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Hej och tack! 

Tack för det förtroende ni visat genom 
att på årsmötet välja undertecknad till ord-
förande för ytterligare ett år. Jag hoppas 
kunna fortsätta arbetet tillsammans med 
styrelsen för att utveckla klubben för 
Saabhobbyn och medlemmarnas bästa. 

Ärsmötet avhölls på Flygvapenmuset i 
Malmslätt utanför Linköping och samlade 
ungefär 60 människor. Kopplingen till 
Saab är förstås given med tanke på arvet. 

Under det vackra vädret i påskas var det 
dags att rasta klenoderna. Först ut på vä-
gen var 92:an. Det var helt enkelt under-
bart att puttra omkring i det vackra väd-
ret och bara njuta av tillvaron. Hoppas 
nu att sommaren bjuder på ett fint väder 

så att vi kan få ut maximalt av våra 
gamrnelsaabar. 

Träffar 

När ni läser detta har träffsäsongen defi-
nitivt kommit igång. Vår klubbmästarinna 
Gerda har tagit tag i verksamheten på ett 
bra sätt. Sällan har vi haft så många träf-
far att välja på som nu, stora som små, 
mångfalden är stor. Saabklubben har 
också bokat platser på flera av de större 
allmänna bilträffarna runt omkring i 
Sverige. 

Delvis kopplat till träffverksamheten på-
går ett arbete om hur vi skall organisera 
oss på bästa sätt. Målsättningen med ar-
betet är att stimulera till egna, lokala ar-
rangemang. Lokalsektionema fungerar 
bra, men det behövs ett mellansteg innan 
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man organiserar en hel sektion med sty-
relse. Därför är tanken att börja med lo-
kala träffsamordnare som via lokal-
avdelningar på sikt kan utvecklas till lokal-
sektioner om intresset finns. Lokala akti-
viteter kopplat till en stark riksklubb tror 
jag är en bra modell som kombinerar lo-
kal förankring och den centrala klubbens 
styrka. 

Reservdelar 

Vår reservdelsansvarige Rolf Jensen har 
efter idogt arbete fått till ett mycket bra 
reservdelsavtal tillsammans med Saab. 
Det handlar om att vi får köpa utgallrade 
delar till ett mycket förmånligt pris. Re-
sultatet av detta kommer med i vår nästa 
reservdelslista. Detta tillsammans med vår 
nyproduktion av reservdelar gör att 
reservdelsfrågan ser allt bättre ut. Vi vi-
lar inte med det, utan fortsätter arbetet 
med att ta fram delar så att vi kan njuta 
av gammelsaabama på vägarna. 

Klassisk motorsport 

Flera av våra medlemmar tä kir med sina 
gammelsaabar enligt dåtida tävlingsregle-
menten på bana och i skogen. Med Saabs 
framgångsrika tävlingshistoria att falla till-
baka på, är det ett trevligt sätt att levan-
degöra arvet. Bemt Olsson har genom 
Bilsportförbundet ordnat så att de 
klubbmedlemmar som vill, får möjlighet 
att tävla i klubbens färger genom att vi 
numera har en så kallad anmälarlicens. Vi 
räknar med att det kommer att ge en bra 
reklam för klubben. Jag uppmanar de som 
gärna gasar på gatan att under kontrolle-
rade former pröva på historisk motor-
sport. Om inte annat visar det sig vem 
som är snabbast. ;-) 

Det var allt för denna gång. Vi syns på 
träffarna i sommar! 

Martin 

SE HIT ALLA SAAB 'ARE 
VILL NI HA HJÄLP MED ATT SPARKA LIV I ER GAMLA RADIOAPPARAT TILL 

SAABEN 
VI HAR 25 ÅRS ERFARENHET AV 60 OCH 70 TALSAPPARATER 

BILRADIO*STERE0-8 BANDSPELARE*STERE0-4 BANDSPELARE M.M.. 
ÄVEN EN DEL RÖR TILL GAMLA RÖRAPPARATER FÖR BIL 

RING OCH PRATA MED OSS 

0493-124 01 
ALLAR EFTER 19.00 (MIKAEL) 

LNNEFIAR F•SKATT 
MAST TILL MEDLEMMAR! SSK 	 e-poit ginikbyncliotrbprzy.te 
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Greta Molander är död 
En av Saabs stora legendarer, Greta Molander, har avlidit i en ålder av 93 år. 
Saabldubben beklagar sorgen och riktar våra tankar till Greta Molanders nära. 
Saabklubben publicerar med tillstånd av författaren Bengt Sahlström en nekro-
log över Greta Molander. 

Bilden är tagen under Monte Carlo rallyt 1952, där Greta Molander vann Coupe Des 
Dames. (Saab Automobile AB) 

Greta Molander är död 

Greta Molander, en av motorsportens stora legender, avled stilla den 20 mars i Sande-
fjord i en ålder av 93 år. 

Greta Molander föddes den 23 augusti 1908 i rum 42 på Hotell Continental du Sud i 
Ystad, som då drevs av hennes föräldrar, men kom huvudsakligen att växa upp i Nykö- 
ping. När skolan var avklarad var det dock Stockholm som blev hennes fasta punkt i 
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tillvaron. Det var också där som rallydebuten ägde rum 1929 i Veckojournal-
ens Dambiltävling. Bilen var hennes pappas enorma LaSalle, till vardags körd 
av chaufför. Resultatet blev en sistaplats men också att hon allvarligt smittades 
av rallybacillen! 

Placeringen blev, med facit i hand, en engångsföreteelse för Greta hamnade snabbt i 
toppskiktet på tävlingarnas resultatlistor. Redan i januari 1933 var det dags för hennes 
internationella tävlingsdebut, Monte Carlo-rallyt och hösten 1933 vann hon det som 
skulle bli en av hennes livs viktigaste segrar. Rikspokalen. -Och hon vann inte bara 
damklassen utan också totalt! -En hård tävling som nästan kan jämföras i status med att 
ta ett helt SM. Greta Molanders femte Monte Carlo-rally 1937 blev hennes internatio-
nella genombrott då hon lyckades vinna Coupe des Dames-trofén med en Plymouth. 

Andra världskriget innebar att Greta Molander ägnade sig åt annat än biltävlingar. Hon 
var sedan 1938 bosatt i Norge där hon funnit och samma år gift sig med mannen som 
skulle bli hennes livskamrat, Kaare Barth, av Greta kallad Petrus. Bistra år då hon blev 
norsk på allvar när hon, under några tuffa veckor, fängslades av Gestapo. Likväl blev 
hon sitt nya hemland trogen. 

För att marknadsföra den purfärska Saab-bilen, produktionen hade precis startat, be-
stämdes det att två 92:or skulle deltaga i 1950 års Monte Carlo-rally. De kördes av Greta 
Molander och Rolf Mende och detta evenemang blev starten på ett långt och fram-
gångsrikt samarbete mellan henne och Saab. I Monte Carlo-rallyt 1952 erövrade Greta 
åter den åtråvärda Coupe des Dames-pokalen. 1953 instiftades europamästerskapet i 
rally och självklart var Greta Molander med och kämpade, och det så framgångsrikt att 
hon vann det första mästerskapet. 

1962 deltog hon i Monte Carlo-rallyt för, skulle det visa sig, sista gången i damklassen. 
Men hon fick ett "återfall" 1973 då hon startade med totalsegraren i 1955 års Monte 
Carlo-rally, norrmannen Gunnar Fadum. Det gick bra, mycket bra, för de vann mixed-
klassen med sin Saab. Tävlandet klingade ut och andra aktiviteter kom istället. Greta 
hade nu flyttat till småstadsidyllen Sandefiord där hon bland annat drev hälsohem och 
skrev egenhändigt illustrerade kåserier i dagspressen. Det sista fortsatte hon med till för 
bara några år sedan. 

Aptiten på äventyr förde henne på många resor världen över. Ensam eller med kart-
läsaren och väninnan Helga Lundberg företogs de största färderna; runt Medelhavet till 
Jerusalem 1934, genom hela USA 1935, genom Afrika, från syd till nord, 1949 och runt 
Mexico 1952. Samtliga resor skildrades i humoristiska böcker illustrerade med teck-
ningar i hennes högst personliga stil. 
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1986 blev det comeback på tävlingsarenan i samband med att Svenska Bilsport-
förbundet firade 50-års jubileum. Här återfanns hon förtjänstfullt bakom ratten 
på undertecknads Plymouth 1936. De gamla takterna satt i och 1987 kunde 
hon fira 50-års jubileum av första vinsten i Monte Carlo-rallyt, -på plats i 
Monaco med rätt bilmodell! Ett sådant jubileum var något nytt, tycktes fursten 
notera när han blomsterhyllade det gamla ekipaget. 

Greta Molander var förvisso en unik förarbegåvning och en föregångslcvinria. Sprit-
tande glad och full av underfundig humor. Hon satsade friskt och hann med mycket 
under sitt drygt 93-åriga liv. Mycket av det hon gjort platsar definitivt i rekordboken. 
Vem mer har till exempel innehaft tävlingslicens under hela åtta decennier, från 1929 
till mitten av 1990-talet? Tyvärr blir det inte ett nionde. Det känns tomt att konstatera 
att Greta Molander är död. Det är en förmån att ha fått lära känna henne! 

Bengt Sahlström 
vän och motorhistoriker 

Gretas Molanders viktigaste tävlingar: 
Greta Molanders meritlista är imponerande och bland många segrar kan följande fram-
hållas: 
Rikspokalen, 1933 Totalsegrare. Rikspokalens damklass, segrare 1935, -37, -50, -51, - 
53. 
Svenska Rallyts damklass, segrare 1951, -53, -54, -55, -57, -58. Kvinnlig Europamästare 
i Rally 1953. 
Monte Carlo Rallyt, deltagit 19 gånger (1933-39, 1949-56, 1958-59, 1962, 1973). 
Monte Carlo Rallyt, segrare i damklassen, Coupe des Dames, 1937 och 1952. 
Monte Carlo Rallyt, segrare i mixed dubbel med Gunnar Fadum 1973. 

Svenska Saabklubben riktar ett tack till författaren Bengt Sahlström, Eslöv, 
förförmånen att få publicera nekrologen. 
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614otorhistoriska Riksförbundets Nyhetsblad 
,,4te < MÅNG MHRF 

08-30 28 01 Fax 08-31 27 06 	Nr 1 Mars 2002 Årgång iJ 

Senaste nytt från EU 
IHVO (Int. Historic Vehicle Org) rappor-
terar i sitt senaste meddelande om förslag 
angående asbest, varselljus för motorcyk-
lar och om avgasvärden för motorcyklar. 

Asbest, problem i Frankrike 
Asbest har inom fordonsindustrin använts 
i friktionsbelägg och packningar och är 
sedan åtskilliga år förbjudet i Sverige. In-
andning av asbestdamm kan orsaka can-
cer och från renblåsning av bromstrummor 
avrådes definitivt. I EU-direktiven 76/796/ 
EEC och 1999177/EC fastställes strängare 
regler i resten av EU fr o m 2005 men reg-
lerna ansågs av vissa länder inte tillräck-
ligt långtgående och enskilda stater har rätt 
att tillämpa striktare regler. 

Denna rätt har utnyttjats av Frankrike 
som från 31 december 2001 kräver att den 
som säljer en begagnad bil skall intyga att 
fordonet inte innehåller asbest! 1 en inter-
vju ställer sig en talesman för Kommissio-
nen frågande till hur en privatperson skall 
ha möjlighet att juridiskt intyga att hans 
gamla bil inte innehåller någon som helst 
asbest. Låt oss hoppas att liknande tokerier 
inte kommer till Sverige! 

Skydd för fotgängare 
Kommissionen har träffat en överenskom- 
melse med ACEA (de europeiska 

fordonstillverkarnas organisation) om åt-
gärder för att minska risken för påkörning 
av fotgängare och skadorna vid påkörning. 
Förutom förbud mot skydd över grill och 
strålkastare (s k "roo bars") och obligato-
riska ABS-bromsar finns också förslag om 
obligatoriskt tänd belysning dagtid. Det här 
var överraskande för FEMA (de europe-
iska motorcyklisternas organisation) som 
bara nio månader tidigare av 
Transportdirektoratet fått veta att man där 
inte såg någon säkerhetsmässig vinst med 
varselljus och inte avsåg att föreslå lagstift-
ning. 

De skandinaviska länderna är mer posi-
tiva till tanken på en lagstiftning, och vad 
gäller användandet av halvljus just på 
motorcyklar finns inom EU en majoritet 
därför. Några länder är motståndare och 
FEMA argumenterar mot varselljusdelen 
i ovannämnda överenskommelse. Man 
stöds där av bl a Fotgängares och 
Trafikskadades organisationer och Minis-
terrådet vill inte att den här ljus-
bestämmelsen ingår i överenskommelsen. 
IHVO har vidare stöd inom Parlamentet i 
sin kamp mot införande av halvljuslag 
inom EU. 

Anledningen till att IHVO engagerar sig 
är att fordon från 40-talet och tidigare har 
elsystem som inte är dimensionerade för 
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ständigt tänd belysning. Riktigt gamla for-
don riskerar att bli stående med urladdade 
batterier vid konstant användning av halv-
ljus. I Sverige tillämpar vi redan en natio-
nell halvljuslag och ägare av fordon med 
klena elsystem kan ansöka om dispens hos 
MHRF. 

Euro II och Euro III avgasregler 
för motorcyklar 
IHVO och FEMA är ständigt på vakt mot 
retroaktiva tillämpningar av nya fordons-
regler. Det här har blivit aktuellt igen i 
samband med förslag om avgasnivåer för 
nya motorcyklar från 2003 och 2006. 

I Direktivet finns förslag att uppmuntra 
medlemsstaterna att införa ekonomiska 
styrmedel för att förmå medborgarna att 
använda renare fordon. Mot detta har vi 
inga invändningar, men vi har fått veta att 
den tyska regeringen har infört en glidande  

skala av fiskala straff på äldre, och oftast 
smutsigare, fordon. Till det är vi definitivt 
motståndare. 
Vi är glada att rapportera att vår Mr Bernd 

Lange genom intensiv lobbying har fått 
lägga fram ett tillägg till Direktivet. Om 
det stöds av Miljökommittén och Parla-
mentet, vilket vi tror, kan Direktivet 
komma att innehålla ungefär följande text: 
"Medlemsstaterna får uppmuntra retroak-
tiv montering av avgasreningsutrustning i 
äldre fordon men sådana åtgärder får inte  
utgöra någon diskriminering av ägare av  
äldre fordon.  Vi väntar nu på Parlamen-
tets godkännande och svaret från Minis-
terrådet. Om vi är framgångsrika här kan 
det bli ett viktigt steg för att fastställa prin-
cipen att nya bestämmelser inte skall infö-
ras retroaktivt. Den är avgörande för de 
historiska fordonens framtid. 

HB 

Scandicavtalet förändras den 1 mars 
På begäran från Scandic Hotels har rabatt-
avtalet omförhandlats och ett nytt avtal 
börjar gälla den 1 mars. Liksom tidigare 
gäller rabatterna endast medlem i MHRF-
ansluten klubb och medlemskort skall 
kunna uppvisas vid incheckning och be-
talning. 

I samband med att Scandic övertogs av 
Hilton fick varje hotell i kedjan rätt att sätta 
sina egna priser vilket medför att de kan 
variera stort mellan olika hotell och orter. 
Vissa tidigare Scandic omfattas inte heller 
av överenskommelsen. Finns det fler 
Scandichotell på en ort kan det löna sig att 
fråga efter bästa pris på de olika hotellen. 

Den nya koden D000005043 skall uppges 
vid bokning samt incheckning och betal-
ning. 

I övrigt tillämpas 10% generell logirabatt 
på Scandic Hotels i Sverige under vecko-
dagar. 
Specialpriser på Weekend och kampanj-
perioder från 430:- i enkelrum eller 275:-/ 
person i delat dubbelrum i det billigaste 
hotellet. Sedan varierar priserna starkt, up-
pemot 1500:- på mer exklusiva ställen. Hör 
direkt med hotellet för exakta prisuppgifter. 
Det finns ett antal olika alternativ på rums-
kategorier på de flesta hotell. 

Bokning sker i god tid på Scandics cen-
trala kundtjänst 08-517 517 00, 
www.scandic -hotels.com  eller till respek-
tive hotell. 

C Z 
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Annonsmagasinet 
nu på Internet! 

Större delen av MHRF:s Annonsmagasin 
som skickades ut till klubbarnas medlem-
mar i november förra året kommer snart 
att finnas också på Internet. I de fall annon-
sören inte har önskat publicering på Internet 
har annonserna plockats bort. 

Annonsmagasinet kommer att nås via 
\\ Nt . M h rf.se  

C Z 

Skatten på traktorer 
har avskaffats! 

I januari nåddes vi av det glädjande beske-
det att fordonsskatten på jordbrukstraktorer 
har avskaffats från och med 2002-01-01, 
oberoende av årsmodell. Även övriga 
skattepliktiga jordbruksredskap med en 
tjänstevikt av max 2000kg skattebefrias. 

MHRF kommer att fortsätta arbeta för att 
samtliga nu skattepliktiga fordon med en 
ålder av 30 år eller mer skall skattebefrias. 

CZ 

Myndighetskon-
takterna utvecklas 

Under våren kommer 1v1HRF:s Lars Adolf-
son, Horst Bröning och Carl Zeidlitz att 
träffa representanter för Vägverket och AB 
Svensk Bilprovning för att diskutera möj- 

ligheter till framtida samarbete till förmån 
för samlarfordonshobbyn. Det är också 
dags att utvärdera det existerande samar-
betet kring ursprungskontrollen vid regist-
reringsbesiktning av historiska fordon. 
Målsättningen är att vi kan etablera en 
mindre grupp bestående av representanter 
för berörda myndigheter som träffas regel-
bundet och ser över förhållanden och fram-
tidsutsikter för samlarfordonsentusiaster. 
Andra myndigheter som MHRF har en ore-
gelbunden kontakt med är bl a Tullen och 
Naturvårdsverket. 
CZ 

MHRF rekommenderar 
klubbarna att ta avstånd 
från bly i bensinen 

Under vintern har det i en klubbtidning fö-
rekommit en artikel om ett i England salu-
fört preparat vilket skall innehålla bly som 
bensintillsats. MHRF:s styrelse har reage-
rat kraftigt på uppgifterna och tar natur-
ligtvis avstånd från all hantering av bly-
lösningar för bruk i bensin. 

Sedan början av 1990-talet är det förbju-
det att sälja bensin innehållande bly i 
Sverige. Förbudet är väl motiverat utifrån 
hälso- och miljösynpunkt och MHRF står 
helt bakom det. Att själv laborera med bly-
haltiga substanser för bruk i bensin är di-
rekt skadligt, både för den egna hälsan och 
för miljön. 

MHRF och klubbarna arbetar aktivt för att 
minimera negativ hälso- och miljöpåver-
kan av samlarfordonshobbyn och i det in-
går naturligtvis att använda bensintillsatser 
som inte innehåller bly. CZ 
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Polar-rallyt är Sverigeklassiker 2002 
2002 års Sverigeklassiker arrangeras av 
Norrlands Motorhistoriker. Ett digert fler-
dagarsevenemang utlovas, med allt från 
middagsbjudning i gruva till rally under 
midnattssolen. Anmälningstiden går ut 15/ 
4. Anmälningsblankett och övrig informa-
tion kan fås genom: 

NMH Polarrallyt 
Sandviksgatan 18 B, 
972 38 LULEÅ 
E-post polarrallv@mail.nu  
Fax: 0920-22 97 62 
Web: v. -ww.polarrally.nu   

Sverigeklassikern, som instiftades 1999, 
anordnas årligen av en av de 140 klubbarna 
inom MHRF. Klubbarna kan ansöka om 
att få hålla rallyt. Klubb som tilldelas rallyt 
kan förutom äran erhålla ekonomisk 
sponring från MHRF. 

Kontaktpersoner 
Timo Vuortio 
tfn: 0924-301 71, 070-750 29 40 
Torgny Larsson 
tfn: 0920-22 97 62, 070-573 42 15 

Information inför sommarens långresa. 
Genom det Österrikiska motorvägsbolaget 
har vi fått information om att man måste 
inhandla en vignette (tillståndsmärke) för 
att färdas på motorvägarna. Polisen i Öst-
errike tar ut böter till ett belopp av 120.- 
euro från alla  fordonsägare som anträffas 
utan vignette. Okunskap hjälper tyvärr inte 
heller. 
Eftersom Österrike inte är det enda landet 
med fasta motorvägsavgifter gäller det att 
innan avresan ta reda på bestämmelserna 
i de länder man tänker besöka och eventu- 

ellt betala avgifterna eller planera resan 
utan att nyttja motorvägar. 
Våra svenska motororganisationer har ge-
nom sina internationella kontakter infor-
mation om vad som gäller, om man är det 
minsta osäker rekommenderas en kontakt 
med dessa. 

Ha en bra sommar 

Horst Briining 

MHRF är medlem i IHVO (International 
Historic Vehicle Organisation). Båda 
organisationernas logotyper kan hämtas 
på vår hemsida www.mhrf.se . 
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Lite 
knep 
för att 
hålla 

smfWarl 
pålitlig 
Del 2 

Efter att förra gången 
ha dividerat igenom förekommande 
problempunkter kring bränsle-
systemet, hamnar vi nu på elsidan. 
Nämnas bör återigen, att detta inte är 
någon vägledning i bur de olika 
arbetsmomenten görs, den procedur-
beskrivningen talar verkstads-
handboken (här förkortad VI-1B) om. 
Därför plankas de ej här. Se detta is-
tället som en punktguide, behand-
lande komponenter som med åren 
visat sig kunna orsaka driftstörningar. 
Eller att förhållandet varit tvärtom, de 
fungerar så bra att de finns ingen 
anledning att serva dem på annat sätt 
än vad som sagt från början... 

Vi hoppar in på elsidan. Ingen Saab- 
motor har ett så driftsäkert och 

störningsfritt brytartändsystem som 
V4:an. Det är egentligen inga 
underhållsåtgärder utöver byte av slit-
delarna som behöver göras. Orsa-
kerna till det finner vi främst i förde-
larens långa livslängd och dess frän 
fukt skyddade placering. Den sitter 
ju knappt nåbar för vattenstänk från 
vägbanan, och dessutom nära de 
varma topparna. Du behöver bara 
smörja den enligt föreskrifterna (fil-
ten). Radiellt glapp i förelelaraxeln 
som är direkt gångpaverkancle bru-
kar inte uppträda förrän efter extremt 
länga körsträckor. Det förekommer 
dock att vakuumklockans membran 
är otätt, med påföljd att tändningen 
inte ställs upp som den ska. Detta 
kan du konstatera när du ställer in 
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tändningen med stroboskoplampa. 
Fungerar klockan som den ska änd-
ras tändningen samtidigt som du su-
ger i fördelarens vakuumslang. 

Hur garderar man sig mot fukt-
problem? 
Fukten trivs som råttor på tippen 
bland gamla skitiga, repiga fördelar-
lock och torrspmckna tändkablar. Det 
är svårt att ange lämpliga bytes-
intervaller för högspänningsdelarna, 
eftersom deras förslitning i så hög 
grad beror på hur bilen används. 

Biytarspetar kondensator: De först-
nämnda c:a 1000-1200 mil. Kondin-
gen, för högsta möjliga driftsäkerhet, 
byte samtidigt som brytarspetsarna. 
Erfarenheten säger dock, att denna 
brukar hålla sig färsk genom fyra-fem 
brytarspetsbyten. Är brytarspetsarna 
blåanlöpta är det däremot hög tid att 
pensionera kondensatorburken! 

Rotor: 8-10000 mil. För konditions-
koll, mät dess resistans. Skall ej un-
derstiga det värde VHB anger. Du ser 
också om kontaktytorna är brända 
eller ordentligt medfarna. 

Fördelarlock: Som för rotorn. Men här 
skall resistansen vara absolut noll. 
Locket är gemensamt för en hel arm" 
olika Boschfördelare, passandes alla 
möjliga bilmärken långt upp på 90- 
talet. Det kommer att finnas i han-
deln för väldigt lång tid framöver. M 
a o; man behöver inte åka längre än 
nödvändigt med ett halvbra d:o, i 
syfte att spara på de nya man lagt 

undan på hyllan hemma. 

Tändkablarna är förbrukningsvara. 
Bör i alla fall resistansmätas efter fyra-
fem år. Om de verkar vara i bra kon-
dition, kan de användas lika länge 
till. Byt dock hellre för tidigt än 
tvärtom, eftersom dessa är av funda-
mental betydelse för motorns driftsä-
kerhet och prestanda. Första 
ålderssymptomet brukar vara att 
muffarna kring anslutningarna 
spricker och banar vägen för fukt-
relaterat krångel. Vilken sort ska man 
då använda? Tekniken för att tillverka 
tändkablar har även den förfinats med 
åren som mycket annat. Därför är de 
flesta sorter av färdiga tändkablar, 
som biltillbehörshandeln säljer idag, 
bra. Vill man kan man ju fortfarande 
köpa kopparkabel på löpmeter och 
tillverka själv. Men frågan är om fukt-
motståndsegenskaperna blir samma 
som hos de fabriksproducerade. 

Tändstift Vi skenar iväg för långt om 
vi går in på olika fabrikats egenska-
per och förtjänster. En sådan jämfö-
relse får vi ta vid något senare till-
fälle. Kan bara sammanfatta det som 
verkar vara en vedertagen sanning 
bland motorfolk; NGK:s stift är helt 
outstanding vad gäller såväl livslängd 
som driftsduglighet och allmän kva-
litet. Dessutom är de inte hårresande 
dyra. Det finns de som kört sina 
NGK:are upp till 6000 mil, utan att 
bränsleförbrukning eller startvillighet 
ändrats till det sämre. Visst är det i 
mesta laget, men visar samtidigt hur 
stiften utvecklats hållbarhetsmässigt 
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jämfört med förr. Mer lagom bytes-
intervall är c:a 2000-2500 mil. Om det 
bildas ett brunt skikt kring porslinet 
där det går in i metallkroppen, visar 
detta på att stiftets invändiga tätning 
är dålig. Detta banar väg för fukt-
problem. Byt. 

Tändspolen brukar inte orsaka några 
bekymmer. Det är en Boschprodukt 
som håller måttet i decennie efter 

decennie. 
Håll bara 
rent och 
torrt 
kring 
den. Låt inte 
tändningen stå på för 
länge när motorn inte är igång 
-spolen blir onödigt varm; kan för-
korta livslängden. 

Men, spolrackarn är en sån grunka 
som om den pajar, oftast gör det rakt 
av utan förvarningstecken. Ingen V4 
är idag yngre än 22 år— helgardera 
gärna genom att ha med dig en extra 
spole i botten på en av hjulhus-
papperskorgarna. En begagnad från 
Gistadmarken (eller Saxtorp, var lugn 
Ulf, vi glömmer inte...) duger bra - 
av 200 gamla Boschspolar fungerar 
199. 

Smuts och oljespill i allmänhet är av 
ondo i närheten av elektriska system. 
Som sagt, håll rent och torrt kring 

saväl fördelare och tändspole, som 
runt tändstiftshålen. 

Övrigt kring elsystemet: Kontrollera 
torrsprickbildning särskilt på härvan 
som går till startmotorn. Vill det sig 
illa kan flera centimeter av den grå 
tjocka kabeln som går upp till gene- 
ratorn ligga helt oisolerat. Det är 
värmeväxlingen från avgasröret som 
ligger bakom. Längs sin väg, som bl.a. 

löper på tvären 
under kyla- 

ren, är 
den 

chs-
utom 
mycket utsatt för ev. oljeläckage från 
motorn. Torka! 

Ett vanligt problem är säkringshålla-
ren, där det uppstår oxid mellan hål-
lare och säkringar. Spreja kontakterna 
med 5-56 eller motsvarande och rulla 
säkringarna lite fram och tillbaka 
några gånger per år. Byt gärna alli-
hop vartannat år. 

I övrigt är elkapitlet superdriftsäkert, 
kräver bara generell tillsyn som gäl- 
ler alla bilar (batteripoler, jordfläta, 
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generatorkol et, ). Det är dock ald-
rig fel att någon gang konditionskont-
rollera utvändigt liggande kabelhär-
vor, samt de som går kring golv-
sektionerna (till bränslegivare, bälte-
skontakter etc.). Översäkra aldrig! Går 
samma säkring i ett, måste den ur-
sprungliga kortslutningsorsaken loka-
liseras och åtgärdas. 

Så till avgassystemet. Det finns 
några olika fabrikat ute på markna-
den som alla har sina olika förtjäns-
ter men även svagheter. Bl.a. före-
kommer en variant vars gavlar pres-
sas ihop för att sedan punktsvetsas. 
Det händer att dessa lossnar helt och 
hållet pga. vibrationer. Rätt vad det 
är har din nästan nya framburk delat 
på sig. Inte särskilt kul. En god i& är 
att lägga några extra, rejäla svetsfogar 
på detta ställe innan den nya bur-
ken monteras. Men observera, all ga-
ranti på delen upphör då att gälla. 
Fabrikaten av högre kvalitet har re-
dan från början helsvetsade gavlar. 

Biltemas system är gjort i ganska tunt 
gods vilket resulterar i sämre ljud-
dämpning än andra fabrikat. Man kan 
nästan märka av ett litet dån i vissa 
hastigheter. Ytbehandlingen är inte 
den bästa, längre än fyra-fem år hål-
ler de sällan, jämfört med vissa an-
dra fabrikat som brukar hålla upp till 
åtta. Men passform och framför allt 
genomströmningen är mer än god-
känd. För en original eller lätt trim-
mad maskin är det suveränt; mot-
trycket är som det vore avstämt. Dess-
utom billigt. 

Kylsystemet. Så bra gjort och byggt 
att några "unika fel" jämfört med kyl-
system i allmänhet inte är lätt att 
komma på. OK då, bytandet av några 
särskilt illa placerade slangar brukar 
omgärdas av diverse bokstäver från 
den som skruva... 

Generell skötsel samt reparations-
moment helt efter VHB räcker helt 
och hållet. Ska man nämna något, är 
det försiktighet vid lossande av 
slangarna vid automatchokehuset 
samt värmekranen, så att inte rören 
bryts av. Och att man är förberedd 
på att behöva löda fast kylarens gäng-
fyrkanter (nedre fästena), som ofta 
brukar lossna vid demontering. 
Vattenpumpen verkar vara med i 
evighetsklubben så länge kylsystemet 
förunnas glykol av god kvalitet. Evig 
livslängd är kanske att ta i men de 
lägger sällan av innan 20 000 mil — 
ibland håller de upp mot trettio. En 
god i& är i alla fall att redan idag 
inhandla en ny och lägga upp på 
hyllan—det är en komponent som på 
senare tid utgått ur flera bildelskedjors 
sortiment. 

Invändiga vattenpumpsläckage re-
sulterar i dålig tryckkapacitet; mo-
torn går varm trots att allt på kylsidan 
verkar OK och inget yttre läckage 
förekommer. Kärv termostat eller 
gången topplockspackning kan också 
visa sig genom det symptomet. 

Hjälper ändå inga av ovanstående 
åtgärder för att återfå normal 
arbetstemp så kan felet vara ett helt 
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annat. lotorn kanske if sa sliten. lag 

kompression eller civ'. att deS,-,  verk-

ningsgrad sjunkit. Da uppstar mer 

värme och mindre kraft (även om den 

tycks ga bra). Ingen Linnan utväg finns 

i det läget än att renovera eller byta 
motorn. Kompressic men 00I -  ej under-
stiga bar. 

De lite udda originalklämmorna av 

ligt kranvatten. slipper du probl eme t 

med igunkalkat kylsystem. Kan in-
f(..)rskafEts (hinkvis pa macken eller i 
järnhandeln. 

Till sist lite om motorkroppen 
\'-I-motorn är en robust. enkelt tipp-

byggd och stryktalig maskin. Det vet 
de flesta som pa nagot vis kommit i 

närmare k( intakt med denna ganska 

- fjädern - p' laser bara Om fjäderspäns-
ten är som den var när de var nya. 

samt au de hamnar helt rätt pa 

slangen. Pa en bruksbil dr det för 

smidighets skull lämpligt att el -Sätta 

dessa med dagens universalvariant (- 

min sexkantsLittning). 

Ett tips! Om du blandar ut kvIvätskan 
med destillera/ vatten i stället 1--("k van- 

värdiga efterträdare till de enastaende 
tvataktsmotorerna. 

Lika 1 pinsamt 1 medvetna ar Vi nog 
allihopa om dess generalfel och til-
lika svaga punkt. Ordet - balansaxella-
ger -  dr ett begrepp man lår sig näs-
tan samtidigt som - rattväxel -  och 
-gaspedalen-i-mitten - . M 3 0 Sa van-
ligt förd:( tmunande Tu )1mi-haveriorsak 

17 



BAKRUTAN 

att ordet associerar till Saab V4. Men 
vad är orsaken? Varför håller de på 
en del motorer och havererar på an-
dra? Låt oss till att börja med titta på 
hur felet yppar sig. 

V4 motorn är i sin grundkonstruktion 
väldigt oharmonisk och skulle vibrera 
obehagligt mycket utan en balansaxel 
som med sin motvikt skakar emot och 
balanserar ut en stor del av motorns 
obalans. Den är alltså en extra axel 
inne i motorn, driven via drev-
transmission från vevaxeln. På dess 
framände, över transmissionskåpan 
sitter den remskiva monterad, som 
medelst fläktremmen driver fläkt, 
generator och vattenpump. Här skil-
jer alltså V4:an sig från konventionella 
motorer, där denna remskiva återfinns 
monterad direkt på vevaxeln. 

Balansaxeln är lagrad i två lager jäm-
fört med vevaxelns fem och snurrar 
lika fort som den sistnämnda. På 
grund av dess kraftiga obalans belas-
tas dessa lager hårt och är därför yt-
terst känslig för bristfällig smörjning. 
Och där har vi gått rakt på huvudor-
saken; slarv med motoroljans samt 
oljefiltrets bytesintervaller och kvali-
tet får balansaxellagren att nötas ut 
i förtid. Smuts i oljan, som alltså inte 
fångas upp av det utslitna filtret, sät-
ter sig i oljekanalerna och reducerar 
deras genomströmningsyta. När lag-
ren väl börjar glappa märks detta på 
dåligt oljetryck. 

Att montera en oljetrycksmätare är en 
god idé—den signalerar tidigt om nå- 

got är galet. Oljetrycket skall helst 
vara oberoende av varvtalet, när 
oljetrycksmätaren börjar att bete sig 
som en varvräknare då behöver mo-
torn renoveras. 

Själva glappet är lätt att känna. De-
montera fläktremmen, ta tag i rem-
skivan. Ett radiellt glapp tyder på 
dåliga balansaxellager (förväxla ej 
med glappet som kommer sig av 
transmissionsdrevens kuggflankspel). 
När man kört en längre tid med 
glappa lager slås till slut 
balansaxeldrevet sönder. Kuggarna 
hamnar i botten på oljetråget och rem-
skivan står stilla—trots att motorn går. 
Det klassiska V4-raset. 

Summa Summarum: Nyckeln till att 
få motorn att hålla heter oljebyte, ol-
jebyte och oljebyte igen. Givetvis 
spelar andra faktorer som t ex an-
vändande av motorvärmare och kör-
sätt in också. Om det ändå börjar 
glappa på en motor du skött enligt 
föreskrifterna sedan du köpte den, är 
orsaken säkerligen att någon tidigare 
ägare fuskat med oljebytena/oljekva-
liteten. 

V4:a motorns skick 
När du undrar över skicket på en V4:a 
motor, kolla alltid smörjningen vid 
vipparmsaggregaten. Det är bara att 
ta av ventilkåporna och starta motorn, 
låt den gå på tomgång (oljan stänker 
lite men det går att torka med trasa 
efteråt). Motorns smörjsystem är en 
lång kedja som börjar vid pumpen i 
oljetråget och slutar vid vipparms- 
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aggregaten, varifrån oljan självrinner 
tillbaka till oljetråget! Eftersom smörj-
kanalerna grenar sig vid kamaxeln till 
de båda vipparmsaggregaten så måste 
man kolla vid båda aggregaten. När 
allt är ok så droppar det olja från 
dropp-plåtarna med jämn takt ner 
mot stötstängerna och (mycket vik-
tigt) lika mycket på bögersompå vän-
ster sida. Om det är dåligt med 
smörjningen här så är säkert något 
eller några lager slitna vilket ger då-
ligt oljetryck. På mycket slitna moto-
rer brukar en silvrig bottensats (slit-
material från något glidlager) kunna 
finnas i topplockets gropigheter kring 
ventilerna, om du ser något sådant, 
döm ut motorn genast, det tyder på 
rejält slitna lager. 

Kamaxelglapp 
Om du av någon anledning har  

transmissionskåpan demonterad, 
känn då på kamaxeldrevet (det stora 
bakelitdrevet). Du skall då kunna 
känna ett visst glapp i vridningsled, 
om inte så är det allvarligt! Detta lå-
ter som bakvända världen men är 
viktigt och riktigt! Det är nämligen så 
att om kamaxelns lager är slitna och 
glappa så kommer kamaxeln att pres-
sas ner i glappet av ventilfjädrarnas 
tryck och då kan det bli så att glappet 
(som du kan känna med händerna) 
mellan kamaxeldrevet och 
vevaxeldrevet försvinner. Om så ver-
kar vara fallet, demontera vipparms-
aggregaten och känn återigen på 
kamaxeldrevet, om du då kan känna 
ett glapp som inte kändes med fjäd-
rarna på plats så måste kamaxella-
gren bytas. Obs! innan du ger dig på 
detta bör ekonomin med renover-
ingen övervägas, kostnaden för lager 
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och packningar stiger snart till en nivå 
som gör att det ofta är billigare att 
börja på en friskare motor. 

Om du väljer att fortsätta och byter 
kamaxellagren: Observera att 
positioneringen av det mittre lagret 
är oerhört viktigt. Om smörjspåret och 
smörjhålen som leder upp olja till 
vipparmsaggregaten kommer fel upp-
står lätt det föga lustiga felet att 
smörjningen till vänster och höger 
vippaggregat blir olika och det är inte 
lätt att åtgärda efter att motorn mon-
terats samman. 

Om detta med blyfri bensin och 
ersättningsmedel 
Någon mer ingående belysande av 
detta område påbörjar vi inte denna 
gång. Det finns väldigt mycket blan-
dade synpunkter och erfarenheter 
angående detta ute bland V4-åkarna. 
Det vi vill ha sagt är bara följande; 
Ventilmekanismen i V4:an är inte 
byggd för att fungera utan smörjning 
av bly eller något nästintill likvärdigt. 
Ha dälförför vana att alltid am 'ända 
tillsats vid tankning. Och ju hårdare 
du kör dessto viktigare är denna till-
sats. Mer ingående tester kring olika 
fabrikats plus och minus har gjorts 
av flera motortidningar. 

Text: Matthias Roswall och Lan Er-
iksson. Bilder Saab Autonzobile AB 

PS: En medlem tillika plåtguru i Stock-
holm har sammanfattat V4:ans karak-
tär så här; den bara går och går och 
går och går, och går, den rasar, den 

ska inte gå men den går änd. Att 
den liknelsen korn väldigt nära san-
ningen fick jag veta en gång när jag 
körde balansras på min 96-75:a. Nu 
skulle här bytas rova illa kvickt. Men 
på den tiden hade jag inte någon lyft-
möjlighet hemma i garaget. 

I med ett fulladdat batteri, ur med 
högerstolen. Vippade i en gammal 
silvermotor på dess plats (smidigare 
än skuffen i det här fallet). Körde den 
rasade bilen för egen maskin till 
kompisen bonden 2,5 mil hemifrån, 
för att kunna byta spisen med hjälp 
av hans Massey-Ferguson 62:a. Körde 
alltså hela vägen utan vare sig ladd-
ning, fläkt eller vattencirkulation. 

Då jag kom fram var motorn så het 
att den kunnat värma upp en bygg-
nad i katedraldivisionen genom en 
hel vargavinter. Topplockspackninga-
rna torde vid det här laget ha över-
gått i gasform. Ändå stod skrället vid 
framkomsten och gick på spik 800 
varvs tomgång, lika stadigt som en 
diesel. Med bara en markant skillnad; 
den lät 18 gånger värre... 

Matthias Roswall 

(Behöver jag tala om att den aldrig 
gick att starta mer efter det att den 
stängts av?) 
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Saab Sonett III 
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GOTLAVO SA ABen 

Årsberättelse för verksamhetsåret 2001  

Gotlands SAABen har i likhet med föregående år haft flera egna och deltagit i andras 
verksamheter. Då vi inte är så många medlemmar på Gotland, och för att underlätta för 
styrelsen, har vi valt att fördela ansvaret för genomförandet av träffama bland medlemmarna. 
Detta har fungerat mycket bra. Redaktionen för "Bakrutan" har uppmärksammat oss på att vi 
inte meddelat våra träffar till tidningen, men önskemålet är svårt att tillgodose då vi oftast 
improviserar och därför inte fastställer exakt tid och plats för träffarna långt i förväg. 
Kallelse sker oftast skriftligt eller via telefonkedja. 

Februari: På årsmötet gästades vi av Bengt Brolin, som berättade om arbetet med 
framtagande av underlag till den kommande Gotländska bilhistoriska boken. 
Mars (och december): Vi har diskuterat SSR:s stadgeförslag under året. Det finns två 

alternativa vägar: Vi kvarstår som egen förening, som är ansluten till SSR. (Detta är 
vad vi är idag) - eller Vi väljer att bli lokal sektion av SSR. Inga beslut togs. 
Ordföranden deltog på SSR:s årsmöte i Gävle. 

April: Ordföranden medverkade i en 20 minuters sändning om SAABår i Radio Gotland . 
Maj: Besök på Gotlands Flygmuseum. I slutet av månaden deltog flera av medlemmarna i 

Gotlands Veteranbilklubbs arrangemang "Stationära motorns dag" i Havdhem. 
Vi deltog med utställd SAAB 96 på Visby Marknad. 

Juni: Besök på Gotlands Bilmuseum. Därefter åkte vi hem till en av medlemmarna för 
samvaro och "garagebesök". Vi har gjort enskilt besök på en streetracetävling. 

September: Besök på Kattlunds, en medeltidsgård. Därefter såg vi på en privat samling av 
cirka 30 Volvobilar. 

December: Traditionsenlig samvaro med jultallrik. 

Inga kostnader för förtäring har belastat föreningens kassa. 

Lokaltidningarna har följt våra verksamheter och artiklar har varit införda i båda 
lokaltidningama i maj, juni, augusti och december. 

Gotlands Terränggäng avser att arrangera motordagar i september 2002 och vi har 
medverkat vid möten med anledning av detta. 
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Ove Nilsson, en stor SAAB-entusiast som var med och bildade föreningen, avled i december 
efter en längre tids sjukdom och vi följde honom till den sista vilan. Oves frånfälle är en stor 
förlust för oss och vi har bara ljusa minnen av honom. 

Tre nya medlemmar har tillkommit under året och deltagit i våra träffar. 

Styrelse under året: Ordförande Jan Alamo, sekreterare Evert östermark, ledamot Åke 
Hultsten samt adjungerad kassör Maya-Lena Svensson 

Vi har tacksamt mottagit anslag från SSK på 2 500' 

cr.‘‘,1,) 	 4~1 
Evert östermark 
	

Åke Hultsten 

Nu är det dags för ny matrikel! 
1 detta utskick av Bakrutan med-
följer ett matrikelunderlag, för att 
kunna sammanställa matrikeln 
bör detta skickas in senast 2002- 
07-15 till: 

Mats Carlsson 
Storsvängen 124 
129 44 Hägersten. 

Skulle ej matrikelunderlaget räcka till 
så skriv gärna pa ett blankt papper 
och skicka med. För att få riktiga 
uppgifter i matrikeln sä kommer bara 
de angivna bilarna pä matrikel-
underlaget att registreras. eventuella 
gamla uppgifter pi bilinnehav kom-
mer att tas bort och detta för att bilar 
ej skall registreras flera gänger pä 
olika innehavare. 

För de medlemmar som har tillgäng 
till internet gir det bra att använda 
detta media för att uppdatera sitt bil-
innehav till matrikeln. Adressen är: 
kassor@saabklubben.com  



FOLKSAM Gäller från 
1 april 2002 

BAKRUTAN 

FiSRSÄKRINGAR 
FOR 

SAMLARFORDON 

ÅRETS NYHETER 
Framflyttning av 
20-årsgränsen. 
Svin vanligt fsttar vi gränsen ett 
ii tramåt.Trån 1 april 2002 få,-
säkrar i bila r och me tillverkade 
till och och med 1982.1 gruppen 
fjir densodernaste fordonen fist-
lar vi grinsen till och med 1992 
I-6r att försäkra ett så modernt 
fordon krävs del att man redan 

har en 511113F-försakring för ett 
äldre fordon. 

Något höjda premier. 
lägre srähnisker. 
Prennerna för bilar och motor-
csklar höjs något. obetydligt for 
de äldre. tel mer för Marc sory 
tx vin-  råkar ut för fler skador. 

Höjningen beror på att pri-
serna för reparationer. lackering 
och resendelar gåt t upp. Priserna 
på plåtreparati llll er harökat med 
öt er 203 sedan 1995 och lackpri-
serum med itara 303 . Del blir allt 
svårare att hitta resendelier till de 
äldre fordonen och de har da hrr 
Islis it väsentligt d ■ rare. Detta kan 
si tyvärr inte göra något åt! 

Om du råkar ut för en skada - 
ring Folksam Stockholm eller MHRF! 
On: de. 	-åtra en skada sk. 	d. tid 	• 	- 	I ..11...anis 
hus udkm a Stockholm Iniltekul 	avdelinn,:i 	. 	5111RF 
— inte hrlksains lokalkontor. forde:a mcd I !I RF 
forsakrineere Jr att alla skador handlags i Nain räd int 113:1  FolL 
sato och 5111 RT. as personer 50111 in speciellt kunniga pa samlar-
b odon 

Vånta inte ;ned att anniala en skada — ni fortare s i får eta 
något. desto snabbare krm el ingripa och se till att skadan blir 
reglerad ni1, därmed 11.111a skadekostnaderna nere. 

JOUR DYGNET RUNT, ÅRET RUNT! 
Ons du råkar i nöd kan du ringa 1■ 111RF-försikringen5 (ourtelefon 

020-45 00 00 
Där har man listor på NIIIRFis klubbfunktionärer och besiktnings-
man så att du kan få personlig kontakt med dessa uns det skulle 
behm-as. I lar du fått fel på bilen kan det vara bra att få kontakt med 
någon kunnig som hor i närheten. eller med klubbens reservdels-
kunnige. /omen kan via mobiltelefon också få tag på någon från 
5111RFis kansli om så skulle behövas. Glöm inte att alltid ha med 
dig det lilla sikkortel med adresser och tclefonnununce 

Vill du fråga 0113 eller diskutera NIHRF-försäkringar kontaktar 
du i första hand din klubbs försakringskommittd. Du kart också 
ringa. skriva, faxa eller e-posta till- 

MHRF-försäkringen 
Tomleboptan 33, 113 38 Stockholm, 

tel 08-3203 54. fax 0.8-31 27 06. e-post forsakringkimhrf.se. 
Hennidå vrnss nrInf.seamsakting 

Hur gick det för 
MHRF-försäkringen 2001? 
Utfallet 	Ur :at bli vii.: :. 	:77 ci si a 	rå b'iåde. 	n.i-or 
kunnat- utvecklas till dm • • --i katastrof. 1 rt garage. ilar ininga 
medlennuari en klubb Itadr• ra ni drablioks inand ricl i vt. 
antal blev rok-nelisolskadade Tackos. '■ i i 	ned elden sig .1 	rIl 
det såningsplan dir dc gamla fordonei • ,• • 

Vi hade åter flera 	r 1 	 Ie. - 
allvarliga son: - 	ttt as 
en e.d.; 	 - 
ir 	-c 	• ■ 	! 

Sic:;: 	 , to, 5 	, I. I 	■ 1‘.1 ,.' I 

herrn jr.5skarlr .• • I 	.1i.ge 	-.i 

iver. högre Is, 	• • 	 i 	, 	i.: 

Korttldsförsak ringen. 
Korttichforsak:.• _ -lenbart -nird-fisrsrknirg-  nuximalt tremana-
der för t.es h-. i • -.i•isport as- ett in inkom lordon Ansökan maste 
godkainnasa, - si.,neii (mon oi-11 protokoll kbm sinte.l .orsak-
nngstagamn -Isa La sant medlem i klubben minst ettaroehmasinialt 
antal hasbeloppar tre.d.s .s. I I 3.71 Nu. 

Korttiddörsäkriarger i ar inte en -kor-orukring-försakring - utaii 
skall ersattas:n-en rionnal XII IRE-forsakring sa fort som 'nödigt 

Begäran om nya uppgifter för äldre försäkringar. 
Det fmns många for,åkringar slår si bara lur gamla fr 4isn b 

 saknar besiktninr;sprolokoll. Vi Inkila ..... tt natenal. I kt år 	rgt 
lör dig att villar bra på lotts:manin 	,k.n, trami: 1,os b sr cs 
k lås a andra bolag pa ersat hong. 

Teckna trafikförsäkring samma dag du köper ett fordon! 
Köper du ett 631101i mini osten .1N a.:.1111 i ii.pair slss 1,1ala 1 rall ', 

ig från den 	 agarc 13u kommer annarsatt b betala 
en hog st raf favgif t till . 1 rafikfor•akongsfi.renerigere. 

En förutsättning: bruksbil/vardagsbil. 
Hr .1 '. 1 , 1 5r• 	,',!. ■ ••:1 ,•• rl• 	 \ hum:tsk:inte 

Llskrav for scooter. 

\ 	 1'4E114111 (dar Inan inre Lin insända ett 
nonualt n 	. _ 	, mer hitt duLisernullett erisLelas.i LA Ml» ggl 
st. rlås.Gör dt 5 	s' ur t rin en pa liårt annat satt! 

Räddning, men inte från hemmagaraget. 
ILiddrringsfor. -uigen tar lianr 1 rou dil ur Witt lordon om nagot 
li* usmk r,,arnii ar ute och kor 	till si 1..s. I ii I 101M11,•rtill 

s erkstad eller bene. Den I 	 1milagar.igt 1. 

teS <Info, att bilen inte s• - 	. 	. 

Tänk dig för innan du lämnar bort fordonet. 
lev, 1, ut ••,1 , 	visit er...getter reparation hin dri 

- ---- ----Utlgisraviasldvtlst-råknn.isk.xta  
Cl i, • ■ • • `` 	 1 , 1 	 , 	.1 ,  CII Mil du himeter saker till -ed:I 

,.1111t, 	k:libben:tsk.; i di: 	 bör du kontakta \11111k1' 
Ofta kan tvister lösas i godo.. 

Uthyrning av fordon. 
Oni dn kör en student eller ett brudpar utan att Iregaracrsättning 
tx-traktas det som nöjeskörning Dnn clu tår hetalt krass sarskilt 
trafiktillstånd trän lausstuelsen mir körkort med tasilxborighet 

örsakringen griller.men det Lin bli talroll nerlsittningavesentuell 
crsittisiuug sinmsduan, allt filial:Id W1.1411.11 .ssnlssslilss kiinsiuigl  

MHRF-försäkringen år en förmån, inte en rättighet. 
SOM inedlem i 5111121- -andel en klub', kan du .alsoka om XII 
forsakring. Men nite kras sit t få els. !Utkila 	ditt lords in ,ranskas 
as eubben och 5111RF inrim forsakraig ter laras.ixtr orteaffa kuk es 
passcra nalsogat Fordonet skål: %ar.i :. gott skit en! e m dn ggt.ouli 
det skall bara bruka. I lobln ss fre 	- 

Nar det galler inutorcs kla nia 
vars åra problem med ros cket dyra 

personskador gjort en premie-
höjninguundsiklig. 

Tillägget för extra basbelopp 
har höjts någotancnet berörbara 
mu som är värda mer än 75.800•- 
och bilar värda mer ån 151.000:-. 

1 gengäld har vi sankt flera 
sik ra sker. i vissa fall irredsi on ek-
et soul halften. 

.1 «åsatt kost naderna for 'sug-
ning rikat har si k llllll at behålla 
den unrket låga självrisken på 
311i) - Det är aldrig roligt alt stå 
mccl ett trasigt fordirn och behitta 
oroa sig tor att det skall bli ds rt. 

Lägre mopedpremie. 
()as sett ålder lä r alla mopeder en 

Lägre premie.något rom &rakhet,- 
bir önskat sig. 

Årsgränsen får bussar och 
tunga lastbilar flyttas fram. 
Ett aleut önskemål sar att ei skul-
le f orsakra m arebussar och tunga 
lastbilar. Gra riSellar framIll t t ad 
till 1975. 
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HELFÖRSÄKRING. unsäkringen JS sedd 
for fordon sinn Jr reinnerade eller bevarade i 
Insekt gott skrek 'kir omfattar trafik-, brand-. 
stöld-. glas-. radthinigs-. rätt ssksdds- tida agn-
skidetörräknng 

Försäkringen eviller aro runt och kan inte 
andras till uppstattningsförsäkring oro do stäl-
ler as fordonet en kort tid, t ss öser en sinnen 
Resersdelar för eget bruk till fordonet ingar 
bilsalongen. dock till maximalt et I basbelopp 

För att fa en Il IRF-helforsakong trläSte 

du ha varit medlem it-il nil !Rlf-ansluten klubb 
i minst ett ar tve ä ert osant. 

Feinakringen galler i ELS-landema runt i 
de övriga Linder som ar anslutna till Is skotet 
med griint tant Lisen under transport mellan 
dessa lander:. Du bm rad Ittlandsrani ha ned 
dig det - ,SOU11. ■ kort -  som du far på närrr.aste 
Folksam-kind or 

I A111121- -försäkringen ingår lör-sidare-
lorsåkring -  SOM efter godkännanden halksam 
eller SOS-International ger dig en lisrhil om 
något alharligt skulle handa med ditt fordon 
nar dii t vs nr nä va" trit ett utländskt rall, 

Familjemedlemmar tull sersoner som har 
egen Al I IRF-forsäkring far köra fordonet utan 
förhöjd sjals risk på sagnskadeforsäkringem. I 
andra fall ritgar en extra sagnskadesjährisk. 

RENOVERINGSFÖRSÄKRING bor du teckna 
s:1 stramt du börlat /MOM ett fordon. Den 

elkatter skador som uppkommit genom brand. 
stöld, issersvamning och sLatieg-örelve i sam-
band med inbrott_ olasskador och innehåller 
dessutom rattssksderslorsalring. 

Regim eringsforsakringen gäller än vii når 
fordonet transporteras pä trailer, på dolls eller  

gram 
Fol sam_ 

med bärgningsbil lt.ex till in.:11 frini sed:stad', 
men inte då ört bogseras eller kors for egen 
maskin Den galler enbart da fordonet är "as - 
ställt CHR. 

Forsakringen omfattar tu delar sinn kun-
nats bort for reparation. %fin:handling eller 
liknande mei som kommit bort eller blod 
forstörda tons ingen annan enattrungsanss ing 
finns). Försäkringen gäller inom Svenge. men 
kan efter godkannantfe as AII1RF nen omfatta 
fordon eller delar som finns utinulands (bero-
ende pur riket land det gäller och på hur hndo-
net rors :smul 

UPPSTÄLLNINGSFÖRSÄKRING. Enbart as-
sedd för fordon Onli är fardigrento trade, eller 
i mycket gott skit k, och som inte ska ansamlas 
på en längre tid. lämpar sig också för tas tings-
fordon som enbart brukas på kura Igäller ej 
under Ms ling). (kr ,1111111.1 skedd som en hel-
försäkring. hbrtsett frän trafik -delen. 

Om fordonet ska stå på museum eller regel-
bundet r isas för allmänheten runte detta med-
delas i försåg till II IM'. 

LAGERFÖRSÄKRING är al set:d lär orento ;- 
ride hela fordon Ii stort st-tt skrol (Ill ställt 

Undan fin att -  senare relloSera IX- 11 ersarrer 

skador srnu uppkommit genom brand. sudd. 
övers. amning oda skadegörelse i samband med 
inbrott. Forsakringen gäller för skador på for-
donet och delar till fordonet_ Ihr mble 
en särskild förteckning med foton och värden 
over de fordon sinn skall inga i försäkringen. Pi 
une forsäkring far finnas max tre bilar eller sex 

me len bil=två men Fordon ska förvarasini 
kin ggande sitt ur brand- cii stölds, inmuta 
me hr "s ara ställt i C:11R. 

Vad är det för skillnad 
på MHRF-försäkringen 
och andra försäkringar 
för gamla fordon? 
‘11112F-försäkringen ägs och drius inte 
som andra försäkringar av enbart ett för-
säkringsbolag. N1118E-försäkringen ska-
pades redan i början av 60-talet as ett 
antal klubbar vom förhandlade med olika 
försäkringsbolag för att få en speciell 
försäkring för äldre fordon. Folksam sar 
det enda bolag som var intresserat as att 
stötta en då liten och obetydlig grupp. 

Under 197; ombildades försäkringen till 
NIIIRF-försäkringein och det år än idag 
AIIIRF som driver försäkringen Var part- 

r 	förvaltar pranlierild och sko- 

ter skädcregleringen tillsammans med osv. 
Skillnaden mellan andra försäkringar 

och sår ligger i att XII IRKförsakringens 
premier helt anländs för sår egen förs:ik-
ring — Inga pengar går at till att betala 
andra iinsakring.tagares skador_ men inga 
bidrag 1,0111111er heller frain vanliga hd- mil 
me-försäkringar. 

Det lictsder att all administratinn, alla 
skador och ändra kostnader betalas as sam 
egna försäkringstagare 1 Set ar allts.; inget 
anonymt försiikringsinilag som star for fint-
erna vid skador, utan de in riga nannarc 
25.800 MIIRF- försakringstagarna 

Där liar du förklaringen till alt miii 
noggranna med iitt sälla nar er tar III lo a 
försäkringstagare! 

Skadensidtate t för hl Il Kl 
en påverkar direkt mein k rim. i - a 4.1d,ir 
och låga skadekost vader behtler:itt si kan 
hålla premien in • 	mulet skador 
och därmed kost.. 	 der det pre- 
mielloi n i liga r 

Vi har nära • 
;ner skadorna 	 u, 

pasta premierna efter olika 
skaderesultal. Varje år föreslår mm i o: ■ 
.1ndringar. 	det är ett bes Is r., 
samarbete atr si praktiskt taget nhhn 1,m ' 

lära ältat- Mäl lingotiosetid.i. AN Vii 

bett ton at t fa sänka premierna ,  

MHRF-försäkringen 
år avsedd för bilarr lastbilar, bussar och motorcyklar t.o.m. 1982. Dessutom finns speciella 
varianter för mopeder till och med 1980, tunga lastbilar och bussar 1951 - 75, traktorer t.o.m 
1975 och husvagnar t.o.m. 1975, samt en försäkring för bilar cch mc 1983 - 92. För att teckna 
en försäkring i denna grupp för modernare fordon måste man först ha haft, och fortfarande ha, 
en äldre bil respektive mc helförsäkrad i MHRF- försäkringen under minst ett år. 

Fordonet ska i principvara renoverat till ursonungsslcick eller vara i mycket gott bevarat skick 
och skall enbart anvendas för nöjeskörningar. akIng som bruksfordon. 

Ägaren måste ha varit medlem i MHRF-ansluten klubb i minst ett år för att kunna teckna 
en helförsäkring. Gäller det en rencnerings- eller uppställningsförsäkring kan oftast en MHRF-
försäkring tecknas genast - det år bara forsäkringar där trafikförsäkring ingår som kräver ett 
års medlemskap. För den som ännu inte varit med i klubben ett år finns en speciell för-
säkringsform med forhöjd premie under första året. 

Normalt försäkringsvärde för bil är upp till fyra basbelopp och för mc upp Ull två basbelopp. 
men det kan höjas fi enheter om två basbelopp) upp till trettio basbelopp. 

Så här gör du för att få en MHRF-försäkring. 
Hl i ansökan som du får från din klubb eller hämtar på www.mluf.sefforsakring. 
Sand ansökan plus färgfoton. inte polaroidfoton eller digntala hildrr. pi fordonet till 
din klubb— inte till Ml fRF eller Folksam. Fotografierna skall tydligt visa fordonet 
från bägge sidor, framifrån och bakifrån och för bilar Isen all inredning. motorrum 
och bagageutninme. 

Tag samtidigt kontakt med din klubbs försäkringskinnmitte för att få en 
besiktning utförd (gäller hel- och uppställningsförsäkringar). Vane klubb har flera 
skickliga besiktningsman som på alla sått hjälper dig till ratta. Totalt finns det 
närmare 750 besiktningsmän inom de 140 AtHRF-khibbama. 

Besiktningen är till för att visa i vilket skick ditt fordon ar. 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 värde mellan nå fordon as 
samma marke och modell, beroende på hur väl de renoverats eller besurats. Vi vill 
ha bästa möjliga underlag för att du salt kunna få rättvis ersattning om fordonet 
skulle brinna upp eller skadas, och alldeles särskilt viktigt änder om ett annat för-
säkringsbolag skäll betala reparationen. 

Därefter sands ansökan. fotografier och protokoll till MIIRF. Dar granskas din 
ansökan och om allt är bra utfärdas försäkringen. Du kan normalt räkna med 
cirka en veckas 'behandlingstid hos MIIRF. 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 dig på bästa sätt. 

Ett sista tips bara, bona r god tid. Att en bil eller motorcykel blir färdig år ju 
sällan en överrasknin_gl Under våren har klubbarnas besiktningsmän ofta mycket att 
göra och det kan ta längre tid än namialt. 

Kontrollera varje år försäk-
ringsvärdet på ditt fordon. 
NorIllall o klar förmkrade fin sitt saknade o•e, till 
b_ishcu 	Hl (100-1 mein 1110tOICS klar opp t 11 	, Idopp 
(73 Min 	i \ - 1 gar att ho, ard, 	 I , 'opp. 
oell p.; mi 	 • 	• .:n ii• 	" tordoll 

mhl 	 Indra - 

Om du byter klubb måste 
du tala om det för MHRE 
Oni du lämna den klubb du lecko • 
unr Liskohirsäkring tran 	 . 
finns kvart. Försäkringen sägs upp p 	- • .1 
du erbjuds en lattneOtOric.1 ror 	. \ r 
aniun N11181-11nbla Lin i, 	,-tt rispas osra 

All 111F-fm%airongun ,n, - ; ,n',.mi euihrart hr pk 'sone( 

smil ar Illedleintilar i cnn\lIII« -.3.1111,11 klubb' 

. 	 Il 
blänkl't 	.11 lon, 	• 	' 	 tata ö 
ett Iseöl 	 1 	_ .1 !Is blargaminal 
kan on, k, 	 1,Hiltenet '11.11. ,sätitt 

	

.11t kilos r . 	111kb is b.. tiokullielibt Nar 	oin; kall 

ara tränlnle' 
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MHRF=FORSÄKRINGEN 
PREMIER OCH MAXVÄRDEN (från 2002-04-01) 

OBS! Helårspremier. 

Helförsäkringar 	 Bil 	Mc 

Helförsäkring bil och mc t.o.m. 1950 	 298: - 243: - 
Crundprenne fm cisattilici: 	basbelopp J1; I .6011if 
fin bil och 2 basbelimpr; 	hur. Tillägg för ouhrt 
inri 2 extra basbelo 	

_ 
pp j , 5 	-) ar 75: - Max 30 basbelopp 

Helförsäkring bil och mc 1951 -1965 	 388: - 328: - 
Grundinemie för ersätt nipg upp till basbelopp ( 151.600:-) 
bir bil och 2 baslxiloppy s.S00:-1 för mc. Tillägg för enhet 
,pm 2 ca t ra ba sbelopp ; ,3,5,011.-1 år 73:-. N lax 311 basbelopp 

Helförsäkring bil och mc 1966-1982 	 478: - 38&- 
(Tu 	dpreulle for ersättning upp till 4 leolrelopp ( I; 1.600-/ 
för bil och 2 basbelopp 17s.b00-1 för mc. - I illägg lår enhet 
inn extra basbelopp 	 jr 75:-. \ lax 30Trasbchipp 

Helförsäkring samlarbil 1983 -92 	 1.182:- 
endast för den som sedan minst ett år haft. och har, en gällande 

MIIRKforsäkring for bil tillverkad to m 1952/. 
Crundprenne lin ersättning upp till 4 basbelopp 11510(1(1-1. 
Extra basIvelopp kan i %rusa fall köpas till. 

Helförsäkring samlarmotorcykel 1983 -1992 	 sak- 
+endast for den ruin redan minst ett dr haft. fx-h har, ert gällande 
\1111W-hel försäkring for motorcykel  tilberkad torr, 1452). 
Crundpremie för ersattning upp till 2 basbelopp (75.3110H. 
Extra basbelopp kan i vissa fall köpas till. 

Helförsäkring moped t.o.m. 1980 	 243: - 

kuren och föraren nubb, ha kräkrot för mc alternativt bil) 
Gnindprenne för ersättning upp till 2 basbelopp (75.b09-1 
Tilläggspremie för extra basbelopp finns ej. 

Helförsäkring tung lastbil/buss 1951-1975 	588: - 
Crundpremic for mattning upp till 4 basbelopp (151.(1901. 
"filläggsprenne for extra basbelopp finns ej .Tunga lastbilar och 
bussar till, yrkade t oart 1950 har premier som bilar. 

Helförsäkring traktor t.o.m. 1975 	 195: - 
Grundpreatie för ersättning upp till 2 badtclopp 175.S00:-1. 
Tilläggspreirac for extra baillelopp finns cl. Rent cringfförsäkrin 

~nupris. 

Helförsäkring husvagn t.o.m. 1975 	 195: - 
Grundpremic fin arsattning tipp till 2 basbelopp 175.S01.1:-I. 
Tilläggsprenne lör extra basbelopp finns ej. Remnanngsförsäkring 
samma pris. 

Korttidsförsäkring (ägaren måste  ha I'dål Mrlihht m,,umt dl år). 488:-/kvartal 
Tillfällig  försäkring för t. ca. hemtransport av inköpt fordon 
sånt ännu ej hunnit besiktigas och godkännas av klubb. 
Ansökan måste godkännas av klubb. Ej utro thad del al premie 
kan am ändas för en direkt på denna följande HIRE-försäkring. 
Kv2rtalsnrenne för ersattiung upp till max 3 haslxilopp 1113.7004 

Förstaärsförsäkring (alla fordonstyper) 	 982:- 982:- 
Speciell försäkring får den som aui,,uu inte varit med i Ml IRF-klubb 
r ett år Efter första prenueäret inergär premien till nonnalnivå 

. 	 klubben godkänner det t. Samma pren.ii 	-svit tillverknings:tr. 
Ersattningsen a och ,..r.1 (7.1.,N•1197, som 	 fordonstyp 

Övriga försäkringstyper 
Lagerförsä kring /endast orentnerade fordon). 
C:rondincone lulusärde upp till 2 basbelopp (75.800-1. 
Tillägt fen sann extra basbelopp 75:- Slas '3 Iracbclopp 

t1S9. -f(10,1 totalt Max ; bilar eller time  per försäkring. 

Renoveringsförsäkring 
Crundprcone for ersattrung upp till 4 basbelopp 11131.6011,1 
får lid ml, 2 h:å:belopp ( - r.frOK-1 får wc. •Filligg fin enhet 
mi l 2 extra ba,be l opp (7,81tO:-1 Jr 75,-. Slas 3)1 basbelopp. 

Uppställningsförsäkring 
Gnuldprcnue för ersattnn upp till 4 basbelopp t131 b00-1 
bit bil och 2 basbelopp 17;Attei-1 for mc. 'bilägg for enhet 
our 2 extra basbelopp i 75.5011-1 ar 7i: - Nto 311 basbelopp. 

195:- 195:- 

250:- 175:- 

250:- 175:- 

BAKRUTAN 

Checklista 
för den som söker 
MHRF-försäkring! 

EJ Ilar du • ansökan fat alla uppgifter 
om dig sj:Kix:b fordonet. t v rermn- 
nummer och uppgift im hur länge du 
sant mad i klubben. ram- raili inotin- 
  hur länge du agt fordonet. 
uppskattat tärde nian 

EJ Ilar du bifogat tillrackligt många *ah 
tidliga fargfotrin (inte polmordfoton 
akt digitala bilder I i enlighet med rad 
som usas p:i baksidan ar :invik:in" 

El Ilar du tagit del ax: bestammelsernä 
1-1  och forstatt att det ar cu special' för- 

s.ikringsform mun inte tillate att for- 
&met antänds sinn bruksfordon: 

EJ Ilar du tagit kontakt med klubbens 
försäkringsfolk for att få en besiktning 
utförd Igallcr bel- tal uppställnings-
inräkning: 

r7  Ilar du satt till att då nmot har cii 
trafikforsakring för fordonet från den 
dag du fon ån ade det %alter pastallda 

SJÄLVRISKER 
Samtliga fordon 

Motwcpcel 
,, OPed 

Trafik - 
Vagnskada 
Brand 	 i 	- 

Stöld/inbrott 	 i 1100.. 	1 	. 

Räddning 	 300 - 

1.01d.- I Olm 
Glas** (renoveringt 	1.5110. 1 51I0i- 
Rått:så-old 	 20"4: ra kostnad. 

lag« 1 :Ho 

• sä„kdd själs risk. I MO -. tas alltid ut 

föraren ur under 2-i jr Vid i isla trafikbrott. 
Inc sid körning utan giltigt kabal, i berusat 
tillstånd eller .1 lådd gror tårthlinhei 
trafik ar ,ialvrtsken 1.1n basbelopp 

För fordon 1 ,151 och senare måste skadan 
besiktigas av Fulharn innan ull.cialnine sker 

BASBELOPPET 2002 
Basbeloppet används bl. a. at staten för 
beräkning al löner och pensioner. Det 
förändras årligen och följer med inflatio- 
nen. Basbeloppet för 2002: 37.900, 

Sånt händer aldrig mig! 
Tvvän drabbar olvekan inte lura -alla an-
dra" 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 
avloppsnåt skall dis ut av ett skyfall så att 
bilen står i vatten upp till sätena? Snåla 
därför inte med ditt försäkringsskt dd. i all 
sInnerhet inte når du kan få ett-  fullgott 
sksdd till en summa som år en bråkdel av 
vad du betalar fm din vardagshil. 
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bIllr får jag använda mitt fordon? 
Fordonet Maka, uteduranie  
sr fte Ml far inte 4[11,114n son] bruksfunion. Det 
inlichår hl., att det Inte får aneåndas för komingar 
till ml furs arbetsplats eller liknande hmlskfirning. 
ar och att det inte får anländas van a...att :inled. n-
don fik hruksfordon En enstaka Urnors tål 
(katt...sa drn f hilen hrr arberskamat.sa CMC 
- men inte att ta bilen till jobbet bara för att den 
ordokine bilen Kikar aura på sen nr'. Det skall alltid 
lata ett ninemement ffirtruppat med Le:ungen 

Brandslåckare, huvudströmbrytare? 
lelkmakrad hd rich inc-hil da ha gfidland hand-

brandslacLue enligt SSEN: Pron .04 r tta pol. cr 
och koli% ra i Fhlarfim bilar ska ha ha tterdrånlihare 
Innodsiminlyritarr Spänningen ska eau bruten ds 
fnedonet lämnas nol ,oedsl,mekeln fit inte lämnas 
loar 'adel tekniskt dampligt kan dopen 13111Nt in« 
kraset 23 strumbrItaie I kt hnin Inget k. >I larm 
men del tekornme mkr, for modernare blir 

FörvarIngssått 
Fordonet skall fonaras p4 kruphgt all llf 1231131- 

0ell stfildshcklsv 'punkt Det da benum (ona. 
Ibr I.rrinime med gro' mrroll n er Ltoneillgkv. 

KLUBBAR ANSLUTNA TILL MHRF 
LANDSOMFATTANDE ALLMÄNNA FORDONSKLUBBAR 
Aulornoblhestoroks klubban Odergemn la. 114 24 Siockl- sen 
Club McAtelsrenerna Våraarevagem 2C. 291 53 Krisbmstad 
Mokareviceelistartskis Kktbben Ber 0055. 104 PO SlocePorn 
Motorlistoriska Sållskapet i Sverige Boldegatan 74 116 33 SiockhoM 

MÄRKES-, MODELL- OCH SPECIALKLUBBAR 
Alldi 100 Coupe 5 Club Sweden 	 577,1onensun. 42036 Kållereo 
Austin-Healey Club of Sweden Baroyeagen 35.138(8er. 129 49 någeson 
Bentley Ddvers Club Arolk Region Dmska baaits•na 15. 3335 Situionanen 
BMW Club Schweden B. 4007 13 .  04 Narra 
&an36l0.6.1~a Saliskapal Bon 3862.i6051a Brandfara'', 751 06 DEIPma 
British ~nobba Club Swahn. 71m Kaskens vag MaPellermare. 352 55 Varp 
Cadillac Club Swedere Box 121. 13221 Salsr5-Boo 
Camaro nib %redan Box 204. 178 23 Eket 
Campingveteraleme Krestnagalan 3.58232 linktipng 
Capri Club cl breder, Box 99. 523 04 1-151umen 
Cobol° Laverda di Svang Russvsgm 18a38w521. 657 52 Sunes-fal 
Omsk Cher/ Club of &redan Bor 249. 751 05 Uppsala 
n.v.,- Nto. CM/ $anden ö Snanoangsvågen 7. 511 5810,014 
Classic Mustang C1/43 Sweden Tt/isberg. 746 313 MWs 
Classic Stsruld Club Scanctruerie Gasangsvege ,  3. 792 77 bk.snås 
Mamk Tbunderbed Club tk SCarkinavia Emnsask Slem:km:k 922 91 Wedeln 
Club 2620 & 180 1..^2an5473r 32R03560 4•13 77  GaM5b0 
Club 404 Suede Box 7408 • 03 92 Stocken, 
Club Alfa Romeo 30e0r3 5057 716 91 5u0e514 
Club Cometle Sea:dm Box 2093. •41 02 61,25.-9e 
Club Opel GT Solwerien Vång • Plvdsso-. 655 8400-063 
Club Rennel: 1517 Sund. PlarterngsWorn 100A13elsen. 25233 Hekerobtrg 
Club 80134011 Sverige Bor '5 127 21 Sken -omen 
Club Renault Trettien Mike Suede Skolgabn 398. '49 30 Nynashavo 
Club Sonett Synden Vet-runds-egen 87:Skavn, 125 62 5+8.041 
Club redena VO ErgeiyeKsgatan l5 t. 722 16 Vasterås 
Cortine Klubben 701m409370- 37'../or20357n IT 461 57 7,065834,, 
DKW-Mc-Klubben M 	 8m46ua9 3A 756 45 
Earty Pontiac Foreberd Club Smeden Besmrp Bonewagen 27/040-3088 54055 Skrekm 
EdsM ~a Club Swevlen ~vägen 1 0 74063 Griby 
Fervoist $0oits 7ötenoalbacken 362 32 459 93 1.,,ngskiS 
P341 0220 Club Asso 147.03952. 462 93 Vånersborg 
Ford VO Klubb Sverige Fcanogagatan 944114nr51. 31822 Slonnonn 
Föreningen ~Ska Latatrafikinusatt Bes 03. 161 26 Bomma 
Lob.. Ca, Club of Sanden Nssa-vagen 20Svennber9. 562 40 735eg 

bor.- CiN C649 of 5,0,6.8.113. våaörStoveloracen  3&9.aap. lm 95 laastern 
Mcbi Klubewn Skåmka 17-3alye3.o, 730701 5,8,0l3 
Mentedes-Bena Gruppan Sverige &n 3056 30301 Slockna, 
Mercedes-Bena Klubben Svertge Box 1 n ra 402 61 Göteborg 
Mercury Edmel Lincoln Europe Club LM:orangen 7. 184 4 ,  Am-mana 
Militiertordonshistoriaha Föreningen Salonger 17. Ml 7111-c06rge 
klhe Seren Club Stveden Box ClI 91. 100 55 ~om 
klIni-Minor Club. Tlle Sarkvager 60 263 32 7550645 
Morgan Gonar, Group of ~den Siva/vågen 9 B 181 56 ligingo 
Nordic Tatou Sparkar Club Syren:egen IZ•Ton,---mbr. 243 140884-60 
Nordesk Morris Minor »Mb Koctocesagworaw 2I.Toeff21. 831 51 ~sund 
Pankardkubbert Gasnvegatar 17B41408r9 113 62 Skce-ol-r 
Porsche 356 Klubb Swrige Bo. • "3 59. 550 I .9066ö5019 
Racerlestoriska Klubben Box 5199. 12 1  19 Sonannemov 
Rolls-Roy. Eriltiwieets Club Mossbergs våg 10.311 93 Långås 
Books Car Club Svveden Mimers vag 50C.14-ielberg 352 38 WO 
Rovet Club of Sweden VlsentcLTImssan 24030 552144 
Scarranavtan Chewra Amoolabon 49-54 Cern, gåmll-kkarp 559 0. 04e5659 
Sweicaah Kwasaki Mules Club Tomgaten 28601or5a5 212 20 Malmo 
Svensk Land Rom IClubb Box 379 453625 Gotebo-g 
Svenska Aremlama Nytocaveger 21. 762 41 Rrnbo 
$vertMa AlaClearnbler ~Kl Båbågel 16554170. 792 50 kora 
Svensks Audi-DKW Klubben Algsoger 9G•nax3.  IV • al Sannat-
S.11.1. B11 Klubben 1..dteemsgatal 7.5354000 352 36 Vafgo 
SveRWe BOATMrd Klubben B.1glnos'n53707a47s03. 53332 Tom 

BSA Klubben Aspgatan 4 232 35 Artiv 
Svenska CBX-klubben P-astragen 21154osengten. Ml 42 Muddrar 
Svensks CrImen-kubben Gökbogsvagen 0-. 431 37565,1035 
Svenska De Tonwebklubben Seovagen 9•5036. 231 75 BaCcregmrark 
Svenska Between Saltakapel 55 &gången 2 591 50610.414 

där den kompletta texten finns. 
forum. on. ardet dutfim skada regi. fingen. 	I 

oense Lm er peni. - 11LontlitleblItth ,  !knän nk 
al en pc- rvin hin 511101 . han sank en han 
klubben tel, en opaurik sakkunnig. Års-inkl k 32 

sedan gmllaintn.so till elit. ikons' 111,1.111 ,1- : 

lika bra som nytt". 
Att dta ',Dila ett fordon .10-1 Ank dat lude fo1i. 
skadan kan thialld ',UJ l'ket lerslärkt. IN Lm 

, ha en femton ar gan. ul LA_ to h mule 1:1 
dann Lek Il on. as m slallnaikm It Likt I 5100 lagd 
otallo ag.srec infix talet alt al it ingen las sera 1,11 ht /1 

(meloner Inch yrde ita (mir inirktnt.inkv turlut t 
ringen) eller att kna med bigskifiningen I k.: r Nine 
inclimgen att n riga forialiiitotagarei zigai skall 

T1311.3 -fiwImitrteg. 	 ....deo Kolibri 

Når gäller INTE försåkrIngen ? 
makii no. galler n filer .1161,1,12 as -'II-Ii

D85l400l.4(23, J% 	 Juranillit n.. i .11\11 107011 155 
eller VIVA Fimakringen 	måle under }mön: - 
herunlingar pi landseagbana hu en 125 Mg kors 
Inril enSla lkIspinthirbunikis eller Ssk usla Alo-
Inne La ts kinktion än lallande 1611 publ.k 
limilrark. dam.. ,t fide lord.. n I hitt gäller as in 
"parader -  och 'upp lll ng.Innungir- 

Svenska Nudson klubben 8l46657 gårntSkaro. 747 92 Aantla 
$venska andan Mdbotapel S~sousgann ~son. 723 SO Västerås 
52‘41210 Jaguarklubben 132.1 42092. 126 4 ~kW 
Svenska Lancleklubben 116Y-roarfivagen 1 23wI08. 141 45 '-turlönge 
Svenska Maseralliclubben Hanagen 24000vne. 746 35 Båk. 
Svenaka 006224. 315,66.. Box 82. 312 22 Labbe, 
Svenska Onenbuslöreniregen Box 1533'. 00465 Stodöldrn 
Svenska (kel Coupe Klubben 67-71Rekord"Conwodore1335 92. 513 21 Fristat/ 
Svenska Opel-klubben Bov 4. 793 II regn 
Svenska Peugeolklubben Box 10. 613 21 Ozelasou 
Sveroka Fbleyregistret Salagaon 41 8514av2erg 753 26 loosala 
Svenska Saab-kb/Oben Bov 17136, 11597 Modds*,  
Sveryska Scooterkkebben Box • 12 16 404 25 Göteborg 
Svenska T-Ford Klubbere D-ottrng,ornsdagen 542. '6038 B-ornia 
Svenska Volkswagenveteranems Box '77. 245 22 Skar -stop 
Svenska Volvo 140-1did66e0 Banssonsgatan 138v54-ernan, t 68 04 Broarna 
Svenska Volvo Arneaunadubben Irdistruagen 7. 5 , 3 32 Frestad 
Svenaka 

 
0050 03880 'Gubben PI 16. 12502 Vaskas 

Svenske Volvo 864dubben Hagervager. 78. 122 39 Ensvale 
Triumph Club al Swden Bcv 7501. 173 94 Stock-arr 
Triemph Owners Matare/de Club of Sweden 1123 324.301 21 Kairw 
Triumph TR Club Swedan B. WCO. 1 03 91 S•orAvotn 
TYR Ou Club Strectere AtY•wrkv -agen 733,ar. 261 62 G unlyO., 
W.P. Chrysler Club. Seedar. Region 5.5gdalsvändan •Sra-res • 38 72 kan ,ge 
Veterenreaskinklubben Syd Straregoctr '85052s000 266 630965600-4 

Jeepklubb Ben 71. • 702r Ekon 
Volksvregenliskriska Klubben Ffinaasiagen 34. 16365 Tåtry 
Volvo 164 Club of Sweden Stura 7310. 761 91 Namålte 

LOKAL- OCH REGIONALKLUBBAR 
Alingsås Motoneelenner KorelLOINsgaban 2645nval. 44• 43* ngsås 
Annkbilklubben i Landping 	 • 0 581 02 Lettipng 
Aros Matorveteraner SgbIo Ecsatts gala 921<snoval. 724 66 Viste-ås 
Mota fortIonsouseusn Thernsavage- 2 671 33 Arvka 
Autonottalsåtbkapet i Nykeiptng Box 239 611 25 kap 
Bd- och Tebilint~ka Sållskapet Boit 2053. 731 32 Kcpeng 
Blekinge Vetennbilsklubb Martgen 1213086400 372 73 Rornekka-en 
Dela Sportvabanklubb Jagar-a/vagel 410re0 771 42 Lerma 
Dala.« Aulanobil Klubb Sera•egear 1 D. 791 02 Faun 
Dellerbygdens Motorveterener Nem,. • OM 820 65 Farsa 
Flnspings Aukrnobilklubb VassaAndsvagen 5. 612 44 Fnspårg 
Gotlands Wearani~lubb Bon-i,os VestateoluLarsson 621 48 Vsby 
Getasbörns Fa-donshIslorislu klubb Br...nresgalar 12f080rg 56635 Slangen-d 
Göteborgs Molorhistodaka Klubb Bon 106. 40 ,  21 Gneta% 
Nalla-ös Fordoeureeteranor Sa-narågen • 560lsson _-'. 430 13 Tvååkei 
Hålsinglands Fordons Niateriter Sobacovagen 9.C3versto. 67322 Sarga-re 
Jerrillanna VeteranblIklubb Box 6032 831 06 Cuersund 
Kalmar-04.W Fordonsbialoriker langa•an 411cre 386 3C Fager-eda-n 
Kronoberg. Molorbialonker 00, 10 35 ,  Ca3V805O 
gungby Fordonshistoriska Klubb 13. 839. 341 lo L4A-eggy 
MGCC Makno Centre 11, 1052 212 1 0 Marro 
164115a Classic MCC Bbgetgen 10381355vneost 856 52 5-rds000 
Motorlastorolua klubben i Skåne Enbeigsgalan 6 212 31 Maine 
larbergs Verkstachisållskap Hetet, 	avager 72-14560065. 738 50 'verturs 
Norra Sot/lands Sport- och Veterardordensklubb Ten... 7 571 38 Hampa, 
Nordekines Furdonwelevener Knokvagel 150Isszo. 23 -  M Klmanslad 
Nord,r3o,40.ds VeteranleknIker Ros 192. 6435 24 Tomby 
Norrköpings Veleranbilidubb No7-44.ros5a68n 30.802 - 4 Skr-Mpak 
Norrland. Mobrelmorilter 00, 93 921 22 Lycvsele 
Stståralkabygdens MotorNsloriker Box 100 53. 507 ID Bcrås 
Skaraborgs Molonoteraner kla -besåt 2 Skånes Asa, 532 96 Svas 
Skaraborgs Sportvagnsklubb Sege•stao Tekensgården 3. 520 50 S!,..211 
Sportragnaklubbere Göteborg Box 520 31. 403 25 Goeborg 
Sundsvalls Motaivelenner 80. 0230 800 08 D13-50J-31. 
rinn/ Classic Garage Sköte...yen 22. 860 35 Snråker 
"frestads VeteranblIklubb Box 578 45 .  2200086313 
Umeå Velevanbilsillskap B -, 406 90 ,  08 Untå 
Uppfanda FordonshisWilter Bro 162 66. 750 16 U625333 
Veleranloolonskk/N/en 1 TiLut nngsnnragev 2720.40000n 592 32 Garn eby 
Wenn Nlolorvo eran, Box 2356. 350 22 Vårt 
ratterbygden: Veteranbilldubb 3-ona gem- 25, 553 26 405600n5 
Cbstgöta Sportvagcskiubb Box 6012. 58C 06 Lentp-g 
Ostra Varrnlands MotoMbecriker •sybaare 42. 682 34 ri poau 

SVAR PÅ DE VANUGASTE FRÅGORNA 
Några kommentarer till "Kirsäkringsvillkor för kIHRF -försäkringen 1 april 1999" 

- oma och dit roa olrehfinga personer lur hIltrade 
Carport år inte ett gode, nt fimaringsartornrne. 

Vad gäller för radioutrustningen? 
5111RFLfirsalongen galler fm brists pisk radio lort: 
Anande ut rustmngt. d s sIdan som hinns att kipa 
nar fordonet JI 11111. eill, under dess normala 
:nstrd ca I ari Ian ersåttning åt 03 bashilopp. 

Samlarfordon 1983-1992 
1)ev sa eka lam J1 	 dir ki 
Intressanta att spara på lix framtiden. 18.1 Lin rara 
sig om esklusii are fordon eller sankdordun sinn 
klarats i mu Lxt gråt slink. men dr skall i .dLa 
sammanhang behandlas precis 4E11 bobb. hird, 
:ren 01154i 4100215100 am:ludas dr (:24sk! -A71111kg 

Hur avgörs fordonets värde? 
Cruntlogeln år att el! skadat fori1,.0 	Men. db. 
till del stad det hade fine Ladan 	l• .1. i 
toullntstrirai. rikt 'ladas sa ont J!! 

fukt att reparera. sk-111 4,nen ersatt 	. 
summa han kunnat 1.1 i affmanna handeln 5 Iv.: 
no han haft rimlig lid på sig att sälg. Vi kootakfar 

Joaren. klubbs:n. andra Ägare ar ft& in ospen. tö Gni 
tu säd som betalats får likiuode fordon r,  

Totalt 140 klubbar med nara 82.000 medlemmar. 

7 



BAKRUTAN 

• _ lenotniumanil 	.• 	**-11-124x-  i-tygns- w7r* 

Nu är sommaren har, full av trevliga evenemang för oss Saabentusiaster. Vi inbjuds till 
träffar av alla de slag, allt ifrån rena Saabträffar till större evenemang för veteranbilar, 
det är bara att välja och vraka. Det finns naturligtvis en uppsjö av veteranbilsträffar som 
inte enbart inriktar sig på Saab, jag har valt att ta med några av de största på Saab-
klubbens evenenungsida. 

Vill Du åka på en träff för hela familjen rekommenderar jag ÖSK:s vårträff i slutet av 
maj, Trollhättesektionens tio-års jubileum i mitten av juni, Uppsalaträffen i 
mitten av juli eller Saab Skånias augustiträff. Dessa träffar är vad vi kallar 
traditionella familjeträffar med ett upplägg som passar liten som stor. 

För Dig som är köpglad och vill fynda nya delar till Din Saab föreslår jag ett besök på 
någon av de två Saabmarknaderna som går av stapeln i sommar. Saab Skånias mark-
nad i slutet av maj och ÖSK:s marknad i Gistad första helgen i september. 

Ett nytt och minst sagt fartfyllt evenemang i år är Saab-draget i början av augusti. Där 
kan Du, som gillar att gasa vad bilen orkar, prova på Drag Racing på en 201 m lång 
bana. En dag som jag personligen ser fram emot med både glädje och fasa. 

Gillar Du äventyret med att resa utanför Sveriges gränser med Din Saab så arrangeras 
den Internationella Saabträffen i Belgien första helgen i augusti. 

Nytt för i år är även att Saabklubben har fått ett antal lokala träffsamordnare. Dessa 
håller koll på och arrangerar mindre träffar inom sin närmaste omgivning. 

Listan kan bli hur lång som helst. Jag är övertygad om att Du hittar någon träff som 
passar just Dig och Din Saab i sommar. 

Vill Du arrangera en Saabträff? 
Hör av Dig till mig. Jag kan hjälpa Dig med tips och idéer. 
Saabklubben kan även sponsra Er med bidrag till träffen. 

iligabillsnfigarGeniaPetsfon 
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evenemang 2002 

11 maj 	Stor utförsäljning av begagnade och nya Saabdelar 
kl 10.00 	Dödsboet efter Jan Johansson låter försälja alla återstående Saabdelar. 

Försäljningen omfattar allt från instrumentknappar till avkapade front-
partier och hela karosser. Delarna kommer från 93, 95, 96 2 takt, inld 
sport och V4. Allting är prissatt, så försäljningen fungerar som 
självköp. Tänk på att ta med släp så att Ni kan köpa skrym-
mande delar. Observera att mängden av delar är mycket omfat-
tande. Ett besök kommer att löna sig. 
Plats: Jan Johanssons föräldragård i Störlinge på Öland. 
Vägbeskrivning: Kör väg 136 mot Borgholm. I samhället Rälla tag 
höger mot Högsrum. Fortsätt mot Gärdslösa. I vägskälet i Gärdslösa 
tag vänster. Därefter kommer Du till Störlinge, där kommer en väg-
skylt att visa in på gården. 
Info: Hans Willebrand 0480-33056 eller hans.willebrand@telia.com  

15 maj 	Automobilsällslkapet i Nyköping inbjuder till Vårvalsen 
kL 18.00 	Våren närmar sig och det är dags att lufta pärlan. Våtvalsen är en kvälls- 

orientering, där Du med hjälp av en karta ska ta Dig runt på en c:a 5 
mil lång sträcka och hålla utkik efter ett antal kontroller på vägen. Det 
är ingen tidtagning. Om Din veteran inte är i ordning går det bra att 
komma i Din vanliga bil. 
Det här behöver Du: Ett underlag till kartan, penna, förstoringsglas 
och en bra ficklampa. 
Plats: Lexel Electric på gamla Norrköpingsvägen i Nyköping. 
Anmälan senast 10 maj. 
Anmälan och info: Torsten Åman 0155-28 40 54, 
torsten.aman@telia.com  eller Anders Olvn 0155-2242 44,070-340 
0713, anders.olven@tcn.thorsman.se  

25 maj 	Saabldubbens sektion Saab Skånia anordnar Saabmarknad. 
Id 10.00 	Plats: Saxtorp utanför Landskrona 

25 maj 	Sonett klubben inbjuder till vår' träff och CSS årsmöte. 
KL 11.00 	Tävling om finaste Sonett och en tipstävling. Vi far till Gräfsnäs för att 

åka med Anten Gräfsnäs smalspåriga järnväg. Vi avslutar med att äta 
Sonettårta och dricka kaffe samt prisutdelning för finaste So- 
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nett och för tipstävlingen.I samband med träffen håller CSS 
årsmöte kl. 12.00. Saab bjuder på inträde och smörgås. 
Samling: Saabmuseet i Trollhättan. 
Info: Lars Eriksson 0240-20232 eller lars.o.eriksson@se.abb.com  

26 maj 	Östgöta Saabklubb inbjuder till Vårträff. 
kL 10.00 	Samling: Hos den lokala Saabhandlaren, H G Dahls, i Finnspång. 

1-2 juni 	Classic Motor Festival 
Veteranmarknad, Utställning, Backtävling mm. Saabklubben har bo-
kat 30 platser i klubbens namn på "finbilsparkeringen". 
Plats: Ånnaboda i Garphyttan utanför Örebro. 
Info: 019-2561 46 eller 019-22 81 14 

15juni 	Saabldubbens Trollhättesektion firar 10 år. 
kL 11.00 	Detta gör vi genom att arrangera ett familjerally i Trollhättan med 

omnejd. Efter att vi kört en slinga på trevliga Saabvägar finns möjlig 
het till försäljning i form av en marknad. Vi avslutar dagen med grill 
ning för dem som vill. 
Samling: Vid Saabmuseet 
Info: Roland Widarsson 0521-22 30 33 

15 juni 
k115.00 

Saabldubben anordnar träff i samband med målgången 
av Tidernas Rally. 
Samling: Stadsparken i Sandviken 
Anmälan: senast 10 juni till Martin Agstam på 026-12 91 26 eller 
martin.agstam@banverket.se  

Tidernas Rally 
Rallyt går från Ange och från Uppsala med målgång i Sandviken. 
Du startar från valfri station längs Tidernas väg, tar Dig till så många 
stationer Du hinner och har lust med och går sedan i mål i Sandviken 
mellan kl. 14.00 och 17.00. 
För info och anmälan till Tidernas Rally kontakta Kerstin Skog Nord 
på 026-24 11 09 eller keistin.skog.nord@sandviken.se  

27-30 juni 	Polarrallyt 
Under fyra dagar i Norrbotten bjuds ett intensivt program med allt 
från storslagen natur över industrihistoria till ett gammalt hederligt 
veteranbilsrally. 
Info och anmälan: Timo Vuortio 0924-301 71 eller Torgny 
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Larsson 0920-22 97 62 
Hemsida: www.polarrally.nu , e-post: polarrallyämail.nu 

Saabldubbens Norrlandssektion önskar samla alla deltagande 
Saabekipage i Polarrallyt 
Vi träffas för en liten pratstund så att vi får bekanta oss med varandra 
innan själva tävlingen drar igång på fredagkvällen, den 28 juni. 
Samling: Vid entrén till Arckushallen i Luleå, fredag 28/6 kl. 18.00 
Info: Norrlandssektionens styrelse 070-510 88 78. 

juli 	Margretetorp/Båstad Classic Car Show 
Båstad Classic Car Show flyttar och firar sitt 20-års jubileum 
på anrika Margretetorps Gästgifvaregård nära Ängelholm vid 
E6:an. Obligatorisk anmälan om Du vill delta i utställningen 
med Din bil. Besökare behöver inte anmäla sig. 
Info och anmälan: Sune Svensson 040-49 02 62 eller Rune 
Björck 
0410-17095 
Hemsida: www.dassiccarshow.se  

13juli 	Saabldubbens Uppsalaträff 
kl 10.00 	Traditionell familjeträff, där vi kör en slinga och sedan samlas vid 

målgång för att äta en bit mat tillsammans. Avgift: 50:-/person för 
mat. 
Anmälan: Senast måndag 1 juli till Gerda Persson 08-87 88 00, 070- 
557 88 02 eller gerda.persson@telia.com  

13 juli 	Calmar  Classic Motor Show 
kL 11.00 	Kalmar-Ölands Fordonshistoriker inbjuder Dig till ett "total- 

evenemang" i nostalgins och teknikens tecken. Utställning, marknad 
mm. 
Plats: Villa Karlsro strax utanför Kalmar. 
OBS! Endast föranmälan senast 24 juni. 
Anmälan och 'info: Micael Rejbrand 070-303 55 15 eller 
calmar_classic@hotmail.com  
Skriv till: KÖF, c/o M Rejbrand, Eriksöre 6330, 386 93 Färjestaden. 

2-4 augusti Internationella Saaldubbtrsträffen i Belgien. 
Plats: Beveren i Belgien 
Inb: www.saabklubben.com/bokning_belgien.pdf  
Ladda ned information och anmälningsblankett 

31 



BAKRUTAN 

4 augusti SAAB-Draget i Trollhättan. 
Är du intresserad av att prova din bil på en 201m lång drag 
racingbana? Provkörningen och tävlingen är öppen för alla 
klassiska SAAB:ar så länge hjälm, bomullskläder och bälte 
finnes. Vårt mål är att utse Sveriges snabbaste 92:a, 93:a 96:a 
OSV samt anordna en tävlingsstege för tvåtakts och fyrtakts 
åkare. Anmälan: Niklas Enander på 031-137262 eller 
niklas.enander@husqvarna.se  

11 augusti 	Saabldubbens sektion Skånia inbjuder till sommarträff 

kl 9.30 	Samling: I Lunda regionen, exakt mötesplats meddelas senare. 
Anmälan: senast 30 juni till Michael Rasmussen på 
rasmussensacing@spray.se  eller Lars-Åke Nordström på lars-
ake.nordstrom@otorn.org  Fax: 040-48 22 54 eller teL 070-916 
14 33, dagtid 

31 augusti 	Saabldubbens Norrlandsektion inbjuder till Augustiträff i 
kl 11.00 	Nordmaling. Vi kommer som vanligt att lägga upp denna träff så att 

de som vill kan delta i UVS:s veteranrally, "Nattugglan", som körs 
samma kväll. Samling: Motorcentrum i Umeå. Deltagere som 
kommer söderifrån samlas vid Lenas Vägkrog på höger sida av 
E4:an vid genomfarten av Nordmaling. 
Inb: Jörgen Nyberg 0930-108 64 

JterhorrunanA trä//ar 
Tisdagsträffar på Brostugan i Stockholm. 
Nu är det åter dags för årets tisdagsträffar. Från och med maj månad, om vädret tillåter, 
träffas vi kl. 18.00 och fikar och utbyter erfarenheter. Kom med Din Saab, fin som 
skabbig, det spelar ingen roll för att Du ska platsa i gemenskapen. 
Vägbeskrivning: Kör mot Drottningholm. Brostugan ligger på Kärsön, precis nedan-
för brofästet, till vänster när Du åkt över första bron, på väg ut mot Drottningholm. 
Info: Kontakta Gerda Persson på 070-557 88 02 eller km@saabklubben.com  

412 
Saabklubbens Norrlandssektion inbjuder till kvällsträffar i Umeå 
Veteranbils Sällskaps klubblokal i Umeå 
Från och med september månad har vi möjlighet att disponera UVS klubblo- 
kal, den tredje helgfria mandagen varje månad mellan kl. 19.00 och 21.00. Vi 
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bjuder alla pratsugna Saabfantaster pa fika och en trevlig stund tillsammans för 
att utbyta erfarenheter. Faller detta väl ut har vi blivit lovade att få fortsätta 
nästa år Adress: Storgatan 67, 1 tr., ingång inne på gärden. Info: Kontakta 
Anders Johansson på 090-18 60 26 

Lokala träffsamordnare 
Är du sugen på att träffa likasinnade i Uppsala och Uppland? Kontakta Saab-
klubbens lokala träffsamordnare Lars-Åke Karlsson på 018-36 77 06 

Är Du sugen på att hitta likasinnade i Gästrikland med omnejd? Kontakta 
Saabklubbens lokala träffsamordnare Martin Agstam på 026-12 91 26 eller 
martin.agstam@banverket.se  

Saabklubbens Gotlandssektion anordnar ett antal träffar under sommarhalvåret. 
För närmare information om tid och plats kontakta Jan Alamo på 0498-27 9392, 
0704-477437 eller jan.alamo@gotlandica.se  

1 000 cc Cupen 

Tävlingskalender 2002 

Arrangör: 
	 Datum: 	 Bana: 

Deltävling 1. 	 4-5 maj 
	

Falkenberg 
FMK 

Deltävling 2. 	 15-16 juni 
RHK 

Deltävling 3. 	 13-14 juli 
MGCC 

Deltävling 4. (final) 	31 Aug — 1 Sept 
RHK 

Gelleråsen 

Ring Knutstorp 

Mantorp Park 
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4revji3 
99.4  

VÅRTRÄFF den 26 Maj 
Välkomna till Östgöta Saabklubbs Vårträff 2002 

Vi samlas hos SAABhandlaren H.G. Dahls i Finspång 
kl 10.00 (skyltat från utfarten mot Norrköping). 

Färden går sedan norröver, mot Sontorps bruk, men på 
vägen så stannar vi vid ett museum! 

Som vanligt kommer vi att ha tipsfrågor men tonvikten i år 
kommer att vara lite annorlunda. 

Vi kommer att ha lite lekar och spel, och därför är oömma 
kläder att rekommendera. 

Medtag egen förtäring till förmiddagsfika och 
lunch/middag samt campingstolar om så önskas. 

Vi håller med grill till middag samt bjuder på efterrätt! 
Vi kommer även att servera kaffe på eftermiddagen. 

Startavgiften kommer att vara 30 kr/vuxen vilken inkluderar 
startavgift och inträdesavgift till museet. 

Ev. frågor och övrig information via Klubbmästaren 
som nås via mail saab9567@hotmail.co   

eller via mobiltel. 070-468 34 01 
Till Lasse och Anna-Lena på Sonstorps bruk 

tel. 0122-603 04 
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27-30 juni 2002 i Norrbotten 

till ett veteranrally där midnattssolen lyser over deltagarna! 

Under fyra sommardagar i Norrbotten 
bjuds ett intensivt program med allt från storslagen natur 

över industrihistoria till ett gammalt hederligt veteranfordons ;;Hy. 
Basen under Polarrallyt blir residensstaden Luleå. 

For information och program: 
Timo Vuortio. tfn: 0924-301 71. 070-750 29 40 

Torgny Larsson. tfn: 0920-22 97 62, 070-573 42 15 
Hemsida: www.polarrally.nu  e-post: polarrally@mail.nu  
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Marknad 

Endast delar och kuriosa med 
anknytning till hobbyn. 

Ruta 3x8 m. /200:-, även bord 
innomhus tillgängliga å 200:-/st. 

Camping kosmadsfritt på anvisad 
plats för alla föranmälda deltagare. 
All försäljning av förtäring och 
dryck förbehålles Villa KarLsro. 

Utställning 

Alla typer av klassiska fordon & 
motorer. Gärna klubbmontrar 
under organiserade former men 
observera personlig anmälan på 
varje fordon. Presentation av all sorts 
motorsport. 1 samarbete med Kalmar 
Travet anordnas ett Calmar Classic Trav 
fre. 12:e med bl.a VIP-tält för alla anmälda. 

Ring: 
070-303 55 15 

Internet: 
www.autosite.se/kof  

Nyhet toå Salutorget!  
Sälj ditt fordon på salutorget, endast 100:-/fordon. inga —Till Sale-skyltar tillåtna i utställningen. 

Anmäl ditt intresse till oss så skickar vi en personlig inbjudan med ytterligare irrfo.  

anmälningstalong. OBS! Endast föranmälan skrifligen oss tillhanda senast 24ifs!  

Skriv: 
KÖF c/o 

Micael Rej brand 
Eriksöre 6330 

386 93 Färjestaden 

Malta: 
cahnar classic@hatmalcom 

Odalvägen 13 
Kalmar 

BAKRUTAN 

Calmar Classic 
MOTOR SHOW 

Lördagen den 13/7 Id. 11.00-17.00 
Kalmar-Ölands Fordonshistoriker inbjuder Dig till ett 
"totalevenemang" i nostalgins & teknikens tecken vid 
Villa Karlsro strax mAR -oj 	utanför Kalmar. 

Café • Reataufafig • tletinntdning 
Bkynstertanclel • Konfrrcna 

0480- 47 80 10 

HUVUDSPONSOR: 

BILHUSET 
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ThUlinTräffe n  
ULINVE 

Haldex 	 SAB Wabco AB 

Landskrona 28 juli 2002 

Välkommen till Fordonsutställning 
i samband med Lanskrona-karnevalen 

10.00: Samling på Saxtorps motorbana 
Tipsrunda, egen matsäck 

12.00: Kortege till Citadellet i Landskrona 
Lasse Lindström pressenterar fordonen 
Många olika aktiviteter under dagen 

Du tävlar om Haldex och SAB Wabcos Stora Vandringspris 

Juryn utser: Thulinträffens Pärla, I pris 
Bästa Ekipage (Fordon + Klädsel) 

3 klasser: Bil, MC, Moped, 2 pris / klass 
Äldsta Bil, Äldsta MC, Äldsta Moped, 3 pris 

Bästa Klubb. 1 pris 

Alla deltagare får plakett, alla pristagare pokal 

Anmälningsavgift: 75:- / fordon 
Märkesklubb med minst 10 fordon: 50:-! fordon 
Anmälan senast 15/7 på tfn: 0418 -23791, 20698 
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15th International Saabmeeting 
Beveren, Belgium 

2-3-4 AUGUST 2002 
Program 
Friday 02/08/2002 
12-20 h : arrival, drink + something to eat, settling at hotelroom/camping, see old/new friends 
21h : official opening of the meeting, reception offered by Saabfreak 

Saturday 03/08/2002: 
Morning : market place, beauty contest 
Aftemoon : rally or city tour (Antwerp. Gent,...), children's animation 
Evening : prices, dinner offered by Saabfreak, meeting with board members of the club 
Late in the evening : party 

Sunday 04/08/2002: 
Morning : brunch, market place, ... 
Afternoon : visit to De Ster, probably Saab balloon 
Evening : closure meeting 

Prices 
Meeting adult 	 95 a person 

Meeting children 	 49 a person 

Double room + breakfast 	 85 a night 

camping 	 25 a night 

breakfast for people on camping 	 10 a person 

dinner on Friday evening : free choice 	 17,5 a person 

city tour on Saturday afternoon 	 10 a person 

(for the guide,transportation not included) 
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Extra's : 4 

VI Total (nr. of tours - 10) : City tour : 

nr. price 

First Name : 

Street (+ nr.) : 

City : 

Postal Code : 

Country : 

Tel.-nr. : 

Fax.-nr. : 

E-mail 

2" Peopie 

Nr. of adults (including driver) : 

Nr. of children : 

Car Model : 

Model year : 

Total (nr. of adults 	95) : 

Total (nr. of children * - 49) : 

License plate : 

Il 

Accomodation 

Double room : 

Camping : 

breakfast (only for camping) : 

Nr. of nights : 

Total (nr. of rooms *nr. of nights * 85) - 

Total ( - 25 per campertent`nr. of nights) : 

Total (nr. of breakfast* nr. of nights* 10) : 

III 

IV 

V 

Please transfer money to : 

Saabfreak VZW 
Eegene 62 

9200 Dendermonde 
Belgium 

Accountnr. 733-0057998-22 

Please include your full name This form can be mailed to 

meeting@saabfreak.be  

or faxed at : 
+32 52 42 71 63 
The form is also available on : 
www.saabfreak.be  
We will confirm your registration 
upon receipt of your payment  

Any inquiries : 
meeting@saabfreak.be  
or tel. 
+32 495 10 15 75 
+32 496 36 32 50 
+32 497 53 03 53 

BAKRUTAN 

i: Driver 

Name . 

PLEASE REGISTER BEFORE MAY 31st 
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Campingmöjligheter till låg avgift 
För er som vill komma kvalkn innan marknaden kan vi erbjuda camping för Oh eller 

husvagn, tingar% till dusch och toalett finns. 	1 

MARKNAD 
Linköping 

Bilar, reservdelar, tillbehör mm 
Söndagen den 1 sep. 2002 kL 10.00 arrangerar ÖSTGÖTA SAABKLUBB 

sin årliga Saabmarknad. Där säljs allt från reservdelar till hela bilar från 

Saab 92 till Saab 9-5 

Plats: Gistad, som ligger utmed gamla E4:an mellan Linköping och 

Nonicaping. Följ pilning "SAABMARKNAD" från Gistad samhälle mot 

idrottsplatsen. 

Säljplatser c:a 3x8 m 100 kr, OBS! insläpp för säljare fr.o.m kl. 08.30 

Vi ser helst att du som säljare anmäler dig före den 30 aug. 

Marknadsdagen från kl. 10.00 

SERVERING AV KAFFE, SMÖRGÅSAR OCH KORV 

ANMÄLNINGAR OCH FRÅGOR TILL 
Erland Johansson 	013-2704 12, 070-576 05 62 

e-mail: erj@telia.com  

Mats Phersson 
	

013-63167 

VÄLKOMNA! 

    

 

SID/ \E-11-  II/ 
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60-talet medlemmar slöt upp vid ärsmötet. 

Saabklubbens årsmöte 
2002. 

museum, 
Malm-
slätt. 
Malm- 
slätt. 

Tidigare klubb-
mästaren Nicklas 
Lindberg avtackas 
efter väl förättat 
värv. 

41 



BAKRUTAN 

Dagordning vid Svenska Saabklubbens årsmöte Malmslätt 02-03-16 

1. Årsmötets öppnande 

2. Val av ordförande för mötet 
Val av sekreterare för mötet 

3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet 

4. Frågan om mötets behöriga utlysande 

5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse för 
verksamhetsåret 2001. 

6. Föredragning av revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2001. 

7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2001 

8. Val av styrelsemedlemmar jämte suppleanter 
Val av ordförande för ett år 
Val av vice sekreterare för två år 
Val av kassör för två år 
Val av materielförvaltare för två år 
Val av tre styrelsesuppleanter för ett år 

9. Val av revisor och revisorssuppleant för ett år 

10 Val av valberedning om tre ledamöter för två år. Varav en sammankallande 

11 Förslag som väckts av styrelsen, eller som inlämnats till styrelsen 
senast åtta dagar innan årsmötet 
Al Förslag till stadgar för lokalsektioner 
B/ Förslag till ny lydelse av stadgar med anledning av PLJL 
Cl Motion 

12 Fastställande av medlemsavgifter för 2003 

13. Fastställande av resersättningar fram till nästa årsmöte 

14. Övriga frågor och information 

15. Årsmötets avslutande 
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Protokoll frän Svenska Saabklubbens årsmöte 
Flygvapenmuseet på Malmslätt 02-03-16 kl 12.00 
Närvarande 55 medlemmar utöver styrelsen. 

1.Ordföranden öppnar årsmötet 
Dagordningen godkindes av ksmötet 

2.Till ordförande för mötet valdes Martin Bergstrand 
Till sekreterare för mötet valdes Hans Willebrand 

3.Till justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet valdes: 
Yngve Ekberg och Fredrik Ekendahl. 

4. _Arsmötet ansågs behörigt utlyst. 

5. Yngve Ekberg valdes att föredraga styrelsens verksamhetsberättelse. 
Ekonomisk redogörelse, resultaträkning och balansräkning föredrogs av ordföranden. 
Revisionsberättelsen för 2001 uteblev då underlag ej inkommit till årsmötet. 

7. Arsmötet biföll ansvarsfrihet för styrelsen under förutsättning att revisorerna föreslår detta. 
(Anmärkning Revisionsberättelse daterad 2002-02-20 har redovisats för styrelsen varvid 
revisorn föreslog ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2001) 

8.Val av styrelsemedlemmar jämte suppleanter. 

• Valberedningens förslag föredrogs av Matthias Roswall. 

• ordförande för ett år valdes Martin Bergstrand 

• Till vice sekreterare för två år valdes Göran Sahlen 

• Till kassör för två år valdes Mats Carlsson 

• Till materielförvaltare för tva år valdes Bemt Olsson 

• Till styrelsesuppleanter för ett år valdes: Ulf Stensson, 
Roland Widarsson och Rolf Jensen. 

9.Till revisor för en-  år valdes Tomas Persson 
Till revisorssuppleant för ett år valdes Hans Söderström 

10.Till valberedning för två år valdes Matthias Roswall (sammankallande), 
Alf Lönngren och Jonas Kohlscheen. 

11.Förslag som väckts -av styrelsen eller som inlämnats till styrelsen senast 8 dagar före årsmötet 

11.A Förslag till stadgar för lokalsektioner, ordföranden uppmanade mötet att läsa igenom 
utlämnade stadgar. 

Efter genomläsning påpekades under punkt 3 att ordföranden bör väljas för ett är och 
sekreteraren samt ev en övrig styrelseledamot för två är jämna årtal, övriga för två år udda årtal 
beslöt mötet att godkänna stadgarna i sin helhet. 

11.B Förslag till ny lydelse av stadgarna med anledning av ML. Mötet godkände förslaget. 

11.0 En motion hade inkommit som behandlade modifiering av cylinderlock till V4 motorn, så 
att denna skall kunna köras på modernt bränsle utan tillsatser. Efter en del diskussion så 
föreslog ordföranden att en enkät sänds ut till medlemmarna för att fa ett underlag att arbeta 
vidare efter. Mötet biföll detta. 

43 



BAKRUTAN 
12.Fastställande av årsavgift 2003. 

Mötet beslutade enligt styrelsens förslag om oförändrad .irsavgift för 2003. 

13.Fastställande av reseersättningar fram till nästa årsmöte. 
Styrelsens förslag om oförändrad ersättning för 2002 bifölls av mötet. 

14.Övriga frågor och information 

• Klubbmistaren Gerda Persson informerade om sin verksamhet, kommande träffar, 
träffar på hemsidan m.m 

• Materielförvaltaren Bernt Olsson informerade om kommande dekaler till bilar och förare 
som tävlar i klubbens namn. 

• Sekreteraren påminde om kommande Saabförsäljningar. 

• Ordföranden tackade Matthias Ros-ck-all och Daniel Gustavsson för hjälpen med 
förtäringen. 

• Ordföranden avtackade förutvarande klubbmästare Nicklas Lindberg. 

15. Mötet avslutas med att ordföranden tackar närvarande medlemmar för att de 
har kommit till årsmötet. 

Efter avslutat möte bjöds närvarande på en guidad förevisning i FlygvapenmusCet, vilket var 
mycket uppskattat. 

Vid protokollet Hans Willebrand 

Justeras Martin Bergstrand 	Justeras Yngve 	g 
	Justeras Fredrik Ekendahl 
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Resultaträkning Svenska SAAB klubben 

2001-01-01 2001-12-31 

Medlemsavgifter 	 254 434,01 kr 
Försäljning delar 	 365 325,00 kr 
Försäljning ,dekaler,tröjor, m.m. 	 42 828,20 kr 
Övriga intäkter 	 7 640,00 kr 

Summa intäkter 	 670 227,21 kr 

Inköp delar 	 399 215,78 kr 
Inköp SSR-Matrial 	 45 201,00 kr 
Förbrukningsinventarier 	 14 369,00 kr 
Styrelsemöten 	 1 644,56 kr 
Årsmöte 	 8 591,00 kr 
Annonsbladet 	 24 226.00 kr 
Försäkring 	 1 705,00 kr 
Resekostnader 	 8 153,50 kr 
Bakrutan 	 93 549,50 kr 
Bidrag 	 2 500,00 kr 
Träffar 	 8 250,80 kr 
Lokalhyra 	 17 550,00 kr 
Tele/Internet 	 13 506,12 kr 
Porto 	 25 571,40 kr 
Övrigt 	 22 816,79 kr 
Avgifter MHRF 	 11 000,00 kr 
Förändring lager 	 5 867,29 kr 

Summa kostnader 	 691 983,16 kr 

Resultat före avskrivningar 	 - 	21 755.95 kr 

Avskrivningar 	 0,00 kr 

Resultat före finasiella intäkter 	 - 	21 755,95 kr 
och kostnader 

Ränteintäkter 	 552,63 kr 
Räntekostnader 	 0,00 kr 
Skatter 	 0,00 kr 

Årets resultat 	 - 	21 203,32 kr 
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Balansräkning Svenska SAAB klubben 
2001-01-01 —2001 -12-31 

Kassa 26 525,10 kr 
Bank 17 077,97 kr 
Postgiro 67 638,35 kr 
Lager 483 399,20 kr 

Summa tillgångar 594 640,62 kr 

Avgifter avseende nästa år 85 600,00 kr 
Övriga skulder 22 812,00 kr 

Summa skulder 108 412,00 kr 

Eget kapital 507 431,94 kr 
Redovisat resultat - 	21 203,32 kr 

Summa eget kapital 486 228,62 kr 

Summa skulder och eget kapital 594 640,62 kr 

Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2001 

Undertecknad av årsmötet vald revisor nr härmed avge följande 
revisionsberättelse. 

Föreningens räkenskaper har genomgåtts och ingenting funnits att 
anmärka på. 
Intäkter och kostnader är väl verifiera& och styrelsen föreslås full 
ansvarsfrihet. 

Göteborg, 2002-02-20 

.... 
Tofflas Persson 
Revisor 
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KM i Go-kart 2002 
Nu har vi avverkat arets KM i Go-
kart som utspelades i Hammarby Go-
kart hall, en lördags eftermiddag för 
sjunde året i rad. 

Årets tävling hade samlat 17 startande. 
Hetsen var grym som vanligt. Två st. 
kvalheat å 3 x 10 varv. Tävlingen går 
ut på att samla så lite poäng som möj-
ligt i varje heat, 
de som samlat 
minst poäng i 
de tre  
försöksheaten 
går vidare till 
A-finalen, res-
ten till B-final 
om 10 varv. 

B—finalen 
vanns av Johan 
Boman Upp-
sala, 2:a helt 
distanserad 
Svenne Hulten 
Segeltorp som 
utklassade 3:an 
Niklas Söder-
berg, Torsåker. 

A—finalen kördes i bäst av 15 varv. 
Poleposition, Göran Dal&i, som vun-
nit alla sina kvalheat 3 p. 2:a Fredrik 
Ekendahl 4 p. 3:a Leif Alge 6 p. 4:a 
Magnus Dufva 8p. 5:a Patric Henriks-
son 11 p. 6:a Peter Österman, ej ssk 
medlem 12p. 7:a Peter Svensson 13p. 

8:a John Jonasson 13 p. 
9:a Gerda Person 13 p. 

Spärrningen var 000000000lidlig 
inför start. 
Göran tog starten, (gjorde en 
Schumacher) prejade Fredrik som i 
sin tur prejade Leffe, som gjorde strike 
på konerna var på han tappade ett 

par placeringar. Fredrik tog ledningen 
i andra kurvan, höll ledning i fem 
varv, varpå Göran gjorde sina be-
römda attacker och gick förbi. Leffe 
gjorde än ordentlig tjurrusning med 
snabba varv tider, varpå han på 9:e 
varvet passerade Fredrik utan drama-
tik och även Göran passerades på 
10:e varvet. 
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Bromsoks- 
skrammel 
i Saab 95/96 
Under de 23 ar som jag kört SAAB 
95/96 har jag ofta irriterats av 
smällande bromsok vid körning på 
ojämn väg. Jag antar att jag inte är 
ensam om detta, förr kunde man 
ibland höra lång väg om det var en 
bil av detta märke som kom. 

Jag har med varierande resultat för-
sökt åtgärda detta, med spiralfjädrar 
eller gummiband, men under reno-
veringsarbete med en 95:a från 1974 
beslöt jag mig för att göra något radi-
kalt för att komma till rätta med 
oljudet. 

Den ursprungliga konstruktionen för 
att stabilisera oket verkar vid närmare 
påseende vara dömd att misslyckas. 
Jag menar den fjäder, på en hylsa, 
som är tänkt att löpa på en pinne 
längst upp på oket. Vartefter som den 
vridbara delen nöts är det ju me-
ningen att fjädern ska pressa den rek-
tangulära tryckplattan mot den fasta 
delen av oket, men när så ska ske 
har hylsan av naturliga skäl rostat fast 
på den runda pinnen. Anordningen 
är fast monterad på oket och någon 
möjlighet till isärtagning eller utbyte 
finns inte. 

Jag har 
nu av-
lägsnat  
k o n - 
struk-
tio nen 
med vinkelslip och tillvaratagit fjä-
dern och tryckplattan. Därefter har 
jag svetsat fast en 40 mm lång M8- 
bult i hålet, monterat tryckplattan, en 
8-9 mm lång hylsa av 8 mm koppar-
rör, fjädern, en bricka och slutligen 
en nyloc-mutter. Det går nu lätt att 
ställa in lämpligt fjädertryck och möj-
lighet till efterjustering finns ju också. 
En förutsättning för att oljudet ska för-
svinna är naturligtvis att det inte är 
något glapp vid den nedre bulten, 
men den är ju utbytbar. 

Ett annat tips som jag gärna delar med 
mig är ett enkelt sätt att räkna om 
delar av tum till ungefärligt antal mm. 
1/16 tum är nämligen 1,6 mm eller 
noga räknat 1,5875 mm. Genom att 
räkna om ett visst mått i delar tum 
till sextondelar kan man med en en-
kel huvudräkning omvandla måttet till 
mm. Ex: 3/8 tum = 6/16 tum och 6 x 
1,6 mm = 9,6 mm (det exakta värdet 
är 9.525). Beträffande min metod att 
bekämpa rost med rå linolja hänvisar 
jag till Classic Motor Magasin nr 11- 
2001 och nr 1-2002. 

Text: Stig Dillström 
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Modifierade topplock till V4 

På Saabklubbens årsmöte handlade en motion om modifiering av topplock till 
V4 för att kunna använda blyfri bensin utan tillsatser. Stämman beslöt att Saab-
klubben skall undersöka intresset. Du har nu möjlighet att rösta om det är 
intressant eller inte, och hur mycket du i så fall är beredd att betala. Priset 
avser ett par topplock klara för blyfri bensin utan tillsatser. Tanken är att 
klubben skulle kunna samordna en stor order om intresset är tillräckligt stort. 
Resultatet ses som indikation på intresset. 

Hur mycket är du beredd att betala som mest för modifierade topplock till V4? 

1 Jag är inte intresserad 

Upptill 2000 kr 

Upptill 3000 kr 

Upptill 4000 kr 

5 Upptill 5000 kr 

6 6000 kr eller mer 

Skicka svaret, som skall vara ett av ovanstående alternativ, på ett vykort till 
vice ordförande John Jonasson. Du kan givetvis gärna komplettera med egna 
kommentarer. Adressen till John återfinns på sidan två i denna tidning. 
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dfottlancäbiten - apa 

God fortsättning på det nya året! 

Undertecknad kunde inte låta Bakrutans 
vänner undslippa denna nattbild.... 
- oerhört stark mysfaktor ! 

- Nattsudd o neonreklam får en o gohurrves! 

fundering 	 
- Har inte "rutans" stora intressegrupp 
undanstoppat eller halvt bortglömt i 
garderoben, byrålådan, verktygslådan eller 
glöm för all del inte att kolla i reservhjuls-
baljan - dylika läckerheter och må dessa nu 
omgående frambringas i dagsljuset. 

Skicka in upphittad/återfunnen bild till 
detta husorgan som förmodligen mer än 
gärna kommer att publicera dessa rariteter till 
svår tårdrypande ögonfägnad för oss alla. *) 

Vad gäller fyrhjulingarna på bilden ovan får 
var och en själv spekulera 
...men med en tysk före och en efter ... 
...visst gosmyser den i mitten? 

Illustrationen av BEVERLOO till vänster 
har definitivt stark mysfaktor 

... eller hur ! 

med 
snudd på vårkänslor från 

Lappriket 

s) 

(- om införande har u ej tillfrågat SSK, samt 

- för att behandla alltför okontrollerat tårflöde 

rekommenderas finfina badlakan med chickt 

emblem att köpas från opelschåppens frikostiga 
utbud - bitte telefonieren 0581-16626) 
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En Sonett- 72:a -kan 
vara nåt? 

/14-111 
LL- 

Året var 1971 i varmaste månaden juni 
och sommaren stod som "spön i 
backen". Telefonen ringde, det var 
på den tiden som telefonen hade 
sladd, Bosse Svan& i andra ändan. — 
Hej, kan du åka med Carl Orrenius i 
Mönsterås till helgen? En journalist 
hade blivit erbjuden, men hade i sista 
stund fått förhinder. Jo, man tackar 
för erbjudandet och svarar naturligt-
vis —ja tack. Detta var på torsdag och 
på fredag skulle bilen hämtas, och 
jag få närmare instruktioner. 

Anländer till tävlingsavdelningen och 
bilen står färdig. Jodå, en av de "van-
liga" racerbilarna med en insprut-
ningsmotor, den första i historien. Vi 
skall prova den i Mönsterås T-tävling 
som föråkarbil tillsammans med Björn 
Waldegård i en super VW, Kulläng i 
en Opel samt en inhemsk förare i en 
Volvo. Går det sönder, vilket är risk 
för, så finns Roger Johansson på plats 
för att ta bilen hem på hans släp. 
Motorn skall gå i Finland i Grupp-5 
med Stig B som chaufför och ev. i 
Monte Carlo med Håkan Lindberg 
som förare. Naturligtvis så kände jag 
ett stort ansvar och ville absolut inte 
köra sönder den på vägen till 
Mönsterås. Man fick vara lite försik-
tig. Men, testa lite kunde man ju... 
Jag hade under åren åkt med Pelle 

Rudh i lite olika varianter av motorer 
som vi var ute och provade på kväl-
larna, men det här var något extra. 
Bilen höll till Mönsterås. 

Carl Orrenius och jag skulle bo på 
ett hotell i närheten av startplatsen. 
Jag anlände lite tidigare än avtalat och 
väntade vid hotellet. Exakt på sekun-
den klockan två anlände Carl i en 
sprillans ny Sonett. Jag som alltid varit 
Porschefrälst fick plötsligt något an-
nat i skallen än Porsche 356! Jo, det 
här var något! Vissa utvalda fick un-
der 1971 lov att köpa Sonetter i 
Sverige medan de flesta gick till USA. 
Ja, prova den fick jag och drömma 
lite kunde man ju... 

Vi startade tävlingen i V4:an och det 
blev en härlig resa. Vi åkte med sek-
under tillgodo på Björn och Kulläng. 
Motorn höll och gick som en dröm. 
Björns VW var lite av rallycrossmotor 
och alla fyra hade ungefär samma 
effekt. Det var alltid lika roligt att åka 
tävlingar i Småland och Östergötland, 
där svänger ju vägarna i motsats till 
vägarna i Värmland! 

Nästan exakt 30 år senare fick jag 
plötsligt ett erbjudande att köpa en 
nästan likadan Sonett som Carls. Var 
och tittade på bilen. Visst fanns det 
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en del att göra, men den hade klarat 
sig förvånansvärt bra genom åren. 
Klädseln var hel och fin, karossen var 
inte sprucken som brukar vara fallet. 
Bromsar och koppling satt fast och 
innertaket hade släppt, men i övrigt 
var den fin. Efter lite vinterjobb, 2- 
tums avgassystem och besiktning blev 

, 
- 

det en riktigt fin bil. Jag var helnöjd. 
Rolig att köra och går bra för att vara 
en standardmotor i. Bilen är ju så lätt 
att den känns som en racerbil. 

Text & bild: Lats Billengren 
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R.=- " Klassiskaallyk.711- perl 
2002 
Årets program ser ut enligt föl-
jande: 

11 maj 	Norrköpings MK 
25 maj 	SMK Sörmland 
15 juni 	Ydre MK 
17 aug 	Vimmerby MS 
31 aug 	SMK Trollhättan 
19 okt 	SMK Örebro 

reservtävling 
21 sept 	Wäxjö MS  

Trollhättans tävling, Strömkarlen, den 
31 augusti är en höjdartävling för oss 
Saabfantaster. Start och målgång är 
då på Saabs bilmuseum. Hoppas vi 
får se Erik Carlson även i år åka för-
åkare i SaabrnuAets vässade gröna 
92:a. 

Alla som har ett hjärta som slår i två-
takt träffas i Trollhättan. 

Uno Persson 
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1 går (onsdagen den 18 augusti) premiärvisade Saab-fabriken Saab 96, årsmodell 1966. 
Den som möjligen hoppats på ett fyrtaktsalternativ, den omskrivna Triumph-motorn, 
under en av huvarna blev besviken. Men istället bjöd Rolf Mellde & Co en utvecklad 
tvåtaktsmotor med bättre acceleration och högre toppfart. Det kommer dessutom i fort-
sättningen bli betydligt trevligare att ligga i bilkö bakom en Saab. Oljeinblandningen 
kan nu nämligen minskas till 1,5 procent om man använder en speciell olja, som är så 
färsk att, i skrivande stund, bara två bolag har den på sina bensinstationer. Har man 
tidigare tvekat om tvåtaktarens framtid i Saab så vågar man efter årets förbättringar 
utropa: 

Än lever "tvåtaktaren" i många år! 
Trollhättefabriken fortsätter att ut-
veckla och finputsa sin Saab 96 som 
sedan introduktionen 1960 påstås ha 
förbättrats på 1 500 punkter. höstens 
inräknade. Låter imponerande men 
flertalet av dessa är smådetaljer och 
bara några procent tillhör den stor-
leksordningen att de varit värda att 
nämnas inför den stora bilköpar-
kretsen. 

Årets stora förbättring ligger på motor-
sidan. Effektmässigt är höjningen 
blygsam, från 44 till 46 SAE-hk vid 
5000 v/m (40 till 42 DIN-hk vid 4250 
v/m). Men man har fått ett betydligt 
bättre vridmoment över ett större 
varvtalsområde. Toppfarten har på 
köpet ökat ca 5 km/t till ca 125 km/ 
t (i varje fall på mätaren). Motorn har 
främst utvecklats genom tillkomsten 
av en trippelförgasare, ett nytt 
insugningssystem och ett nytt luftfil-
ter. Trippelförgasaren är av samma 
typ som sportmotorns men mun-
styckskombinationerna har givetvis 
anpassats för standardmotorn. Genom 
denna förgasarkonstruktion får man 
en jämnare och bättre fördelning av 
bränsleluftblandningen till 

cylindrarna. Något som i sin tur bör 
ge lägre bensinförbrukning och som 
sagt bättre "drag" över hela registret. 

Lägre oljeinblandning 
Saab-motorn kan dock fortfarande 
köras på regularbensin. Och, enligt 
pressreleasen — den som så önskar 
kan köra 1966 års Saab med endast 
1,5 pro-cents oljeinblandning i bräns-
let, dock under förutsättning att man 
använder en speciell olja som intro-
ducerats av oljebolagen. 

Detta försiktiga och diplomatiska 
skrivsätt "den som så önskar" beror 
tydligen på att det i skrivande stund 
bara finns två oljebolag som fått sin 
olja godkänd av fabriken. De två är 
Gulf och BP. Fler bolag lär dock snart 
få klartecken för sina oljor — slutprov 
pågår — och dessa är Esso. Shell och 
Nynäs. Övriga bolag kommer säkert 
efter. 

Den lägre oljeinblandningen (tidi-
gare 3 procent) borde logiskt sett 
även innebära lägre driftskostnader 
men i praktiken blir det ingen skill-
nad alls. snarare en höjning av pri-
set. Det kostar nämligen pengar att 
ta fram en ny olja och skall den se- 
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dan säljas i lös förpackning. , vilket 
är meningen. blir bensinkostnaden i 
fortsättningen högre. kanske kan en 
lägre bensinförbrukning pga. den nya 
förgasaren göra ställningen till 
Status quo. 

På tal om kostnader så tar Saab 
genom den höjda motoreffekten ett 
steg upp på premieskalan hos de 
bolag som ingår i Svenska 
Skadeförsäkringsföreningen i och 
med 1966 års modell. I runda tal blir 
merkostnaden per år mellan 10 och 
40 kr beroende på vederbörandes 
bonusklass. 

Men för att återgå till motor- ut-
vecklingen så ingår också en ändring 
av spoltiderna och höjning av 
kompressionsförhållandet. som nu är 
8.5:1 mot tidigare 8.1:1. Tändspole av 
högeffekttyp ingår som standard i 
tändsystemet. Det nya luftfiltret är av 
samma typ som används för sport-
motorn och har också samma 
förvärmningsan-ordning. Det innebär 
att omställningen från vinter- till 
sommarläge är enklare än tidigare. 

I och med denna förbättring av 
motorkonstruktionen vågar man nog 
förutspå att Saab 96 under de när-
maste åren raskt kommer att höja 
motoreffekten uppåt 50 DIN-hk. 

Kanske kommer också färskolje-
smörjning som på sportmodellen. 

Inte bara motorn 
Även om motorutvecklingen är det i 
särklass intressantaste på årsmodell - 
66 så finns det en hel del annat värt 
trycksvärtan. Standardmodellen har 
fått nya inre drivknutar, förra året 

bytte man de yttre, och detta innebär 
att knutarna är av samma typ som 
användes på "sporten". dvs, med nål-
lager. Saxomatkoppling, som tidigare 
bara kunde erhållas till den treväxlade 
växellådan kan nu även fås till den 
fyrväxlade. 

Utvändigt märks skillnaden bara 
genom att Saab 96 standard fått två 
utvändiga backspeglar samt nav-
kapslar med ny utformning och nytt 
emblem. Navkapslarna samt 
dekorationslisterna på bilens sidor 
tillverkas numera av rostfri stålplåt, 
samma material som tidigare fanns i 
kylargrillen. Bra. 

Vänstra dörrens lås har ändrats så 
att man inte av misstag kan låsa sig 
ute och i kupéutrymmet märks skill-
naden genom en ny handbromsspak. 
som är elförzinkad istället för svart-
lackerad. På framstolarnas insidor 
finns dessutom en särskild ficka för 
säkerhetsbältet. Den ersätter den by-
gel som tidigare funnits mellan fram-
stolarna. Bältena blir därigenom enk-
lare att sköta. 

Vagnen har fått en ljustuta och strål-
kastarna, med asymmetriskt halvljus, 
är omställbara från vänster- till hö-
gertrafik. 

Slutligen kan nämnas att köparna 
kan få Saab 96 i två nya färger — gult 
och malmgrått. Kvar från i fjol är ljus-
blått, vitt, rött och olivgrönt. 

Saab sport 
presenteras i år under det exklusiva 
namnet Monte Carlo 850, en beteck- 
ning som tidigare använts på export 
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Saabfabriken överraskar med en förnämlig ut-
veckling av sin tvåtaktsmotor i 1966 års Saab 
96. Motorn har fått en trippelförgasare som ger 
en jämnare och bättre fördelning av bränsle-
luftblandningen till cylindrarna. De vanliga 
justeringarna lär vara lika enkla som på tidi-
gare modeller med singelförgasare. Kruxet 
blir vål de gånger man måste ställa flottör-
nivåerna. Som följd av trippelförgasaren har 
man utrustat motorn med ett nytt luftfilter. 
Denna utveckling år med största säkerhet i 
övering. Rolf Mendes anda. Denne höll i 
januari 1 år ett uppmärksammat före- 
drag i USA på Society of Automotive 
Engineers (SAR) internationella 
kongress om tvåtaktsmotorns ut-
vecklingsmöjligheter. Detta nya 
utvecklingssteg 	av 
Trollhättefabriken visar att 
man fullt och fast tror på 
tvåtaktaren många år 
framöver. 

BAKRUTAN 

till USA. Alla emblem har ändrats. I 
övrigt är tekniska data och motor 
oför-ändrade. Det elektriska systemet 
har dock försetts med växelströms-
generator, som redan vid tomgång ger 
6 —8 amp (kommer väl på standard-
vagnen inom två år?). Batteriet behö-
ver därför praktiskt taget bara använ-
das vid start. Vidare har Monte Carlo 
(en gång namn 
på en av franska 
Fords exklusiva 
modeller) fått 
ändrad utväxling 
i slutväxeln så att 
motorvarvet vid 
toppfart är lägre 
än tidigare. Nå-
got som ökar 
driftsäkerheten 
vid hård kör-
ning. 

Men priset då? 
undrar den 
otålige läsaren. 
Tyvärr har fabri-
kanten när detta 
skrives inte kun-
nat lämna be-
sked huruvida 
det blir någon ändring eller inte. Man 
kan således utgå ifrån att det blir en 
prishöjning. I fiol blev den 200 kro-
nor, i år lär den inte bli lägre. Som 
ledning därvidlag må nämnas att rikt-
priset (exkl. accis och oms) för 1965 
års 2-dörrars Sedan, 3-växlad, var 8 
650 kr. Det bör betyda ca 11 600 kr 
på gatan i Stockholm för årsmodell 
1966. 

Med detta må det vara som det blir. 
Så mycket verkar dock ganska klart, 
Saab-fabrikens satsning på sin väl-
beprövade modell visar att de tänker 
behålla den ytterligare ett antal år 
framöver, oavsett den helt nya vag-
nen som skall komma. 
Utseendemässigt börjar ju den bli 
modern igen. När t o m arga konkur- 

renten Volkswagenwerk ger sin nya 
modell fastback så står Saabs design 
som ett gott tecken på att inget är för 
gammalt och inget är nytt när det 
gäller skalet. 

Erik Friberg 

Tidningen MOTOR 33/1965 11 
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Köp & sälj 
Säljes: 

Jag säljer min ungdom dvs: SAAB 96-76, cinnoberröd, körklar och rostfri. 
SAAB 96-78 Super, lagunblå, besiktigad, tuta och kör, rostfri. SAAB 96-78 
Super, brun, besiktigad, behöver en ny motor, solid men har lite fläcktyfus. 
SAAB 99-74 LE, svart, behöver renovering av kopplingscylindrar och mini-
malt med rostlagning. Innerskärmar fram V4 rostfria kompletta, front V4, 
framstolar bruna i toppskick till 95/96-67, nya grillbitar till V4 71-73 (snart 
grillsäsong), dörrar till SAAB 99 4d, varvräknare till SAAB 99 med klocka 
original. SAAB 900 GL-82, 5d, "Gamle Trogen", fin bra bruksbil med drag-
krok. 
Martin Stenlund, tel 0961-617 33, 010-258 29 84 

4 st nya blanka skärmkantslister till SAAB 99 säljes till högstbjudande, lägst 
1.000:- 
Öved Clase-n, Linköping, tel 013-39 50 51 

Min nya prislista 2002 utkom redan i december-01. Du får den och pirat-
listan, plåtlistan, dessutom får Du som handlar alla nyhetsblad som ges ut 
under 2002. Allt detta får Du för för endast 50:- insatt på mitt postgiro 475 
06 59-7. Prova på Sveriges Garanterat Största Reservdelslista där du hit-
tar delar till SAAB 92-97 2T + V4 samt till äldre 99:or. 
Karl-Anders Carlsson, Grunsbo 271, 460 64 Frändefors, tel 0521-431 
33 

SAAB 96-67 V4, renovering påbörjad, plåtjobbet klart, nya skärmar + extra 
motor. Säljes till högstbjudande. 
Krister Vernersson, N:a Ringv 6, 352 36 Växjö, tel hem 0470-362 08, 
arb 0470-77 66 58 
Email: krister.vernersson@volvo.com  

Fabriksrenoverad 3 vx1 2-taktslåda, stolöverdrag original SAAB 99 (gröna), 
takräcke (SAABmärkt) nyskick, 2 st nya toppar till tidig V4, ny kylare nr 73 
32 71, div drev 70 26 37, 70 37 06 + 70 46 84, 70 43 78 + 70 43 77, 78 47 80 
(sats), ny elbackspegel 99,. Till SAAB 92: nytt motorblock med kolvar, lin-
dad kabelhärva till tidig 92 A, massor med nya delar (NOS), låga priser. Till 
SAAB 93: startmotor, fördelare, signalhorn, renoveringssats förgasare, tor-
kare, nummerskyltsbelysning, mm (allt nytt), soltak. Rea: SAAB trycksaker 
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och böcker 50% (begär lista). Dyr: Fabriksny motor till SAAB 92 i original-
kartong. 
Lars Einar, Vallsundsvägen 185, 613 36 Oxelösund, tel 0155-333 21 
Email: einars.residence@telia.com  

SMV 12 Lyx-67, bes ua 00, ny el, gasolledningar, bromsar, fräsch för sin ål-
der. Pris:6.500:-. 
Cecilia Tingman, Bromma, tel 08-25 59 04 kväll 

SAAB 96-71, + bes 000412 med en 1:a på posljus fram, beige, motor går 
bra, nya stötdämpare ca 2 år, "nya" backspeglar, en burk med lack + vinter-
däck ingår, endast sparsamt vinterkörd — ganska matt lack, rost på neder-
kant hö bakskärm samt överkant på vä bakskärm, vä dörr bucklig efter på-
körning på 80-talet skadan rostskyddad & övermålad. 
PA Pettersson, tel 070-56752 62, email: pa.pettersson@telia.com  

SAAB 96-60, fin omlackad ljusblå bil, avställd sedan 86, bilen finns i Mora. 
Kerstin Matsson, tel 018-5092 74 

Fälgar V4 72- 4st varav 2 med nya 165-15, pris 650:-, ett antal beg fram-
skärmar plåt & plast 65- pris 75:-/st, gummistötfångare 75B, fram & bak, bra 
skick, pris: 350:-, plastgrill V4, pris: 75:-, torkarblad för strålkastare 95/96, 
original, pris 35:-/paret, ny original huvudcylinder till koppling 95/96, pris: 
400:-. 
Ulf Hindström, Glasblåsargatan 11, 514 40 Limmared, tel 0325-710 89, 
email: saabulf@hotmaiLcom  

SAAB 95 V4-68, körbar men avställd sedan-95, rost i golv & hjulhus bak o 
höger dörr, matt röd lack, 2"-system, weberförgasare, 99-stolar, drag. Säljes 
P g av tidsbrist för 2.500:-. 
Hans Wiksten, Rossbolbodarna 106, 834 97 Brunflo, tel 063-75 21 87, 
email: wiksten.h@home.se  

SAAB V4, kompl block med smidda 94mm kolvar,stålvev, balanserad, med 
valfri kamaxel, kamdrev, lättat svänghjul inkl solfjäderkoppling, pris: 
12.000:-. Kamaxlar från 7.2 — 8.3 med HP lyftare, pris: 1.500:- / 2.000:-, top-
par med 44/38 ventiler, fjädrar, aluretainers, portade, bronsstyrningar, pris 
6.500:-, insug med Weber 40/40 maxportat pris: 4.000:-. Ring för info. 
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Sven-011e, tel 0411-419 39, email: s.o.wallin@skurup.sydnetnet  

SAAB 95/96, ekonomiplåt: skärmar, främre del innerskärm bakom blinkljus, 
rep-plåt över bakskärm, mm. 
Lars Hyldegaard, Vilh Becksvej 65, DK-8260 Viby J, tel +45 8611 6382 
även fax, email: saab_v4@tdcadsLdk  

SAAB 92 A-50, grön, renoverad 86-88, ytterst lite körd sen dess, stått på mu-
seum 3 år, känd historia sen 60, bes & skattefri, körklar, MHRF-förs, ring för 
mer info. Pris: minst 50.000:-. SAAB 96-71, röd, bes t o m 020630, nytt 
bromssystem & rostlagad för några år sen. behöver ny motor som kan ingå. 
Pris: 1.500:- / 2.500:- med renoverad motor. SAAB 96-76, blå, avställd 
011230, körbar, lätt renobj, bra kaross, Pris: 1.000:-. 92 + 96-76 står i Eskil-
stuna. 
Yngve Ekberg, Huddinge, tel 08-774 28 85, email: yngve.ekberg@seb.se  

Ny vevaxel till 850cc med kolvar, pris: 2.300:-, beg vevaxel, bra (har haft 
den själv), ny högerdörr 95/96 med fyrkantigt lås för hål (troligt 68 o nyare), 
pris 500:-.startmotorer 2 st för vajer och 2 utan, kylare 92/93/96, ny dörrplåt 
höger sida, nya plastskärmar, fram 2st höger långnos, ist höger kortnos, bak 
3st höger 95:a, Ist strålkastare H4, 20 olika ekonomiplåtar. 
Lars Arvidsson, Hovby Skola, 531 92 Lidköping, tel 0510-53 51 49 

Motor till SAAB 2T 850 cc 70mm kolvar, genomgången, alla delar kontrolle-
rade, komplett och körklar. Pris 500:-. 
Gillis Svensson, Fjärilskroken 5, 593 52 Västervik, tel 0490-161 24 

Saab Sonett III 1972. Färg gul. Fin orenoverad garant. 13 630 mil 3 ägare 
svensksåld.Rep o res handb.Div reservd. medföljer, Besikt t o m 2003. 
Veteranför. Vagnen finns i Boxholm. Pris 62 000 kr Endast seriösa förfråg-
ningar. 

Tel 0142-52090. E-mail; le.kallin@telia.com  
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Köpes: 

SAAB 95 i bra bruksskick helst från början av 70-talet. 
Carl-Gustaf Almquist, Simpnäs 4047, 760 42 Björkö, tel 0176-91236 

Komplett rattcentrum med signalanordning till SAAB Sport träratt. Har Du en 
sådan liggande eller kanske har Du en krockskadad Sportratt? Slå en signal 
till: 
Karl-Anders Carlsson, Grunsbo 271, 460 64 Frändefors, tel 0521-431 
33 

Till SAAB 93 B köpes: Handtag med lås och nyckel till bagagelucka, stänk-
skydd i gummi, gångjärn till dörr, lucka till handsfack samt stötfångardetaljer 
i bra eller hyfsat skick. 
Öved Clase'n, Linköping, tel 013-39 50 51 

SAAB 900 Turbo, lyxturbo eller Aero, bilen ska vara bra i plåten, 
originalverktyg SynchroTest till 99/900, testutrustning till K-Jetronic, trim-
avgas till 99 Turbo, ny kromlist till baklucka SAAB 95, fin klädsel till 
gråmetallic 99 GLE-78, ny vattenpump till 99-80, sidolister till 99-80, JP-
fälgar till 99. 
Martin Stenlund, tel 0961-617 33, 010-258 29 84 

SAAB 99-75, cinnoberröd, ska vara i mycket gott skick, speciellt invändigt. 
Motor + vxllåda bör också vara i bra skick (lite körd). Är intresserad av att 
komma i kontakt med ägare till en likadan bil även om den inte är till salu. 
Knut Okkenhaug, Gråbrödraveien 15, N-0379 Oslo, tel 0047 225 08583, 
email: knut@okkenhaug.com  
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Detta ä- Svenska Saabklubbens 

"rnodellombudsmän" 

Till dem kan du som medlem vända dig då du har frågor om respektive 
Saabmodell. 

Modell 	 Ombudsman 	 Tele:b:bilnummer 
Saab 92/93 inkl. GT 	John Jonasson 	 08-715 24 29 
Saab 96 TT inid. GT, 	Lennart Holmgren 	 026-2570 15 
Sport och MC 
Saab 96 V4 inkl. MC, 	Leif Blomberg 	 0502-45042 
De Luxe 
Saab 95 TT /95 V4 	 Mattias Roswall 	 0143-13922 
Saab 99 	 Magnus Dufva 	 08-58247258 
Saab Sonett 	 Hans Eklund 	 0514- 272 22 
Saabo 	 Erik Randa 	 08-646 49 99 

Och du! Ring inte jättesent på kvällarna, utan försök att respektera husfriden. 

SryrelsenförSSK 
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SVENSKA SAABKLUBBEN 
Box 1786 
111 97 Stockholm 
www.saabldubben.corn 
ssk@saabldubbeacom 
E-post till styrelsen: 

Medlemsavgift år 2002: 200 kr 
För medlemmar under 18 år: 50 kr 
Postgiro 476 52 46-6 
Användamarnrusaabklubb2002 
Lösenord: saab98 

\N x Wsaabklubben.com  

Styrelsemedlemmar 
Ordförande Vice ordförande 

jolm Jonasson 
Hällbrinken 11 
132 36 Saltsjö-Boo 
Tel: 08-715 24 29 
Tisdagar 18-21 
vordf@... 

Martin Bergstrand 
Bösslinge Börje 
755 92 Uppsala 
Tel: 018-3691 56 

ordf@saabklubben.com  

Sekreterare 

li
Hans Willebrand 
Gräsgärde 409 
388 96 Ljungbyholm 
Tel: 0480-330 56 
sekreterare@... 

Vice sekreterare: 
Göran Sal*n 
Trallbo, Vreta parkväg 12 
755 91 Uppsala 
Tel: 018-3601 57 
vsekr@... 

Kassör/Medlemsregister: 
Mats Carlsson 
Storsvängen 124 
129 44 Hägersten 
Tel: 08-88 88 64 
kassor@... 

Kbabbmästare 
Gerda Persson 
Porthansvägen 10 
168 45 Bromma 
Tel: 08-87 88 00 

km@... 

Materialförvaliare: 
Bemt Olsson 
Ryttaregatan 8d 
415 03 Göteborg 
Tel: 031-25 69 45 
Mån-tors 18-21 

clubshop@... 

Redaktör: 
Mattias Johansson 
Valhallsvägen 3 
434 31 Kungsbacka 
Tel: 0300-745 30 
red@... 

Reservdelsrnan: 
Rolf Jensen 
Bäckvägen 7 
Olsfors 
517 00 Bollebygd 
Tel: 033-29 53 69 
Fax: 033-29 53 69 
Torsdagar 19-21 
reservdelar@... 

Omslagsfoto: 
Thure Forsgren 
Rolf Holmberg 




	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

