffektutförande. Ur 
en cylindervolym på 2,3 liter tar man ut 
225 hk vid 5 500 varv. Ett mycket högt 
vridmoment - 342 Nm - är tillgängligt 
hela vägen från 2 500 till 4 000 varv 

vilket ger resurser för säkra och 
snabba omkörningar. Toppfarten är 250 
km/tim och 0-100 km/tim går på 6,8 
sekunder. Sammantaget är Saab 9-3 
Viggen en av marknadens snabbaste 
och mest komfortabla långfärdsbilar 
med sportiga egenskaper. 

Omfattande standardutrustning 
Till standardutrustningen hör bl a 5- 
ekrade 17-tums lättmetallfälgar med 
däck i dimensionen 215/45 ZR17, auto-
matisk klimatanläggning (ACC), fart-
hållare, färddator, elmanövrerade 
fönsterhissar, elmanövrerade och 
eluppvännda yttre backspeglar, elek-
trisk manövrering av förarstolen, 
fjärrmanövrerat centrallås med elektro-
nisk startspärr och av Svenska 
Stöldskyddsföreningen godkänt larm. 

Saab har gett nykomlingen ett namn 
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med rötterna i Saabs flyghistoria - 
Saab 9-3 Viggen - 
vilket hänsyftar på Saabs legendariska 
flygplan 37 Viggen. Det deltaformade 
emblemet med bilens modellbeteckning 
på båda framskärmarna anspelar på 
den dubbla deltavinge som är typisk 
för just flygplanet Saab 37 Viggen. 
Samma symbol förekommer även i 
dörrtrösIdarna, på motorns ventilkåpa 
och i sätenas ryggstöd. 

Avancerad aerodynamik 
Den aerodynamiska utformningen av 
Saab 9-3 Viggen är påfallande. Den har 
en markerad profil, med ett integrerat 
och djupare luftintag i fronten, kontur-
formade dörrtrösklar, en bakre stöt-
fångare som dragits runt flyglarna 
samt en kraftig bakspoiler, vilket sam-
mantaget ger ett aggressivt, sportigt 
utseende. Men dessa designändringar 
är inte bara kosmetiska, utan delar av 
ett finstämt aerodynamiskt paket som 
förbättrar väghållningen. Lyftkrafterna 
har minskats med mer än 50 procent 
jämfört med 9-3 i basutförande och 
luftmotståndet har minskats med 8 
procent, vilket ger ett Cd-värde av 0,31 
- vilket är mycket lågt för en hög-
prestandamodell av den här typen. 

Den nya karosser. finns i fyra olika 
färger, bl a Lightning Blue, som tagits 
fram endast för Viggen. Under karos-
sen finns ett speciellt avstämt chassi 
som uppgraderats för att ge föraren 
möjlighet att utnyttja bilens prestanda 
fullt ut. Till modifieringarna hör kortare 
fjädrar, nya stötdämpare, större 17- 
tumshjul och modifierad styrväxel - 

alla faktorer som är viktiga för den 
sportiga körupplevelsen hos Saab 9-3 
Viggen. De större bromsskivorna är 
ventilerade fram och försedda med 
slitsar som ger snabbare bromsverkan 
och förbättrad pedalkänsla. 
Även inredningen har utformats åt det 
sportiga hållet. Den är övervägande 
svart men accentuerad med skinn i 
olika färger i dörrar och säten. Både 
förar- och passagerarsätet har anpas-
sats för att ge en bra sittställning och 
hög komfort, med djup skålning som 
ger bra sidostöd. Den läderklädda rat-
ten och instrumentplattan i silvergrå 
finish bidrar till det sportiga intrycket. 

Hög säkerhetsnivå 
Säkerheten i Saab 9-3 är väl tillgodo-
sedd. Förutom bilens väl utvecklade 
körsäkerhet är nya Saab 9-3 Viggen 
utrustad med en imponerande uppsätt-
ning detaljer för bästa möjliga 
krocksäkerhet, inklusive airbag för 
förare och passagerare fram, Saabs 
unika dubbelverkande sidoairbags för 
bröst/huvud och SAHR, Saabs aktiva 
nackskydd. 

Specialistteam bakom SVO 
Saab 9-3 Viggen har skapats av ett litet 
specialistteam inom Saab Automobile, 
kallat Special Vehicle Operations 
(SVO). Teamet har koordinerat arbetet 
hos de utomstående företag som varit 
involverade i projektet. Engelska TWR 
har bidragit vid konstruktion och ut-
veckling, medan Valmet Automotive i 
Finland är ansvariga för tillverkningen. 
I den finska fabriken tillverkas redan 
tidigare Saab 9-3 Cabriolet. 
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"Vårt mål har varit att producera en 
modell i begränsade volymer - ca 2 500 
bilar per år -som tilltalar förare med 
sportiga ambitioner, men samtidigt 
behålla de värderingar som varumärket 
Saab står för," säger Peter Leonard, 
ansvarig för SVO-verksamheten 
"Vi ville också hitta något som ankny-
ter till vår tekniska historia - speciellt 
flygteknologin -alltså det som varit 
inspirationen för alla Saabs bilar in i 
våra dagar. Vi fastnade då för att an-
vända namnet Viggen från flygplanet 

BAKRUTAN 

med mycket hög komfort som tilltalar 
alla passagerare - även på långa dags-
etapper," avslutar Peter Leonard. 

Saab 9-3 Viggen kommer att finnas 
endast i mycket begränsad omfattning 
på den svenska marknaden. Sedan 
serieproduktionen startat under våren 
beräknas endast ett 25-tal bilar komma 
till Sverige före sommaren, merparten 
av produktionen är avsedd för den 
amerikanska marknaden. Även under 
hösten blir tilldelningen till den 

Saab 37 Viggen när det gällde att be-
teckna vår hittills mest potenta Saab 9- 
3", fortsätter han. 

"Jag tror att vi lyckats med att skapa 
en äkta Gran Turismo, med ett indivi-
duellt utseende, fantastiska prestanda 
i mellanregistret och övertygande väg-
hållning. Samtidigt vill vi erbjuda en bil 

svenska marknaden begränsad. 

Saab 9-3 Viggen kommer att finnas i tre 
versioner: 3-dörrars Cou0 (349.000:-), 
5-dörrars (354.000:-) och Cabriolet 
(463.000:4 

Text och bild: Saab Automobile AB 
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Mr Saab 
En helt nyutkommen bok är 
Mr Saab, utgiven av Page One 
Publishing. 

Boken gavs ut i samband med Eric 
"Carlsson på taket" Carlssons 70-års-
dag den 5 mars. 

Hela boken, som är skriven av kända 
journalister och även fylld av Erics 
egna dråpliga berättelser, är en kärleks-
full hyllning till denne fantastiske rally-
hjälte, Saabman och människa. 
Själv blev jag oerhört fascinerad av 
det fantastiska bildmaterialet som om-
spänner allt från Erics barn - och ung- 

domsår till rallybilder med hög 
nostalgifaktor för att slutligen även 
innehålla ett antal suveräna nytagna 
foton. 

Det är inte ofta som jag sträckläser en 
bok från pärm till pärm men denna bok 
kunde jag inte slita mig från förrän jag 
nått slutet och trots att timmen blev 
mycket sen. Den är så oerhört läsvärd 
att den mycket varmt rekommenderas 
till beundrare av Eric Carlsson och 
Saabentusiaster i allmänhet. 

Boken finns att köpa i Saabmuseet och 
kommer eventuellt finnas hos Saab-
försäljare runt om i landet. 

Martin Stenlund 

GRATTIS MARTIN! 
I tidningen Auto Motor & Sport har man en topp och 
flopp lista om olika saker i sina nummer. I sista numret 
handlade det om bra och dåliga sajter där SSR:s hemsida 
kom på 4:e plats. 
Storartat!!! 
Detta har vi Martin Bergstrand att tacka för, så ett jättestort 
grattis för allt arbete du lagt ner och lycka till i framtiden. 

Saab-Skånia 
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GBästspel i Bakrutan... 
Picknicktips 

Så här års bör det vara högsäsong för picknick i vissa delar av riket. Därför kan det vara på sin plats med ett 
recept på något fett och smaskigt, som man kan ta med sig, nämligen en specialdesignad kolatårta. En Saabtårta. 

Saabtårtan passar ensam till en enklare fika-picknick eller som efterrätt till en seriös flerrätters måltid i det gröna. 
Sen är det gott att sova middag en stund. 

Ingredienser: 
3 st 	Tårtbottnar (sockerkaka, recept brukar fumas på mjölpåsen), lämpligen runda 

och vardera ca 2 cm tjocka. Finns också att köpa färdiga. 

Mandelfyllning 
100g 	sötmandel 
1 dl 	strösocker 
100g 	smör, osaltat 
2 msk 	vispgrädde 

Chokladgrädde 
2 1/2 dl 	vispgrädde 
1 msk 	strösocker 
I msk (rågad) cacao 

Glasyr 
1 msk 	smör, osaltat 
I msk 	socker 
1 msk 	sirap, ljus 
1 msk 	vispgrädde 
1/2 msk 	cacao 

Garnering 
I st 	Saabemblem 

florsocker 

Blanda ingredienserna till mandelfyllningen i en kastrull och koka några minuter till en jämn och tjock smet. 

Vispa grädden till chokladgrädden och smaksätt med socker och cacao. 

Bred ut mandelfyllningen och chokladgrädden på de båda undre tårtbottnarna. Lägg ihop tårtan. 

Blanda ingredienserna till glasyren i en kastrull. Låt koka upp och småkoka sedan tills blandningen känns ganska 
tjock. Häll över tårtan så att översidan täcks och lite rinner ner efter sidorna. Låt svalna. Vinner på att vila i kylen 
en dag eller två. 

Inför serveringen: Lägg ett vackert Saabemblem på tårtan och sikta florsocker över. Ta bort emblemet och vips 
är tårtan färdig! 

Smaklig måltid önskar 

Anders Revelj 
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Premiärdags 
för 
rallycrossen 
Per Eklund satsar på seger 
med mindre motor. 

1971 skrev Per Eklund motorhistoria 
genom att vinna Sveriges första 
rallycrosstävling i Hedemora. Nu - 
28 år senare - är han lika segersugen 
när årets rallycross-SM på söndag 
drar igång i Tomelilla. 
1971 hade Per 145 hk under huven 
på sin Saab V4. Nu kör han en 
mycket avancerad Saab 9-3 på 550 hk. 

Mindre motor - mer effekt 
Per kommer till Tomelilla och säsongs-
premiären med bästa tänkbara förut-
sättningar. 
I vinter har han byggt om bilen på flera 
punkter och bl a monterat en mindre (! 
) motor. - Anledningen till motorbytet 
är en ändring i reglementet. Genom att 
vi går ner från fjolårets 2,3-litersmotor 
till en 2,0-litersversion, får vi köra med 
en lättare bil. Trollspeed i Trollhättan 
har ändå kunnat locka fram 550 hästar 
ur Saab-motorn, vilket faktiskt är något 
mer än vad vi hade i 2,3-litersmotom 
förra året. 
- Jag kommer också att köra med en 6- 
växlad låda i år, jämfört med fjolårets 4- 
växlade. Det gör att jag alltid kommer 

att kunna köra på rätt varvtal och ut-
nyttja hela effekten. 
I övrigt har vi byggt om fjädring och 
styrning och ändrat litet på en del hjul-
vinklar. Det nya reglementet föreskri-
ver också en mindre bakvinge, vilket 
ändrar aerodynamiken något. Den 
provkörning vi gjorde i förra veckan 
visade också att vi jobbat rätt - bilen är 
toppen! 

Ändå tittar Per redan på nästa års täv-
lingar och planerar för ett helt nytt 
bygge, baserad på årets Saab, men 
byggd i enlighet med det nya WRC-
reglementet. 

Taft program 
På Pers program står i år 5 SM- och 9 
EM-tävlingar. Eftersom första EM- 



tävlingen i Österrike blev inställd på 
grund av den sena våren, blir första 
SM-tävlingen i Tomelilla nu på söndag 
premiären för den svenska rallycross-
eliten. 
- Jag brukar alltid trivas bra i Tomelilla, 
säger Per. Arrangemangen är alltid bra 
och banan tuff - det brukar för det 
mesta gå åt en eller annan skärm innan 
vi är fårdiga... 
-Svåraste konkur-
renterna i år? 
- Det blir nog som 
vanligt Kenneth 
Hansen i Citroen 
och Michael 
Jernberg som i år 
kommer i en ny 
Ford Focus. 
-Men jag har 
bästa tänkbara 
uppbackning, 
med Clarion som vanligt som min 
huvudsponsor. Dessutom backas jag 
också helhjärtat av amerikanska storfö-
retaget EDS, som har valt att mark-
nadsföra sina data- och IT-tjänster 
genom rallycrossen. Ytterligare ett 

BAKRUTAN 

amerikanskt storföretag finns i ar med 
oss i Clarion Team Europe. Det är Lear 
Corporation, som tillverkar alla stolar 
till Saab vid sin fabrik i Trollhättan. 
Naturligtvis återfinns också Skellefteå-
företaget PROAGO genom Rune Lind-
fors och trimningsspecialisten Troll-
speed med mästertrimmaren Tommy 
Karlsson bakom vår satsning. 

-Siktet är inställt på minst en 
mästerskapstitel för Team Clarion Eu-
rope i år, säger Per. Antingen i SM eller 
EM. Eller varför inte båda? 

Saab Automobile AB 

TÄVLINGSPROGRAM PER EKLUND 1999 

EM-SERIEN  
8-9 MAJ 

22-23 MAJ 

29-30 MAJ 

3-4 JULI 

10-11 JULI 

7-8 AUGUSTI 

21-22 AUGUSTI 

4-5 SEPTEMBER 

2-3 OKTOBER 

TJECKIEN 

FRANKRIKE 

PORTUGAL 

SVERIGE, HÖLJES 

FINLAND 

BELGIEN 

HOLLAND 

NORGE 

TYSKLAND 

SM-SERIEN 
24-25 APRIL 

12-13 JUNI 

24-25 JULI 

14-15 AUGUSTI 

27 AUGUSTI 

TOMELILLA 

HYLLINGE 

STRÄNGNÄS 

STOCKHOLM, HANINGE 

GÖTEBORG, HEDEN 

61 



BAKRUTAN 

När våren kom en 

månad för tidigt 

ö 
	

GOT LARV SAAB en 

Detta är historien om när våren kom till 
Sundregatan i Visby en månad för ti-
digt. Våra klenoder sover ju fortfa-
rande sin vintersömn, i sina respektive 
garage. Batterierna är urtagna och hela 
ekipaget drömmer om vår och utflykter 
på solvarma vägar. Så brukar det van-
ligtvis se ut den här dystra eftervinter-
perioden. Men så händer detta! 
Vi skriver fredagen den 5 mars 1999. 
Bruksbilen skall lämnas på service. 
Klockan 7 på morgonen lämnas såle-
des bruksbilen på för ändamålet lämp-
lig verkstad. "Detta är en liten ser-
vice," säger min vän verkmästaren. 
"Kom tillbaka efter lunch så kan jag ha 
det hela klart." Således återvänder jag 
vid den överenskomna tidpunkten. 
"Tyvärr", säger verkmästaren, "vi har 
hittat ett allvarligt problem. Det gäller 
bromsarna på din vagn. De måste vi 
rätta till. Kan jag få behålla din bil tills 
på måndag, så jag hinner få hem de 
delar jag behöver?" "Naturligtvis," 
svarade jag. "Gör ditt bästa!" "Men 
hör nu," säger vår kundvänlige verk-
mästare, "hur gör vi nu: helgen emot 
och allting! Kan du vara utan bil eller 
kan du lösa det på något lämpligt 
sätt?" "Inga problem", svarade jag. 
"Jag får väl gå hem och hämta upp 
Saabbatteriet från pannrummet, sedan 
åker vi Saab det här veckoslutet," sä-
ger jag självsäkert. På promenaden 
hem tänker jag att den gamle vännen 

Saab 93 B-59 års modell har ju stått 
stilla sedan i oktober. Men det var 
fredagseftermiddag och vi skulle 
handla och uträtta lite andra ärenden. 
Batteriet bars fram och placerades på 
sin plats. Så var det sanningens ögon-
blick! Jag sätter i startnyckeln och slår 
på strömmen. "Tock,tock,tock" ljudet 
säger mig att bränslepumpen arbetar. 
Ja men sedan då, i den här kylan o s v? 
Med viss tvekan tar jag startwirens 
handtag i min hand och drar ut 
kallstartreglaget för fullt, funderar ett 
ögonblick men så bestämmer jag mig 
och drar starthandtaget åt mig. "Arr, 
arr, arr, arr". Startmotorn arbetar fint 
men inget mer händer. Nåväl, vi gör väl 
ett nytt försök. Föregående procedur 
upprepas i sin helhet. "Mr, arr, arr, 
putt, puttputt". Blåröken lägger sig 
tung över mig och den gamle vännen, 
som stått stilla sedan i oktober. Jag 
rullar ut på plattan framför garaget och 
går igenom säkerhetsproven: Allt är i 
sin ordning. "Den går ju bra," säger 
min hustru. I glädje citerar jag en be-
römd utförsåkare. "Hä ba hå åk!" Jag 
brukar alltid låta min gamla 93B från 59 
vila till Valborgsmäss, men som sagt, 
våren kom drygt en månad tidigare 
1999. 

Med bästa hälsningar till landets alla 
Saabvänner 
Evert Östermark 
Föreningen Gotlands-Saaben 
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SÄLJES: 

Saab 96 Super 1980, ahlambragul, 10000 mil, två ägare, ej vinterkörd, 2" avgassys-
tem, balcrutejalusi, originallack, ej sönderskruvad, mycket gott skick. Något för dig 
som vill ha en unik-80 att använda som kul och åkbar sommarbil. Pris 18000:- 
Carina Kölborn, tel 08-7427270 eller 0708-931522 

Inredning 96-60 blågrå i bra skick 2000 kr, instrumentbräda 93-58 röd mycket fin 800 
kr, växellådor 3 och 4-växlade 150-300 kr, silvermotor V4-67 dålig 300 kr, stolar och 
baksäte MC-67 rödgrå delvis omldädd dålig 1000 kr, bra beg skärmar V4 300 kr, 
mycket fina framskärmar 93 500 kr, bra beg rutor V4 runtom även elbakruta 100-250 
kr. Nytillverkade spoilrar till V4199 Turbo, komplett med monteringssatser, exakt lika 
original. 
Carl-Magnus Johansson, Odenslunda, 54991 Tidan, tel 0500-470656 

Saablitteratur. Instruktionsböcker: 92, 93, 95, 96, 96 Sport (kopia), 99 och även ny-
are. Broschyrer: 93, 95, 96, V4, 99 och även nyare. Reservdelskataloger: 99-69,96 
67-69 samt nyare, 2-takt bildkatalog, AC —83, LPG (gas) —81. Verkstadshandböcker: 
96 60-80, 99 69-82, 900 79-83. Forum: Hur jag får ut mest av min Saab. SAAB: bilarna 
i Saabmuseet. Mikrofisher: 93, GT750, 95,96 och 96 Sport. 
Lennart Samuelsson, Lingongatan32, 234 43 Lomma, tel 040-411941 eller fax 
040-412370 

Saab V4-66 Monte Carlo, mycket udda modell, körbart renoveringsobjekt, glaciär-
blå (B5L). Pris 8500 kr. 
Joakim Nilsson, Tingsryd, tel 0477-13077 eller 0708-130771 

Saab V4 96L-77. 1 ägare 77-95, nya skärmar, omlackad i original opalgrön, gas-
dämpare, sportratt, Weber 36/36, 2"-avgassystem, nya s-däck, vinterdäck, koppling 
bytt —95, motorn helt genomgången med bla slipade ventiler, besiktigad i januari, 
nyskattad, går mycket bra och ser bra ut, några små rostangrepp under annars 
felfri, påkostad runt 20000 kr de senaste åren. Pris 9800 kr. 
Michael Engström, Västerås, tel 021-416680 

Oval innerbelysning. Ny, av plast, lcromad sarg, vit vippströmbrytare, längd=135 
mm, bredd=50, höjd=30 mm, pris 50 kr. Rund backlykta med strömbrytare. Ny, utan-
påliggande, diameter 80 mm, höjd 40 mm, pris 75 kr. 
Dennis Johansson, tel 031-201610 
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Saab V4 1700 S, tävlingsutrustad i klass ekonomi, renoverad motor, fabriksintyg att 
det är en äkta 1700 S. Pris 20000 kr. 
Leif Wesin, tel 08-59034276 

Saab 96-75, silver, jubileumsmodell, rost i tröskel, vänster bak, koppling defekt, 
annars fungerar allt. Pris 1000 kr. Saab 96-64, röd, tom kaross med framvagn, papper 
finns. Pris 500 kr. Saab 99-80, komplett fungerande reservdelsbil eller objekt. Pris 
500 kr. Till Saab 96-68: svart/grå inredning, fin förutomryggstödet bak som är sol-
bränt. Pris 400 kr. Till Saab V4-73: högerstyrd framdel, kapad framför baksätet, sak-
nar motor och frontplåt. Pris 8001er. 
Bo Thorildsson, tel 0280-14089 eller 0708-939978 

Vattenpumpstätning till 93,95 och 96 kort- och långnos. Nytillverkning av inre 
drivknutsgummin till 92, 93, 95 och 96 till och med —65. Ronalkåpor, fotbollsfälgs-
kåpor, stenskottsskydd till V4, genomslagsguirunin, stänkskydd, diverse tänddelar 
till 92, 93, 95 och 96. Div Saab litteratur. Saab 96-60 ljusgrå under renovering lackad 
och nästan fårdigrenoverad med mycket nya delar. Säljes eller bytes mot förslag. 
Saab 95-65, glaciärblå, ca 10000 mil, renoverad bla ny lack, däck, broms- och 
kopplingssystem. Ring för mer information. Pris 25000 kr. 
Erik Randa, tel 070-7622228 eller 08-6460538 (svår att nå på detta nummer) 

Vad kan jag hjälpa dig med. Kanske har jag delarna du söker? Stilla din nyfikenhet, 
sänd mig 20 kr tillsammans med ditt namn och adress, så får du prislista nr 1/99 och 
NOS-lista 2/99 och Plåtlistan. I skrivandes stund innehåller listorna över 950 olika 
detaljnummer fördelade på 2-takt och V4 samt något lite till äldre 99:or. OBS! Alla 
delarna är NOS=New Old Stock. 
Karl-Anders Carlsson, Grunsbo 3183, 460 64 Frändefors, tel 0521-43133 

Saab 96-75. Påbörjat renoveringsobjekt. Följande delar renoverade: 2 dörrar, motor-
huv, baklucka, front, 2 skärmar, 2 är nya. Renovering och lackering har utförts på 
ett proffesionellt sätt av mig som yrkesman. All plåt slipad plåtren, nödvändig rikt-
ning utförd med tenn och slipgrund, ingen polyesterspackel använd. Topplack 
Herberts, tyrolergrön (B8). Jag vill nu avyttra dessa delar, (givetvis även resten av 
bilen). 
Bosse Lindfors, Järpstigen 2, 274 33 Skurup, tel 0411-42045 eller 070- 
4377938 

Nya delar: Krom mittdel 93 bak samt en böj bak. Original tändstift till GT750, 
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packningssats Saab 92, bromscylindrar 64-66, bromsslangar 61-66, bromsslang 95 
bak 61- samt diverse annat. Begagnade delar: V4-motor trimmad 1500 cc, ca 110 hk, 
7.6 kam. 2 stycken 6:35 växellådor med special 1 drevsats, 6-bladig fläkt. Monte 
Carlo växelströmsfäste, V4 dörrar fina, framskärmar 93B nyskick, verkstadshandbok 
65-69 samt diverse annat. 
Fredrik Ekendahl, tel 08-878800 (efter 21.00) eller 070-5878801 

4 st navkapslar till äldre modell ca 62-64 (mindre diametern). Instruktionsböcker: 
92B (1954) mycket bra skick, 93 (1956), 96 (1962), 99 (1970) bra skick. 
Gerda Persson, tel 018-241073 

SAAB 95 1963. Grå, mycket bra körbart renoveringsobjekt. Rostfria dörrar, skärmar 
och balducka. Bra inredning. Endast begränsat med rost. Diverse nya detaljer med-
följer tex kromböj bak. Dragkrok kan medfölja. Självkostnadspris 15000 kr. SAAB 96 
1965 röd. Orört körbart renoveringsobjekt, endast 5200 mil. Maskinellt mycket bra, 
inredning mycket bra. En del rost finns, bromsar behöver ses över. Pris 4000 kr 
Håkan Larsson, Grindstugan Äs, 640 25 Julita, tel 0150-91110, epost: 
hakan.larsson@oreline.net  

Saab 96 —66. Underredet skrapat, rostlagat, underredsbehandlat. Dubbel uppsätt-
ning delar. Mycket bra objekt, bara att lacka och skruva ihop. Bytes ev mot andra 
saab grejer, (typ bagagelucka till saab 95). 
Jonas Kohlscheen, tel 0586-726088 eller 070-5226132, epost: absolut-
saab @swipnetse 

Till Salu. SAAB-litteratur till 2takt, V4, 99, 90, 900, såsom verkstadshandböcker, 
reservdelskataloger, snabbkataloger, gör det själv, en hel del utbildningsmaterial, 
bla om motorgas, avgas, laga plåt. En del av verkstadshandböckerna har även 
serviceinfo (SAABs egen info om nya utföranden och ändringar under året). Det är 
i de allra flesta fall fräscha exemplar. Det är originaltryck, inga kopior utom någon 
enstaka katalog för utbildnig. Till salu: Saab 95-77 och —78. Köp en 95-77, gul som 
behöver lite pyssel bla växellåda. En del rost finns men är inget omöjligt fall. Dess-
utom får du då med en riktig 95 -78 brun, som är färdig för "pressen", papper finnes 
till båda, billigt vid snabb affär. Svara helst med E-Post. 
Mikael Gustafson, Frälsehagen Gryt, 705 94 Örebro, tel 019-239390, epost: 
mikael.gustavsson@oreline.ne  

V4 dubbelblåstoppar (Ström) i mycket fint skick 2500:-/st. Grenrör dubbelblåstopp 
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800:-. Lamelldiff V4 1500:-. Diff (R-spärr) 450:-. V4 rallyfiädrar fram 300:-/st. Kam 8,3 
med lyftare 1000:-. Vass specialkam V4 med nyrenoverade lyftare 1000:-. Nya venti-
ler och ventilfjädrar V4 trim. Elektronisk tändning 800:-. 
Fredrik Tornrhielm, tel 08-6650998 (kväll), epost: linn.fredrik@swipnet.se  

4 st Al-fälgar till V4:a, modell "Fotbollsfälgar". Den svarta färgen behöver bättras 
på. Ring och bjud om ni är intresserade. 
Arne Olofsson, tel 063-86606 (hem) eller 070-3435359 (mobil) 

Saab 95 1965 års modell. Behov av helrenovering. 1500 kr. 
Göran 011erstad, tel 0485-41060, epost: ollerstad@telia.com  

Saab 96-64. Helrenoverad under 95-97. R2. Bla nytt krom, nya däck, röd/grå inred-
ning, huvgälar (original), kurvljus, grupp 2 motor, sportavgassystem, träratt, nytt 
innertak, nya dekaler, har gått ca 140 mil efter renovering, nybes ua, bilen är i abso-
lut nyskick och vann finaste saab/opel i norrland 97.Säljes till förmån för nya pro-
jekt. Pris 28 000kr (ej prutmån). 
Staffan Lindgren, tel 0935-10888 eller epost: s.et@swipnet.se  

Saab 99 Turbo 1978. Nästan klar, nylackad, fin inredning, taklucka, elspeglar, 
alufälgar (original), drag, renoverad topp (lagerljud i motorn), bromsarna renove-
rade. Besiktad i höstas utan anmärkning. Priside 7000:-. Saab V4-73, fin kaross del-
vis uppgraderad med "nyare prylar" tex blinkers=grodögon, kofångare nya, som-
mardäck på alu-fotbollsfälgar. Alla lager bytta i motorn samt topparna renoverade, 
bra bruksbil, ring för mer info. Pris 6000:-. Saab 96-66, bra och nästan komplett 
renoveringsobj avyttras pga tidsbrist. Ring och bjud! 
Tage Ahlgren, Hökvägen 9, 904 21 UMEÅ, tel 090-129588, epost: 
tage.ahlgren@mailbox.calypso.net  

Saab 95-74, grön. Luleå'körd fram till juni 98. 26000 mil. Rost i hjulhus i övrigt OK. 
Går mycket bra. Besiktigad feb -99. Nytt avgassystem -99. Nya v-däck 98/99. S-
däck. Låskolv vänster dörr saknas. Pärla. 
Nils-Olof Ekelöw, tel 08-6478018 eller 070-5888653, epost: nits-
olotekelow@egab.se  

4 stycken EMS aluminiumfälgar i bra skick. Pris 1000 kr. 
Allan Wahlin, Östhammar, tel 070-6682680, epost: allan.wahlin@teracom.se  
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Saab 95 V4-74, besiktad körklar rostfri bil, Saab 93B-59 tom rostlagad kaross, Saab 
96-67 V4 ett bra objekt utan papper, Saab 99 turbo-78 bra objekt med lite rost, Saab 
96 V4-72/74 i delar, gärna byte. Saabo-chassie, 1 Saabohjul. Bromscylindrar och 
repsatser till 93,95 och 96, diagonaldäck Viking, Firestone och Good Year. Diverse 
bra begagnade plåtdelar och inredningar till 93,95 och 96. Broschyrer 95/96/99 
1971-84. Beställda delar kan levereras till Linköpingsmarknaden i september. 
Martin Stenlund, tel 0961-61733 eller 010-2582984 

Fyra stycken Ronalfälgar i fint skick 4500 kr. Ny kofå'ngarmittdel fram långnos 300 
kr. 
Göran Dahln, tel 08-851628, epost: goran.dahlen@swipnet.se  

Vit veteran-Saab, Sedan av årsmodell 1966, alltså tvåtaktare med långnos, 5800 mil 
och i gott originalskick, säljes till högstbjudande. 
Lennart Bernhult, tel 08-7299512 (arb) eller 08-7117107 (bost), epost: 
lennartbernhult@swipneLse 

Saab 96 V4-74. 14900 mil, 2 ägare, röd, inte mycket rost, bra bruksskick. Nytt avgas-
system och nya tändstift. Koppling, vattenpump, generator mm är också utbytta. 
Prisidé 5500 kr. 
011e Nordin, tel 08-6424563, epost: olle.nordin@telia.com  

Nya delar. Kolvar: Överdimension till 2T. Även 72,5mm! Till V4 1500 cc finns lmm 
ÖD-kolvar. Vänster hjulhus fram till V4. Gummilister till vind- och bakrutor Saab 95/ 
96. Begagnat: Sportratt till V4. 
Mats Jonsson, tel 0150-12904 eller 070-5546777, epost: matsj @swipnet.se  

Saab 96-79, allabaster med brun klädsel. 6250 mil i mycket gott skick, 1 ägare ej 
vinterkörd. Saab 96-61 för 13500, gott skick samt mycket delar. Samma ägare från 
1961-1978. 
Herman Furman, tel 031-586144 (arb) eller 031-415325 (bost) 
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KÖPES: 

Lanciaförgasare till kortnossportmotor köpes, samt allt i trimdelar av intresse. Ny 
standardvevaxel 3-cyl. Till växellåda V412-takt köpes: Specialdrevsatsl och 2, 
lamelldiff och slutväxel 6:35. Till 2-takt köpes kolvar 73.0 eller 74.0 mm (helst smidda 
Mahlekolvar). Ronalfålgar 5-bult köpes. Eventuellt byten. 
Joel Berneklev, tel 031-525873 (hem), 031-7653287 (arb), 0706-260486 eller 
epost: twostroke.power@swipnet.se  

Hjulhus bak till 96:a samt 1 st Ronalfålg med kåpa, bör vara rund, för övrigt skick 
mindre betydelsefullt. Stänkskyddsfåste bak V+H. 
Sture Pehrson, tel 0303-10014 

Grenrör till 3-cyl 2-takt i stålgjutgods. Växellådshus 2-takt i gjutjärn 4-vxl. 
Gunnar Haglund, tel 031-431640 

Till Saab 93F eller 96: Framskärmar V+H, mittendelen stötfångare fram, skärmlister i 
aluminium, rött rattnav, kedja till kylargardinen, röd- och svartrutigt tyg, rotor och 
nya kurvstroppar. 
Bengt Lindqvist, tel 0520-650464 eller 070-5730517 

Ronalfålgar 5-bult. Förkromade kolvringar till 70.0 mm kolvar. 
Niklas Enander, tel 031-137262 eller 031-949067 eller 070-7334878 

Saab 99 EMS i originalskick. 
Jonas Fällene, tel 040-465384 eller 0706-607682 

Jag tänkte försöka få EU-godkänt en 96-63 och en 96-61. Behöver därför följande 
nya delar: 2 stycken låscylindrar med nycklar till 61 :an nr 7169808 eller 7169949. 
Motor till kupefläkten till 63:an, en stycken nr 7835465, OBS 240 W ej 190 W. Vind-
rutetorkarmotor, en stycken nr 7157605 till —63 eller nr 7326630 till —66. 
Per Hansen, Almåsvägen 6,5092 Hylkje, Norge, tel 55190838 (bostad) eller 
55362113 (arb) 

Till Saab 99-69: Röd motorhuv i "vaxbart" skick, bakre stänkskydd, navkapslar, 
skärmlister och grillemblem. Till Saabo-67: Förtält och en originalbroschyr. Till Saab 
95-66: Bagagehandtag med fungerande lås, söker även ett "toppgarage" till samma 
bil, lyktsargar bak till 95:an, OBS! helt utan rostangrepp. 
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Bo Thorildsson, tel 0280-14089 eller 0708-939978 

Verkstadshandbok till Saab 96-65 önskas köpas. 
Petter Braathen, tel 0094722629955 eller 0094763827328 

15 stycken kolvringar 70.5 mm. 6 stycken kolvringar 70.0 mm. Trimdelar till 2-takt. 
Fredrik Ekendahl, tel 08-878800 (efter 21.00) eller 070-5878801 

Hasplåt med fäste köpes till Sport —64. 
Ulf Andersson, tel 0522-71781 

Komplett interiör till Saab 93F (rött tyg,/ rött skai). Vänster bakskärm Saab 93. För-
gasare Weber 36 DCD eller 40 DR till V4 i bra skick. 
Morten Strandmoe, Borgen, N-3158 ANDEBU, tel: +47 3333 5225 /924 81363, 
epost: morten.strandmoe@stokke.online.no  

Insugningsrör till V4:a passande 2-portförgasaren. 
Arne Olofsson, tel 063-86606 (hem) eller 070-3435359 (mobil) 

Önskar köpa bränsletank till Saab 92b eller 93. 
Anders Hagstedt , Skördegatan 3a, 58253 Linköping, tel: 0703-163027, epost: 
anders.hagstedt@dynamicssaab.se  

Inredning till 95V4 -70 köpes, färg brun! 
Helge Nilsson, tel: 0921-65996, epost: helge_n@maiLbip.net  

Silvermotor (96 V4 -67) i gott skick eller renoveringsbara toppar till dito köpes. 
Ola Larsson, Pilegatan 20, 222 29 Lund, tel: 046-307227, epost: 
ola_larsson@hotinall.com  

Saab 96-64 med frisk kaross köpes. Trimmad motor till 96:a 62-64, även i delar, mo-
torblock mm. Ring och berätta vad du har. 
Lars-Erik Danielsson, tel 0220-32040 (kväll) eller 070-3701049,epost: 
larserik.danielsson@swipnet.se  

Breda plåtfälgar till 96, jalusi, spoiler samt Recarostolar till 95/96, originalverktyg till 
96 2-takt och V4. Ana-Nytt, nya framskännar till 95/96 långnos. 
Martin Stenlund, tel 0961-61733 eller 010-2582984 
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BAKRUTAN 

Köp & sälj 
Vem vet eller har till salu en SAAB 99 combi coupe 5d i hyfsat skick. Helst GLE 
automat. 
Frank Veninga, tel 00931-503181800 eller 00931-597541196 (helger), epost: 
ulysses@tip.n1 

Plåtdelar till Saab 95. 
Mats Jonsson, tel 0150-12904 eller 070-5546777, epost: matsj@swipnet.se  

Luftfilter samt insugningsrör till dubbel Weber 45 förgasare. 
David Barrow, 27 Lilac avenue, Widnes, Chesire, WA8 6SX, England 

ÖVRIGT: 

Lediga mekplatser i Stockholm, endast för Saabar, ring för mer information. 
Fredrik Ekendahl, tel 08-878800 (efter 21.00) eller 070-5878801 

Hjälp med rostlagning och framförallt lackering. Min ljusblå —78 har ytrost på skär-
marna och några fula hål. Jag har inte möjlighet att fixa detta själv. Kanske du, eller 
någon du känner kan hjälpa mig. Gärna i Uppsalatrakten. 
Gerda Persson, tel 018-241073 
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MHRF-besiktningsmän: 

Hans Eklund 
Frambo 34 
467 93 Grästorp 
Tel: 0514-27222 

Martin Stenlund 
Krokvägen 27 
930 90 Arjeplog 
Tel: 0961-61733 

Rolf Jensen 
Bäckvägen 7 
Olsfors 
517 00 Bollebygd 
Tel: 033-29 53 69 

Bertil Maununen 
Sj övägen 7 
703 54 Örebro 
Tel: 019-31 45 23 

Lennart Holmgren 
Högbovägen 78 A 
811 32 Sandviken 
Tel: 026-25 70 15 

Göran Kölbom 
Hanviksvägen 57 A 
135 50 Tyresö 
Tel: 08-742 72 70 

Norrlandssektionen: 
Martin Stenlund 
Krokvägen 27 
930 90 Arjeplog 
Tel: 0961-61733 

Gotlandssektionen: 
Jan Alamo 
Södervägen 44 
621 58 Visby 
Tel: 0498-27 93 92 

Trollhättesektionen: 
Roland Widarsson 
Tussilagovägen 4 
468 34 Vargön 
Tel: 0521-223033 

Saab Skånia: 
Ulf Stenson 
Handelsmansgatan 5C 
252 49 Helsingborg 
Tel: 042-242323 

Tidningsredaktion: 
Mattias Johansson 
Kråkered 3 
430 64 Hällingsjö 
Tel: 0301-43400 
E-post: red@ saabregistret.se  

Dina annonser skickar du till: 
Joel Bemeldev 
Cederflychtsgatan 9 
422 54 Hisings-Backa 
Tel: 031-5258 73 
E-post: annonser@ saabregistret.se  

Martin stenlund 
Krokvägen 27 
930 90 Arjeplog 
Tel: 0961-61733 

Hans Höglund 
Lundålcravägen 4 
246 51 Löddeköpinge 
Tel: 046-775442 

 

Stoppdatum för Bakrutan 1999 

  

Nr 3-99 20 augusti 
Nr 4-99 5 november 

 

1 din brevlåda ca. 3 veckor 
efter stoppdatum. 

    



TREVLIG SOMMAR ÖNSKAR SSR ALLA MEDLEMMAR! 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72

