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Karlskoga Motorweteraner
En förening vars ändamål är att samla människor kring ett gemensamt intresse. Intresset består i att äga, vårda
och renovera äldre fordon, både bilar och motorcyklar. Klubben anordnar träffar, utflykter och årliga rallyn.
Ett klubblad finns som utkommer med 2 nummer per år och som skickas till alla medlemmar. Genom klubbens
försorg kan medlemmar erhålla en veteranfordons-försäkring med fördelaktiga villkor och till ett rimligt pris.
Medlemmar har också rabatter i en del affärer och företag.
Postgirokonto: 103 28 94-6
Klubblokal: Gösta Berlings väg 13 691 38 Karlskoga
E-post: motorweteraner@gmail.com

Klubbens hemsida hittar ni på kmwinfo.se
Styrelsen för Karlskoga Motorweteraner
Ordförande
Per Liliegren, Jaktvägen 2, 691 54 Karlskoga, tfn. 0586-725094, 073-4462759
e-post: per.liliegren@tele2.se
Vice ordförande
Johan Granquist, Landaplan 9, 691 42 Karlskoga, tfn. 070-6461463
e-post: sportjohan@tele2.se
Kassör
Annika Liliegren, Jaktvägen 2, 691 54 Karlskoga, tfn. 0586-725094
e-post: annika.liliegren@tele2.se
Sekreterare
Eva-Britt Persson Myrtorpsvägen 23 691 37 Karlskoga, tfn. 0586-575 86
e-post: e.b.persson1@hotmail.com
Klubbmästare
Jan-Erik Johansson Myrtorpsvägen 23 691 37 Karlskoga, tfn. 0586-575 86
e-post: janeric.j@hotmail.com
Ledamot ( ansv. medlemsmatrikeln)
Per Olov Kock, Halläningsgatan 6 691 35 Karlskoga, tfn. 0586-507 78
e-post: peo.kock@telia.com
Ledamot
Berndt Hornelid, Skogalundsvägen 17, 693 32 Degerfors. tfn. 0586-731168
e-post: berndt22@telia.com
Ledamot
Lennart Nilsson, Aspstigen 11, 693 35 Degerfors, tfn 0586-450 76
e-post: aspstigen11@hotmail.com
Ledamot
Ragnar Lundberg, Östra Långgatan 21, 693 33 Degerfors, tfn 0586435 32
e-post: rlundbe@gmail.com

Klubbladet

Ansvarig utgivare
Per Liliegren, Jaktvägen 2, 691 54 Karlskoga, tfn. 0586-725094, 073-4462759
e-post: per.liliegren@tele2.se
Redaktör
Stefan Olzon, Badstugatan 28, 691 32 Karlskoga, tfn 0760-951130
e-post: olzon.stefan@gmail.com
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Försäkringar

Berne Dahl, Syrenvägen 8, 691 42 Karlskoga, tfn 0586-546 14
Fordonsförsäkringar
Klubben har avtal med försäkringsbolaget IF. För aktuella premier kontakta Berne Dahl.
Alla premier är helförsäkring och gäller helår:
MC
Årsmod för veteraner:
Rullande 30-årsgräns
Klassiker
värde 0-30.000:Klassiker
Värde 30.000-120.000:-

Bilar
Årsmod för veteraner:
Rullande 30-årsgräns
Klassiker
värde 0-60.000:Klassiker
Värde 60.000-150.000:-

Vårens och sommarens aktiviteter 2015
• vecka 12 Torsdag 19 mars kl. 18.00. Studiebesök Biogasanläggningen Mosserud. Samling kl 17.00 vid
grindarna. Anmälan till Per 073-4462759 eller email: per.liliegren@tele2.se
vecka 16 Torsdag 16 april. Besök hos Lasertech, samling kl 15.00 vidGrönfeldtsporten Bofors. Anm till
		
Jan-Eric Jhansson email: janeric.j@hotmail.com eller tel 070-6681463.
• vecka 17 Lördag den 25 april kl. 10.00. Motorlördag på Torget
• vecka 19 Onsdagsutflykterna startar!
• vecka 19 Fredag 8 maj. Vårresa till Skövde och Falköping. Anmälan till Per tel 073-4462759 eller email:
per.liliegren@tele2.se senast 15 april.
• vecka 21 Fredag 22-24 maj. Tredagars tur till Dalarna, se vidare info på sidan 13!
• vecka 22 Lördag 30 maj. Hembygdssvängen. Start och mål vid hembygdsgården i Karlskoga. Ersätter 		
Velodromrallyt. Anmälan till Per 073-4462759 eller email: per.liliegren@tele2.se senast 9 maj.
För mer info se sid 12!
• vecka 23 6 juni kl 10.00 Motorhistoriska Dagen. Vi kör en gemensam utflykt. Medtag
picknick. Start vid Karlskoga folkhögskola.
• vecka 24 Motorsportveckan 10-14 juni
Onsdag 10 juni: Invigning av Motorsportveckan på Torget.
• vecka 32 Lördag 8 augusti. Damrallyt. Start vid Karlskoga hembygdsgård. Anmälan till Annika senast den
15 juli tel. 0586-725094, eller e-mail: annika.liliegren@tele2.se .
• vecka 34 Lördagen den 15 augusti. Mopperally. Anmälan till P-O Kock tel. 0586-50778, eller e-mail: peo.
kock@telia.se. Mer Info på sidan 13!

Vid ändringar i programmet meddelas detta på klubbens hemsida: kmwinfo.se
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Ordförande har ordet!
Vintern har slagit till igen! Idag snöar det igen, men dagarna blir ljusare och längre och det är ju positivt.
Som ni redan sett så flyttar vi årets stora evenemang Velodromrallyt/Hembygdssvängen från Gelleråsen till
hembygdsgården i Karlskoga och vi ändrar också till den 30 maj.
Anledning till denna ändring är flera. Vi erbjöds att vara på Gelleråsen på söndagen i ställe för lördag som
vi ville ha. Media har inte visat oss något intresse när vi kör under Motorsportveckan eftersom det finns för
många andra evenemang som drar intresset.
Dessutom så kan alla våra deltagare få mer tid att på egen hand botanisera i alla evenemang under Motorsportveckan.
Vi flyttar även Damrallyt till Augusti, den 8:de. Även nu startar vi vid hembygdsgården i Karlskoga. Vi har
sett att denna plats passar våra rallyn väldigt bra!
Vintern har varit tung vad gäller mitt projekt i garaget. Andra åtaganden har tagit min tid. Men trots det har
jag hunnit plocka ner bilen totalt och hängt upp den på ett grillspett. Jag tror att jag har koll på vad jag behöver köpa in när det gäller mekanik. Plåt är redan inköpt, så det finns inget att skylla på. Hoppas att komma
igång med svetsandet innan säsongen är här.
En viktig förutsättning för våra rallyn är att medlemmar ställer upp som funktionärer. Den viktigase
lärdomen av fjolårets rallyn var att det hade behövts fler funktionärer vid vissa kontroller. Därför
tycker jag att ni som har möjlighet ska anmäla er till styrelsen för att medverka vid ett eller flera av
våra rallyn!
Per

Motorhistoriska dagen lockade fina gammelfordon...

...och inbjöd till gemensamt gemyt.

Motorhistoriska dagen
Fjolårets familjeutflykt runt Möckeln med gemensamt matsäcksupåpehåll i Mölle blev mycket uppskattad av
Karlskoga Motorweteraners medlemmar. Därför har styrelsen även i år beslutat om att fira Motorhistoriska
dagen med ett enklare rally på nationaldagen den 6 juni.

Redaktörens ruta

Så är det åter dags för ett nytt nummer av vårt medlemsblad. Som vanligt har jag haft god hjälp av medlemmar att fylla tidningen med intressant material. Och det är en förutsättning för att detta komplement
till hemsidan ska kunna fungera.
Denna gång hittar vi bland annat bilder från Sven Göransson och Ragnar Lundberg, Lena Lindqvist,
Eva-Britt Persson och Jan-Eric Johansson, som också skrivit texten till reportaget om höstresan. Nu
hoppas jag att även ni andra ska hjälpa till med bilder och texter. Eller med tips om egna och andras
renoveringar. Jag hjälper gärna till med att formulera och brodera om ni tycker det är svårt att skriva. Jag
finns på telefon 0760-951130 eller epost: olzon.stefan@gmail. com. Tack på förhand!
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Karlskoga Motorweteraner
Verksamhetsberättelse för 2014
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
−
Ordförande: Per Liliegren
– kassör: Annika Liliegren
−
sekreterare: Eva-Britt Persson
– klubbmästare: Jan-Eric Johansson
−
vice klubbmästare: Lena Lindqvist – ledamot: Bernt Hornelid
−
ledamot: Johan Granqvist
– ledamot, Medlemsregister: Per-Olov Kock–
−
ledamot: Lennart Nilsson
– tidningsansvarig: Stefan Olzon
Antal medlemmar vid årets slut 31/12 -14 var 754 st. Medlemsregistret har under året 2014 administrerats av Per-Olov
Kock med stor förtjänst.
Styrelsen har haft 11 st. protokollförda möten samt ett antal arbetsmöten med bl.a. förberedelser inför Mopedrallyt,
Damrallyt och Velodromrallyt samt utskick av tidningar och övrig informationsmaterial.
Två av våra rallyn kördes under Motorsportveckan i Karlskoga.
För första gången uppmärksammades Motorhistoriska dagen i klubben. Den 6/6 samlades vi vid Folkhögskolan för
gemensam färd till Möllebadet för gemensam picknik.
Årets Velodromrally gick medsols runt Granbergsdal, Degerfors, Linnebäck och Kyrksten. Rallyt avslutades på
Gelleråsen med prisutdelning. Lunch serverades vid Jacobs Loge. Ett nittiotal deltagare ställde upp.
Per Liliegren, och Jan-Erik Johansson har varit styrelsens ansvariga, att tillsammans med arbetsgruppen bestående av
Alberto Morello, Sven Göransson och Kenneth Larsson planera och ansvara för genomförandet av Velodromrallyt.
Klubben genomförde även i år ett Damrally den 15/6-14, ansvariga för planeringen var damerna i styrelsen. Start och
mål vid Hembygdsgården, där man avslutade med lunch och prisutdelning, 26 ekipage deltog. Damerna i Styrelsen,
Eva-Britt Persson, Lena Lindqvist och Annika Liliegren med hjälp av Anita Göransson höll i förberedelserna.
Mopedrally med start och mål vid Bofors station den 16/8 -14, Flyttat till augusti för att få trevligare väder. Ansvarig
för detta var P-O Kock tillsammans med Lennart Nilsson, Sven Göransson och Rune Österholm.
Alla våra rallyn genomfördes i bra väder.
Klubben har försäkringsavtal för veteranfordon med IF. Försäkringen är knuten till ett medlemskap i klubben.
Handläggare och besiktningsman för försäkringarna har Berne Dahl varit.
I samband med Karlskoga Centrumföreningens Långlördag (Motordagen), den 26 april på torget, deltog klubbens
medlemmar med ett antal fordon.
Under våren och hösten har klubblokalen varit öppen varannan torsdag, jämna veckor.
Medlemsuppslutningen har under året varit stor och vissa kvällar har det nästan varit “lapp på luckan”.
Klubben har genomfört studiebesök till följande företag:
D-Lab 23/1
Karlskoga Hammar och Hejarsmide 4/9
Lämås gård 20/2
Defab Förzinkning 16/10
Lasarettet 20/3
Karlskoga Brandstation 13/11
Dan Borgström 15/5
Biobränslebutiken 27/11
Vårresan den 23 maj gick till Hallstahammar och Köping.
Höstresan den 3 oktober gick till Stockholm och Uppsala.
Under sommaren har bil och mc-förare samlats för gemensamma utflykter varje onsdagskväll samt ett antal söndagar
till olika resmål i och utanför länet enligt en uppgjord körplan.
Klubben har gett ut två nummer av “Klubbladet”, som är ett bra komplement till klubbens hemsida. Även en
uppdaterad Matrikel är utgiven under året.
Arbetsåret 2014 avslutades med Julfest på Karlskoga Folkhögskola där några av våra medlemmar
stod för underhållningen.
En ny hemsida har skapats på nätet tillsammans med Möckelnföreningar som driver den och som administreras av
Stefan Olzon. Adressen är kmwinfo.se. Där finns reportage och en aktuell kalender bl. a.
Styrelsen vill tacka de företag som gjort det möjligt att genomföra studiebesöken och alla som sponsrat vårt
rally samt alla medlemmar som ställt upp och deltagit i arbetet i samband med klubbens verksamhet.
Karlskoga januari 2015
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Karlskoga Motorweteraner 2014

					
						
												

RESULTATRÄKNING							
2014			
2013		
INTÄKTER		
										
Medlemsavgifter								
177 095			
184 870		
Försäkringsroyality								
16 320			
16 450		
Besiktning försäkring								
8 600			
7 700		
Annonser i klubblad								
0			
6 000		
Försäljning av klubbprylar							
930			
465		
Försäljning av DVD								
0			
100		
Rallyintäkter/Velodromrallyt							
14680			
21370		
Rallyintäkter/Damrallyt								
5700					
Rallyintäkter/Mopperallyt							
4400					
Utflykter									
28903			
13500		
Räntor										
0			
1146		
										256 628			
251 601
KOSTNADER												
Lokalhyra 									
18 400			
18 000		
Övriga lokalkostnader								
494			
0		
Internet kassör									
0			
2 400		
Fika Eken									
6 751			
3 090		
Kostnad studiebesök								
10 041			
580		
Kontorsmaterial									
5 654			
12 023		
Datorkostnader program mm							
0			
19 475		
Tryckkostnad utskick								
0			
1 706		
Klubbtidningen									
56 808			
34 906		
Matrikel									0			0		
Velodromrallyt									
16 095			
19 670		
Damrallyt									
1 125			
0		
Mopperallyt									
3 760			
0		
Utflykter									
43 602			
23 947		
Porto										
38 449			
22 521		
Reklam										
14 588			
1 368		
MHRF										
19 673			
17 250		
Övrigt, årsmöte mm								
17 233			
10 901		
Aktiviteter medlemmar								
0			
14 843		
Bankkostnader									
1 340			
1 097		
Förändring av varulager								
1 364			
113		
										255 377			
203 890
Resultat									
1 252			
47 711		
					
												
BALANSRÄKNING 							
2014-12-31
2013-12-31
Tillgångar												
Kassa										
2 523			
274		
Bank										
113 953			
113 953		
Postgiro									
193 265			
192 898		
Klubbmärken									
3 628			
4 992		
Summa tillgångar								
313 369			
312 117		
								
Skulder och eget kapital
											
Ingående eget kapital								
312 117			
264 406		
Årets resultat									
1 252			
47 711		
Summa skulder och eget kapital						
313 369			
312 117
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Budget för 2015		
						

				

Intäkter					

Medlemsavgifter					
				
180 000 kr
Försäkringsroyalty									
16 000 kr
Besiktning försäkring								
6 500 kr
Försäljning av klubbprylar							
500 kr
Annonser i klubblad					
			
5 000 kr
Rallyintäkter/Velodromrallyt							
15 000 kr
Rallyintäkter/Damrallyt								
4 500 kr
Rallyintäkter/Mopedrallyt							
5 000 kr
Intäkter för utflykter					
			
20 000 kr
Ränteintäkter			 						 1 000 kr

Summa intäkter					
			
						
					
Kostnader

Lokalhyra										
Lokaltillbehör hyrd lokal					
			
Fika i Eken					
					
Kontorsmtr/kuvert etc								
Tryckkostnad för utskick					
			
Tidningen										
Rallykostnader/Velodromrallyt					
		
Rallykostnader/Damrallyt					
		
Rallykostnader/Mopedrallyt					
		
Utflykter					
					
Porto											
Reklam/presenter					
				
MHRF					
					
Övrigt, årsmöte mm								
Bankkostnader					
				

Summa kostnader					

			

Hembygdssvängen

253 500 kr

18 000 kr
1 000 kr
7 000 kr
15 000 kr
3 000 kr
35 000 kr
10 000 kr
5 000 kr
5 000 kr
40 000 kr
40 000 kr
10 200 kr
18 000 kr
45 000 kr
1 300 kr

253 500 kr

Nytt namn, nytt datum och ny start- och målplats! Karlskoga
Motorweteraners stora rally byter namn till Hembygdssvängen och
körs redan lördagen den 30 maj, klockan 10.00, med start och mål vid
Karlskoga hembygdsgård.
Anmälan senast den 9 maj till Per Liliegren, epost: per.liliegren@
tele2.se eller telefon 073-4462759.
Läs mer på sidan 12!
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Protokoll från årsmötet 2015-02-12
Plats: Karlskoga Folkhögskola
Tid: 2015-02-12, Kl. 18.00
§1.
§2.
§3.
§4.
§5.
§6.
§7.
§8.
§9.
§10.
§11.
§12.
§13.
§14.

§15.

§16.
§17.
§18.
§19.

Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordföranden Per Liliegren.
Mötets behöriga utlysande
Mötet godkände att mötet var behörigen utlyst.
Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen.
Val av mötesordförande
Alberto Morello valdes till mötesordförande.
Val av sekreterare för mötet
Eva-Britt Persson valdes till sekreterare för mötet.
Val av två protokolljusterare
Kenneth Larsson och Sven Göransson valdes till protokolljusterare.
Verksamhetsberättelsen
Mötet godkände Karlskoga Motorweteraners verksamhetsberättelsen för 2014.
Kassa och förvaltningsrapport
Mötet läste kassa och förvaltningsrapporten för 2014 och godkände densamma.
Revisionsberättelsen
Alberto Morello läste upp revisionsberättelsen och mötet godkände den.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.
Förslag till verksamhet för år 2015
Styrelsens förslag lästes igenom och förslaget godkändes av mötet.
Paragraf 12 saknades i dagordningen
Fastställande av budget för år 2015
Budgetförslaget lästes igenom och godkändes av mötet.
Skrivelse om stadgeändring
Förslag till stadgeändring innebär att styrelsen skall innehåller udda antal ledamöter.
Stadgarna har ändrats så att styrelsen innefattar 9 medlemmar.
Godkändes av mötet.
Val av styrelse
Årsmötets val av styrelse:
a)
Ordförande på två år valdes Per Liliegren
b)
Ledamot på två år valdes Eva-Britt Persson
c)
Ledamot på två år valdes Jan-Eric Johansson
d)
Ledamot på två år valdes Per-Olof Kock
e)
Ledamot på två år valdes Ragnar Lundgren
Val av revisorer och valberedning
Två revisorer på ett år Stellan Högberg, Marianne Stenkvist
Två st till valberedningen Ola Jansson, Reijo Peltola
Övriga frågor
En fråga från medlem Anders Jones om klubben var intresserad av gamla motor/bil affischer och 			
likaså programhäften. Klubbmästare och Anders träffas och gör en inventering av det samlade materialet.		
Avtackning av avgående styrelsemedlem
Avgående styrelseledamot Lena Lindqvist var ej närvarande, då avtackning ej kunde ske.
Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse och därefter serverades förtäring i form av 		
Pytt i panna, kaffe och kaka.

Karlskoga 2015-02-12
Eva-Britt Persson

Sekreterare
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Stadgar från och med årsmötet 2015
för den ideella föreningen Karlskoga Motorweteraner med hemort i Karlskoga Kommun. Klubben är ansluten till
MHRF.
Klubben bildades den 7 maj 1982.
Stadgarna är omarbetade och fastställda på årsmötet 2015.
§1 Klubbens namn
Klubbens namn är Karlskoga Motorweteraner.
§2 Klubbens ändamål
Klubben skall tillvarata och främja intresset för veteranfordon. Eventuellt kapitalöverskott skall användas för klubbens och medlemmarnas bästa. Klubben skall främja intresset för veteranfordon genom olika aktiviteter såsom rallyn, utflykter,studiebesök,
medlemsmöten etc.
§3 Medlemskap
Medlemskap kan sökas av alla som delar klubbens intressen. Fordonsinnehav inget krav. Varje medlem förbinder sig att betala en
årsavgift som fastställes av årsmötet.
§4 Utträde och uteslutning
Medlemskap upphör om anmälan gjorts muntligen eller skriftligen till klubben eller om årsavgiften ej har erlagts senast 31/5.
Uteslutning kan ske om medlem grovt har brutit mot klubbens stadgar eller utnyttjat klubbens namn i kommersiellt syfte för egen
vinning. Beslut om ovanstående fattas av styrelsen. Inbetald årsavgift återbetalas ej. Beslut om uteslutning skall skriftligen meddelas berörd person.
§5 Årsmöte
Årsmöte skall hållas senast sista februari. Kallelse till årsmötet skall ske skriftligen till medlemmarna senast 14 dagar före.
§6 Ärenden på årsmötet
1
Mötets öppnande
2
Mötets behöriga utlysande
3
Godkännande av dagordningen
4
Val av mötesordförande
5
Val av mötessekreterare
6
Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
7
Verksamhetsberättelsen för föregående år
8
Kassa och förvaltningsrapporter för föregående år
9
Revisionsberättelsen
10
Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
11
Förslag till verksamhet för kommande år
12
Fastställande av medlemsavgift för kommande år
13
Fastställande av budget för kommande år
14
Stadgeändringar
15
Val av styrelse
16
Val av 2 revisorer
17
Val av valberedning, 2 personer
18
Övriga frågor, information
19
Mötets avslutning
§7 Styrelsen
Styrelsen skall bestå av 9 personer. Årsmötet väljer ordförande och kassör samt övriga ledamöter. Vid ett konstituerande styrelsemöte i anslutning till årsmötet utser styrelsen sekreterare, klubbmästare, vice klubbmästare samt 4 ledamöter.
§8 Beslutande och verkställande organ
Högsta beslutande organ är årsmötet eller allmänt möte. Den omedelbara ledningen av klubbens verksamhet handhas av styrelsen
som verkställer beslut från årsmöte eller allmänt möte. Löpande verksamhet handhas av styrelsen.
§9 Stadgeändringar
Förslag till stadgeändringar skall inkomma till styrelsen senast en månad före årsmötet. Vid omröstning krävs att 2/3 av de närvarande godkänner ändringsförslaget. Språklig justering räknas ej som stadgeändring.
§10 Firmateckning
Klubbens firma tecknas av ordförande och kassör, var för sig.
§11 Klubbens upplösning
Endast klubbens styrelse kan till årsmötet eller allmänt möte föreslå att klubben upplöses. Beslut om upplösning skall fastställas
vid tre på varandra följande årsmöten eller allmänna möten och med minst 3/4 av de närvarandes röster. Vid dessa möten skall
även beslut fattas hur ev tillgångar skall hanteras.

Klubbens nya stadgar finns också tillgängliga på hemsidan www.kmwinfo.se under fliken klubben/stadgar.
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Nya stadgar och ny ledamot på årsmötet

När Karlskoga Motorweteraner hade årsmöt den 12 februari på Karlskoga folkhögskola antogs
klubbens nya stadgar, som bland annat slår fast hur många ledamöter som ska finnas i styrelsen och
också att ordförande och kassör väljs av årsmötet men att ansvarsfördelningen mellan övriga ledamöter läggs fast av styrelsen i ett konstituerande möte.
Lena Lindqvist hade avsagt sig omval och i hennes ställe valdes
Ragnar Lundberg till ny styrelseledamot. Övriga i styrelsen i tur
att avgå, däribland ordföranden Per Liliegren, omvaldes.
Årsmötet, som leddes av Alberto Morello med Eva-Britt Persson som sekreterare avlöstes av den sedvanliga pyttipannan.

Pyttipanna i folkhögskolans restaurang utgjorde sedvanlig
avslutning på KMW:s årsmöte.
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Ragnar Lundberg är ny ledamot i styresen efter Lena Lindqvist som avsagt sig
omval.

Motorhistoriska dagen
Nationaldagen 6 juni

Även i år firar Karlskoga Motorweteraner Motorhistoriska dagen med ett rally/en gemensam utflykt
på nationaldagen den 6 juni.
I år kommer den gemensamma åkningen att sträcka sig längre än senast. Arrangörerna har ännu inte bestämt om man ska läggas rutten norr eller söder om Karlskoga. Besked kommer framöver.
Starten sker klockan 10.00 från parkeringen vid Karlskoga folkhögskola. Anmälan till Per
email: per.liliegren@tele2.se eller tel 073-4462759 senast 1 juni.
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En historisk syn..? Karlskoga Motorweteraners historiska rally lämnar nu Gelleråsen och Velodromloppet.
Förändringen innebär inte bara att man bryter med Velodromloppets arrangörer utan också att rallyt får
nytt namn, nytt datum och ny start- och målplats.

Farväl till Gelleråsen:

Velodromrallyt blir Hembygdssvängen
Sedan vare sig Racinghistoriska klubben eller Picko Troberg kunnat lämna besked om hur man ser på
Velodromrallyts roll i samband med Velodromloppet och Pickos arrangemang Historic Grand Prix, såg sig
KMW:s styrelse nödgad att gå sin egen väg. Det innebär att klubbens tidigare storrally Velodromrallyt, nu får
helt nya förutsättningar.
Inte så att rallyts idé eller utformning förändras. Men namn, datum och start- och målplats blir nytt. Hembygdssvängen kommer att starta redan 30 maj och utgår från Karlskoga hembygdsgård. Självfallet är tanken
att rallyts själ ska finnas kvar och man hoppas på en minst lika god tillslutning som tidigare.
Men osäkerhet bland annat om hur rallyts deltagare skulle betraktas i förhållande till vanliga besökare på
Gelleråsen, samtidigt som planeringen av övriga evenemang förhindrades, har gjort att en förändring och ett
nytänkande varit av nöden. Inte minst sedan man från RHK velat flytta rallyt till söndagen.

Prisutdelning vid tidigare rally.

Inte alltid bara solsken...
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Tre-dagars utflykt med våra
veteranfordon
Resa till Orsa
Vi startar med samling vid Nobelhallens parkering kl 08.00 fredagen den 22 maj 2015.
Resan går mot Filipstad till Lesjöfors och Lesjöfors Bruks Museum. Där vi får en rundvandring innan
resan fortsätter norrut. Lunch äter vi i Vansbro. Vidare mot Orsa och sista stoppet blir fika vid
Siljansfors skogsbruksmuseum.
När vi kommer in till Orsa så tar vi in på Orsa vandrarhem där vi bokat upp de bästa rummen.
På kvällen tänder vi grillarna och äter medhaft som ett knytis.
På lördagen har vi ett antal aktiviteter att välja mellan, vi väljer ut några och åker gemensamt och avslutar
med något eget val eller tillbaka till boendet för vila.
Några alternativ:
Nusnäs 		
Orsa Björnpark		
Lokstallarna
Zorngården		
Vasaloppet			
Minnasmuseet Rättvik
Långbryggan Rättvik Clas Ohlsson Insjön		
Hembygdsgården Älvdalen
Vasastugan, Mora
Hansjö Mejeri			
Slipstensmuse’et Orsa
På kvällen samlas vi och äter en gemensam middag på Bykrogen
Söndagen återvänder vi hemåt, stannar till vid något lämpligt mål och för att få något att äta. Inför
resan samlas alla som anmält sig till en genomgång och kanske väljer vi ut några av de ovanstående
aktiviteterna som vi gemensamt besöker.
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Mopedrally! forSuccén
Lördag 15 augusti 2015

Nu upp till 98 cc!

tsät

ter!

KMW anordnar för femte året i rad ett rally speciellt för dig som
vill ut och lufta din moped och numera även för dig som har en
lättviktare, en 98-kubikare. Start kl 10.00 från Bofors station.
Missa inte chansen till en trevlig femmilatur på moppen!
Anmälan kan ske till Per-Olof Kock på telefon 0586-50778 eller
e-mail: peo.kock@telia.se senast den 8 augusti.
									Välkomna!
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Femårig jubelsommar för KM

Damrallyt fortsätter att växa
Under ett par veckor i augusti kommer Karlskoga
Motorweteraner att anordna två relativt nya men
ständigt växande rallyn. Den åttonde får damerna
chansen att visa att de minsan inte bara pryder passagerarstolen.
Damrallyt har sedan starten 2011 visat en ständigt
stigande trend och damernas utstyrslar blir allt mer
tidstrogna och autentiska.
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MW:s båda färskaste rallyn

Gubbarnas rallyhelg lockar allt fler
Den 15:e tillåts herrarna att göra en återresa
till pubertetens oljeröksdoftande ligisttakter.
Mopedrallyt har visat sig locka tvåtaktsrykande 50-kubikare från när och fjärran. (Nåja,
det kanske inte alltid rör sig om lagstadgade
50 kubik...)
De båda rallyna startade alltså för fem år

sedan och efter en tämligen trevande start har
de fortsatt att växa.
För mopedrallyts del har säker flytten från
månadsskiftet april-maj till augusti haft en
stor inverkan på expansionen. Augustis väder
är mer lockande för mopedister än aprils.
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Höstresa till Polismuseet...
Årets höstresa gick österut den tredje oktober.
Ett fullt busslast av entusiastiska morgonpigga damer och herrar tog sikte på
polismuseet på Gärdet i Stockholm med ett uppehåll för fika i Götlunda.
Tanken från början var att besöka polismuseet i Solna
för att bese äldre polisfordon
men tyvärr gick det inte att bese på grund av en pågående flytt av verksamheten till Tumba.
På polismuseet på Gärdet fick vi oss en intressant
berättelse om hur polisverksamheten startade
i mitten av 1800-talet och fram till dags dato. I flertal
montrar kunde vi bese uniformer av olika
de slag. Intressant men det var egentligen det andra
museet som vi önskade besöka.
Fin lunch serverades på restaurangen i museets närhet.

16

...och NV-museet
Därefter åter uppsittning i bussen för avfärd mot
Uppsala och NV-museet (Nymans Verkstäder)
Där togs vi emot av tre pratglada äldre herrar som
tog oss runt i företagets olika avdelningar.
Vi fick beskåda komponenter som tillverkats på NV.
Cyklar från olika tidsepoker med de olika märkena
såsom Hermes, Crecent och NV.
Där har även tillverkats mopeder, motorcyklar, båtmotorer och mycket annat.
Efter detta var det dags att sikta in sig på hemresan.
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KMW:s julfest var som vanligt tämligen välbesökt och i Folkhögskolans restaurang var det gott om utrymme
och goda mackor...

Julfest med skinkmackor och fika
Karlskoga Motorweteraners julfest i Karlskoga
folkhögskolas restaurang börjar bli en tradition.
Även denna gång hade en skara KMW:are mött
upp för ett gemensamt firande och för att avnjuta en skinkmacka inför den stundande julen.
Vad som definitivt är en tradition är underhållningen. I år hade emellertid Pinnens combo en

lite annorlunda sättning med trummisen Conny
Lindholm som inhoppare i trumpetaren Hans
Axelssons frånvaro och med Ragnar Lundberg
som sångsolist i några låtar.
Innan deltagarna lämnade festen överlämnade
tomten Berndt Hornelid varsin julklapp, också
det en uppskattad tradition.

Tomtefar Jan-Eric Johansson diskuterar julens allvar med Bosse Eriksson.

Pinnens combo spelade som vanligt. Denna gång
med trummisen Conny Lindholm som inhoppare.
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Folkhögskolans skinkmackor smakade utmärkt och köerna ringlade för att förse sig...

Festdeltagarna lät sig väl smaka av skinkmackorna.

Ragnar Lundberg gjorde succédebut med sitt inhopp
som solosångare i Pinnens combo.

Julklappsbordet förbereds av tomtarna Jan-Eric och
Berndt.
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Besök på nya brandstationen
Den 13 november 2014 gjorde Karlskoga Motorweteraner ett mycket välbesökt studiebesök
på den nya brandstationen i Karlskoga. Besöket inleddes med en genomgång där Mattias
Långström berättade om det omfattande arbete som ledde fram till att den gamla, utdömda
stationen ersattes av en ny och toppmodern.
Efter genomgången delades deltagarna upp i grupper och visades runt i lokalerna. En guidning som uppskattades mycket av medlemmarna.
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Grafiska

Skogsbovägen 4 Karlskoga
0586 / 341 00
www.mekonomen.se

Alla typer av däck
PV-MC-LV
Traktorer och övrigt
Vi utför även:
¤ HJULINSTÄLLNING
¤ NYCKELKOPIERING
¤ SKIVBROMSSVARVNING
¤ FRAMVAGNSREPARATIONER
¤ LJUSINSTÄLLNING
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Däckservice
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Körprogram onsdagsuflykter för
Karlskoga Motorweteraner 2015
Start från parkeringen nedanför Folkets Hus kl. 17.00
Utflykten till Hajstorp onsdagen 24/6 startar vi
kl. 15.00 från Folkets Hus

Dag/datum

Utflyktsmål

Km/tor Fika/aktivitet

Ons 6/5
Åtorp/Kaffebönan
50
Ons 13/5 Kristinehamn/Kafferian
60
Ons 20/5 Prästbäcken
70
Ons 27/5 Pershyttan/Kalasexpressen 90
Ons 3/6 Vassgårda/Mossfeldt
50
Ons 10/6 Fjugesta/Ribboda MC
90
Ons 17/6 Immen/Tore Karlsson
40
Ons 24/6 Hajstorp
140
Ons 1/7
Lungsund
70
Ons 8/7
Ut i det blå
Ons 15/7 Bjurbäckens slussar
80
Ons 22/7 Mullhyttan/Fyra systrar 80
Ons 29/7 Nora/Strandstugan
100
Ons 5/8 Villingsberg/Äggakalle
30
Ons 12/8 Fjugesta/Ribboda MC
90
Ons 19/8 Kristinehamn/Pärlan
70
Ons 26/8 Åtorp/Kaffebönan
50
Ons 2/9
Prästbäcken
70
Ons 9/9
Degernäs Herrgård
40
Ons 16/9 Granbergsdals hyttta
30

Fika
Fika
Fika
Fika
Korv och fika
Fika
Grillafton
Fika
Fika
eget fika
Fika
Fika
Våfflor
Grillafton
Fika
Fika
Fika
Fika
Fika
Kolbullar

Ansvarig
Lena
Lena
Jan-Eric
Kenneth
Lena
Lena
Lena
Jan-Eric
Jan-Eric
Lena
Lena
Lena
Lena
Lena
Lena

Den som ansvarar för turen sköter anmälningar till respektive färdmål.
Vid dålig väder åker vi till Degernäs Herrgård eller Strandkanten och fikar.
Ansvariga för vissa turer är Lena Lindkvist,
Kenneth Larsson,
Jan-Eric Johansson,
Berndt Hornelid,
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mobilnr. 070-266 96 03
mobilnr. 070-731 32 19
mobilnr. 070-668 14 63
mobilnr. 070-353 69 52

Andra aktiviteter

i närområdet av Karlskoga
som kan vara trevliga att besöka eller delta i.
Dag/datum		

Utflyktsmål 			

Aktivitet 					

Övrigt

Lör 25/4 		
Motordagen/Torget 		
Veteranfordonsutställn.
Fre 1/5 			
Svartå/Jorkas		
Marknad/Utställning
Mån 4/5 		
Björneborgsparken 		
Veteranfordonsträff
Mån 11/5 		
Björneborgsparken 			
”
Tors 14/5 		
Vretstorpsparken 		
Utställning/marknad kl. 10.0015.00
Mån 18/5 		
Björneborgsparken 		
Veteranfordonsträff
Tors 21/5 		
Hembygdsgårdens 		
Motorcafé
22-24/5 		
3dagars resa 			
Orsa 			
Se aktivitet i Klubbladet
Lör 23/5 		
Kristinehamn/Marieberg
Veteranfordonsutställn.
Mån 25/5 		
Björneborgsparken 		
Veteranfordonsträff
Tis 26/5 		
Nässundet 				
”
Ons 27/5 		
Hajstorp 				
”
Lör 30/5 		
Hembygdssvängen 		
Kmw Veteranfordonsrally
Se aktivitet i Klubbladet
Mån 1/6 		
Björneborgsparken 		
Veteranfordonsträff
Lör 6/6 			
Motorhistoriska dagen 		
Veteranfordonsresa 		
Se aktivitet i Klubbladet
Mån 8/6		
Björneborgsparken		
Veteranfordonsträff
Tis 9/6 			
Hembygdsgårdens 		
Motorcafe
Ons 10/6		
Hajstorp 				
”
10-14/6 		
Motorsportveckan 		
Olika typer av motorsport
Lör 13/6 		
Ånnaboda/Classic 		
Utställning/Marknad
Lör 13/6 		
Björneborgsparken 		
USAfordonträff
Mån 15/6 		
Björneborgsparken 		
Veteranfordonsträff
Mån 22/6 		
Björneborgsparken 			
”
Tis 23/6 		
Nässundet 				
”
Ons 24/6 		
Hajstorp 				
”
Fre 26/6 		
Fallqvist Glas 			
Fordonsutställning
Lör 27/6		
Töreboda/Mandys Diner
Utflykt med lunch Folket Hus start kl. 11.00
Tis 30/6 		
Nässundet 			
Veteranfordonträff
Ons 8/7 		
Hajstorp				
”
Tors 9/7 		
Hembygsgårdens 		
Motorcafé 							
Sön 12/7 		
Mullhyttan/Marknad 		
Marknad/Familjedag
Tors 16/7 		
Degerfors/Berget 		
” Rockabilly”				
Entreavgift
Lör 25/7 		
Björneborgsparken 		
Europafordon
Sön 26/7 		
Rudskoga 			
Teknikdag Familjedag
Tis 28/7 		
Nässundet 			
Veteranfordonsträff
Ons 29/7 		
Hajstorp 				
”
Tors 6/8 		
Hembygdsgårdens 		
Motorcafé							
Lör 8/8 			
Damrally 			
Kmw Damrally 			
Se aktivitet i Klubbladet
Lör 8/8 			
Rudskoga Hembygdsgård
Familjedag
Mån 10/8 		
Björneborgsparken 		
Veteranfordonsträff
Ons 12/8		
Hajstorp 				
”
Lör 15/8 		
Mopperally 			
Kmw Mopperally 		
Se aktivitet i Klubbladet
Lör 15/8 		
Hasselforskalaset 		
Marknad/Familjedag
Mån 17/8 		
Björneborgsparken 		
Veteranfordonträff
Mån 24/8 		
Björneborgsparken 			
”
Tis 25/8 			
Nässundet 			
”
Mån 31/8 		
Björneborgsparken 			
”
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Vianor

Fallqvists nya!
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Medlemmarnas sida
Medlemmarnas sida är till för allmän information till medlemmarna och köp och sälj samt öppen för
medlemmarnas synpunkter på både verksamhet och klubbarbetet.
Kontakta tidningsansvarige eller någon ur styrelsen.

MEDLEMSREGISTRET:

Per Olov Kock Halläningsgatan 6

tfn. 0586-50778 E-Mail. peo.kock@telia.com

OBS !! Det är upp till dig som medlem att se till att Du anmäler din korrekta adress till Per-Olov för
att få del av klubbens information om verksamheten m.m.
Det är också viktigt att Du så långt som möjligt håller klubben informerad om ditt fordonsinnehav
inte minst om du har försäkrat fordonen via klubben.

OBS !! Om DU slarvar med medlemsavgiften så blir försäkringen ogiltig!

Klubbförmåner:

Vid uppvisande av medlemskort får du rabatt på följande firmor:

Autoexperten AB
Verktyg - tillbehör och
reservdelar .......10 - 25 %
Övrigt
...... 5 - 25 %
Vid större beställningar lämnas offert.
Mekonomen AB
På varor i butiken
....... 10 - 25 %
Motorman AB
Skrantabacken 29 KGA
På det mesta ........10 %

Däckson AB
Däck beroende på fabrikat
....10 - 35 %
KIPAB
Adolfsbergsvägen 6 Örebro
tel. 019 - 20 65 70
Kullager - tätningar - kedjor
- drev- kilremmar m.m.
Även svåra dim. 30 - 50%
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Annons:
Nya delar till Volvo 140  
Motorhuv 67-74
Röd klädsel 142-72, framsäte,baksäte,dörrsidor,sidor
baksäte.
Röda dörrsidor 142 72-73
Beige dörrsidor 144,145-69
+ mycket mer. Ring och
kolla.
Sven 070-5740676

Besök klubbens hemsida:

kmwinfo.se

2015 års Vårresa

Vårresan styr, fredagen den 8 maj, åter mot
Skövde, denna gång besöker vi Volvos nya
motortillverkning av motorer till personbilar. Hoppas att det blir ett intressant studiebesök. Efter detta styr vi mot Falköping
och MC museet där. Fika på vägen ner
lunch och inträde ingår i priset som blir ca
400kr för medlem och 550kr för icke
medlem i medlems sällskap.
Anmälan tas emot av Per på mejl: per.liliegren@tele2, eller tel, 0734462759, senast
den 15 april.
Vi har en buss tillgänglig så max 54 deltagare, medlemmar har företräde.

Hembygdssvängen

Ett rally som ersätter vårt Velodromrally.
Då Velodromloppet i år utökar sitt evenemang till ett Oldtimers Grand Prix så ser vi att
vårt velodromrally blir lite udda bland allt som sker på Gelleråsen denna helg. Därför så
flyttar vi till annan plats och annan dag! Vi hoppas att alla som tidigare ställt upp i vårt
rally kommer tillbaka och kör vårt rally den 30/5 med start från Hembygdsgården i Karlskoga.
Detta ger oss också möjlighet att på annat sätt följa Motorsportveckan 11-14/6.

Femårsjubileum!
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Succé

Damrally!

Succé

n fort

8 augusti kl 10.00

Damrallyt är här för att stanna! I år firar rallyt fem år och arrangörerna tror på en
upprepning av fjolårets rekorddeltagande. Rallyt är öppet för ekipage enbart bestående
av kvinnliga förare och passagerare, gärna i tidsenlig klädsel, även om
detta inte är någon nödvändighet.
I år är rallyt skilt från Motorsportveckan och körs i stället 8 augusti
med start från Hembygdsgårdenlördagen den 8 augusti klockan 10.00.
Startavgift 150 kr/fordon, förtäring till föraren ingår.
Anmälan senast 15 juli till Annika Liliegren, tel
0586-725094 eller e-post: annika.liliegren@tele2.se.

Välkomna!

sätter

!

