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Ägare Tomas Johansson

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 två 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: Korpkullsvägen 8, 691 53 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. 072-736 50 94
e-post: per.liliegren.kga@gmail.com
Vice ordförande
Johan Granquist, Landaplan 9, 691 42 Karlskoga, tfn. 070-646 14 63
e-post: johan@granquistpromotion.se
Kassör
Annika Liliegren, Jaktvägen 2, 691 54 Karlskoga, tfn. 070-261 50 72
e-post: annika.liliegren@gmail.com
Sekreterare
Elisabeth Lindfors, Hindersgatan 6, 691 35 Karlskoga, tfn. 073-622 34 97
e-post: tomas@tnymedical.se
Klubbmästare
Jan-Eric Johansson, Myrtorpsvägen 23, 691 37 Karlskoga, tfn. 070-668 14 63
e-post: janeric.j@hotmail.com
Ledamot ( ansv. medlemsmatrikeln)
Per Olov Kock, Halläningsgatan 6, 691 35 Karlskoga, tfn. 070-252 20 10
e-post: peo.kock@telia.com
Ledamot
Tomas Nyberg, Hindersgatan 6, 691 35 Karlskoga, tfn. 073-595 81 95
e-post: tomas@tnymedical.se
Ledamot
Conny Björk, Hammargatan 2, 680 71 Björneborg, tfn 073-617 40 68
e-post: conny.bjork@hotmail.com
Ledamot
Leif Leander, Bricketorp 408, 691 94 Karlskoga, tfn 0586-72 86 77
e-post: leif_leander@telia.com

Klubbladet

Ansvarig utgivare
Per Liliegren, Jaktvägen 2, 691 54 Karlskoga, tfn. 072-736 50 94
e-post: per.liliegren.kga@gmail.com
Redaktör
Stefan Olzon, Kungsvägen 43 B, 691 31 Karlskoga, tfn. 076-095 11 30
e-post: olzon.stefan@gmail.com
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Försäkringar

Berne Dahl, Syrenvägen 8, 691 42 Karlskoga, tfn 070-779 88 90
Fordonsförsäkringar
Klubben har avtal med försäkringsbolaget IF. För aktuella premier kontakta Berne Dahl.
Alla premier är helförsäkring och gäller helår. Vid skada: ring 031-345 64 03!
Bilar
Årsmod för veteraner:
Rullande 30-årsgräns
Klassiker
värde 0-60.000:Klassiker
Värde 60.000-150.000:-

MC
Årsmod för veteraner:
Rullande 30-årsgräns
Klassiker
värde 0-30.000:Klassiker
Värde 30.000-120.000:-

MHRF-försäkringen

Martin Jörgensen, tel 0586-452 79
Numera kan du som önskar även teckna en fordonsförsäkring genom Motorhistoriska
Riksförbundet. Här gäller en rullande 20-årsgräns för bilar, motorcyklar och lätta
lastbilar. För moped är gränsen 30 år. Försäkringen är en helförsäkring och gäller
för helår.MHRF tillhandahåller även renovering- och uppställnngsförsäkringar och
försäkringar för fordon med avvikande detaljer.
På förekommen anledning vill vi påpeka att Martin INTE utför digitala besiktningar!!! Ring Martin på telefon 0586-452 79 för en manuell besiktning! Om du
skickar mail är risken stor att din försäkring blir kraftigt försenad!
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Mopedrally!
Lördag 7 augusti 2021 kl. 10.00

Nu upp till 98 cc!

Nyt

t fö

rsö

k!

KMW anordnar i år åter ett rally speciellt för dig som vill ut och lufta din moped och
även för dig som har en lättviktare, en 98-kubikare.
Missa inte chansen till en trevlig femmilatur på moppen!
Anmälan kan ske till Per-Olof Kock på telefon 070-2522010
eller e-mail: peo.kock@telia.com senast den 1 augusti.
											Välkomna!
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Ordförande har ordet!

Onsdagstur till Jacobs loge för att bese Peters samling av klassiker
Coronaåret! 2020 har passerat, som ett förlorat år! Men lite hann vi med innan stängning i alla fall!
Ett årsmöte på Boda borg och två studiebesök, samt två föredrag med bilder från Australien och Danmark.
Vi kunde även genomföra onsdagsturerna då restriktionerna sa max 50 pers.
Nu planerar vi ett nytt år, men som det ser ut idag kan vi inte ha några träffar under våren som vanligt är.
Men vi ska försöka genomföra Vårmönstringen den 8 maj, om myndigheterna släpper på restriktionerna så
att vi kan ha folksamling utomhus!
Vi ska också försöka köra onsdagsturerna som vanligt. Men med start 16.00, så att vi hinner fram till
resmålen innan stängningsdags för kaféerna. Vi kommer inte att publicera ett körschema för dessa turer
då vi inte vet i dagsläget vilka ställen som kommer att vara öppna!
Men om Ni har förslag på ett mål för en tur så hör gärna av er till någon i styrelsen om detta!
Vår avsikt är även att vi ska köra Mopperallyt och Tjejsvängen med samma upplägg som när de senast
kördes!
Årets årsmöte har vi genomfört digitalt med hjälp av programmet Teams. Och det fungerade bra, men vi
hade väl önskat ett större deltagande av medlemmarna! Det måste väl finnas fler än detta fåtal anmälda som
har en dator i klubben!
När det gäller hösten så får vi återkomma med en plan, när vi vet hur pandemin utveckling ter sig.
Som vanligt så fick vi tillbaka flera brev från postnord då vi inte fått in adressändring från er som flyttat!
Så, Alla Ni som flyttar, meddela oss er nya adress! Om vi inte når er, så blir ni ju av med er försäkring!
Nu ser vi fram mot en vaccinspruta eller två och återgång till ett Normalt liv!
Med vänlig hälsning!
Per

Redaktörens ruta:

Ännu ett stympat nummer av Klubbladet. Må detta bli det sista med bara 20 sidor! Med kallelsen till
årsmötet och även här i bladet finns ett aktivitetsprogram för våren. Förhoppningsvis kommer dessa
evenemang gå att genomföra och ge material till ett 28-sidig nummer i höst. Men det kräver också din
medverkan! Kom gärna med berättelser om allt som hör vår hobby till och hör av dig till mig, Stefan
Olzon, tel 076-095 11 30 eller olzon.stefan@gmail.com så kan vi gemensamt se till att vi får ett fullödigt blad till hösten . . .
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Karlskoga Motorweteraner Verksamhetsberättelse för 2020
Karlskoga Motorweteraner Verksamhetsberättelse för 2020
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
 ordförande: Per Liliegren
– kassör: Annika Liliegren
 sekreterare: Elisabeth Lindfors
– vise ordförande: Johan Granqvist
 klubbmästare: Jan-Eric Johansson
– ledamot: Tomas Nyberg
 ledamot: Leif Leander
– ledamot: Conny Björk
 tidningsansvarig: Stefan Olzon
– ledamot, medlemsregister: Per-Olov Kock


Antal medlemmar vid årets slut 31/12 -20 var 604 st.
Styrelsen har haft 8 st. protokollförda möten samt ett antal arbetsmöte med utskick av tidningar
och övrig informationsmaterial.
Det blev ingen vår eller höstresa pga pandemin.
Vårmönstringen och invigningen av vår nya klubblokal blev inställt likaså Mopperallyt och
Tjejsvängen av samma anledning.
Trots allt uppmärksammades Motorhistoriska dagen i klubben. Den 6/6 samlades vi vid
Korpkullen för gemensam färd till Börjes bygdegård i Bjurtjärn för att förtära picknick. Vi får
tacka Bjurtjärns Hembygdsförening för det fina mottagandet.

Klubben har försäkringsavtal för veteranfordon med IF. Försäkringen är knuten till ett
medlemskap i klubben. Handläggare och besiktningsman för försäkringarna har Berne Dahl varit.
Vi har även en besiktningsman till MHRF försäkringar, Martin Jörgenssen.
Under våren hann vi med fyra aktivitet i klubben innan all verksamhet slogs igen.
Vi utnyttjade Möckelnföreningarnas hus i Kilsta för två besök. Det första med Leif Lundin som
visade bilder från Australien och det andra när Bengt Bjurström kom och berättade om sin resa
till Römö i Danmark

Klubben har genomfört studiebesök till följande företag:
Fragus Motorsport 23/1
Gelleråsen Arena 19/3
Under sommaren har bil och mc-förare samlats för gemensamma utflykter varje onsdagskväll 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.
Julfesten ställdes in pga rådande omständigheter.
Hemsidan på nätet uppdateras kontinuerligt tillsammans med Möckelnföreningarna som driver
den och som administreras av Stefan Olzon. Adressen är kmwinfo.se. Där finns reportage och en
aktuell kalender bl. a.
Det finns också en Facebooksida, där publiceras ändringar som sker efter de ordinarie utskicken!
Sidan heter Karlskoga Motorweteraner.
Styrelsen vill tacka de företag som gjort det möjligt att genomföra studiebesöken samt alla
medlemmar som ställt upp och deltagit i arbetet i samband med klubbens verksamhet.
Karlskoga januari 2021
Styrelsen
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KARLSKOGA MOTORWETERANER 2020
RESULTATRÄKNING
INTÄKTER
Medlemsavgifter 250 kr
Medlemsavgifter 300 kr
Medlemsavgifter familj 350 kr
Rallyintäkter/Hembygdssvängen
Rallyintäkter/Damrallyt
Rallyintäkter/Mopperallyt
Intäkter för utflykter
Annonser i klubblad
Förändring av klubbmärken
Försäljning klubbprylar
Försäkringsroyality
Besiktning fordon
Försäljning av DVD
Räntor

KOSTNADER
Lokalhyra
Övriga lokalkostnader
Fika Eken
Kostnad studiebesök
Kontorsmaterial
Datorkostnader program mm
Tryckkostnad utskick
Klubbtidningen
Rallykostnader/Hembygdssvägen
Rallykostnader/Damrallyt
Rallykostnader/Mopperallyt
Utflykter
Porto
Reklam
MHRF
Övrigt, gåvor mm
Årsmötet
Aktiviteter medlemmar
Bankkostnader
Förändring av klubbmärken
Återbetalning av medlemsavgift/resor

Resultat

BALANSRÄKNING
Tillgångar
Kassa
Bank
Postgiro
Klubbmärken
Summa tillgångar
Skulder och eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Summa skulder och eget kapital
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2020

2019

142 000
9 900
750
0
0
0
6 850
3 500
0
0
14 734
3 300
0
0
181 034

143 750
9 600
700
0
0
6 598
0
4 000
-4 779
100
15 003
4 000
0
0
178 972

37 521
4 859
2 639
0
14 831
0
0
37 339
0
0
0
470
19 334
0
18 792
12 337
495
0
1 124
0
6850
156 591

19 500
9 750
4 538
199
10 435
0
0
41 777
0
253
2 973
664
30 034
4 491
19 596
2 044
6 000
7 471
2 194
0
-250
161 667

24 443

17 305

20-12-31

19-12-31

7 870
114 326
340 757
0
462 953

11 494
114 326
312 690
0
438 510

438 510
24 443
462 953

421 205
17 305
438 510

Budget för år 2021
Konto
3000
3994
3995
3990
3110
3010
3011
3012
3020
8300

Intäkter
Medlemsavgifter
Försäkringsroyalty
Besiktning försäkring
Försäljning av klubbprylar
Annonser i klubblad
Rallyintäkter/Hembygdssvägen
Rallyintäkter/Damrallyt
Rallyintäkter/Mopedrallyt
Intäkter för utflykter
Ränteintäkter
Summa intäkter
Kostnader
Lokalhyra
Lokaltillbehör hyrd lokal
Fika Korpkullen
Kontorsmtr/kuvert etc
Tryckkostnad för utskick
Tidningen
Rallykostnader/Hembygdssvägen
Rallykostnader/Damrallyt
Rallykostnader/Mopedrallyt
Utflykter
Porto
Reklam/presenter
MHRF
Övrigt, årsmöte mm
Bankkostnader
Summa kostnader

5010
5050
6060
6110
6130
6150
6190
6191
6192
6200
6250
6300
6350
6390
6570

165 000 kr
20 000 kr
5 000 kr
500 kr
4 000 kr
- kr
3 500 kr
5 000 kr
24 500 kr
- kr
227 500 kr

36 000 kr
2 500 kr
4 000 kr
10 000 kr
2 500 kr
40 000 kr
5 000 kr
5 000 kr
5 000 kr
33 500 kr
20 000 kr
6 200 kr
18 000 kr
36 800 kr
3 000 kr
227 500 kr

Onsdagsturerna inleds onsdag 12 maj. OBS klockan
16.00. Per Liliegren tar tacksamt emot förslag på resmål.
Email: per.liliegren.kga@gmail.com
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Protokoll från årsmötet 2021-03-11
Plats:
Tid:

Digitalt möte
2021-03-11 kl 18.00

§1

Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordföranden Per Liliegren, som önskade alla välkomna.
Mötets behöriga utlysande
Mötet godkände att årsmötet var behörigen utlyst.
Godkännande av dagordningen
Mötet godkände dagordningen.
Val av mötesordförande
Per Liliegren valdes till mötesordförande.
Val av sekreterare för mötet.
Elisabeth Lindfors valdes till sekreterare för mötet.
Val av protokolljusterare
Patrik Renberg och Tommy Pettersson valdes till protokolljusterare.
Verksamhetsberättelsen
Mötet godkände Karlskoga Motorweteraners verksamhetsberättelse för 2020.
Kassa och förvaltningsrapport
Mötet läste kassa och förvaltningsrapporten för 2020 och godkände den.
Revisionsberättelsen
Ordförande läste upp revisionsberättelsen och mötet godkände den.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.
Förslag till verksamhet för 2021
Styrelsens förslag lästes igenom och godkändes av mötet.
Fastställande av budget för 2021.
Budgetförslaget lästes igenom och godkändes av mötet.
Val av styrelse
Årsmötets val av styrelse:
Ordförande, två år Per Liliegren
Ledamot, två år Leif Leander
Ledamot, två år Jan-Erik Johansson
Ledamot, två år P-O Kock
Val av revisorer och valberedning
Två revisorer, ett år Stellan Högberg och Birgitta Morello
Valberedning, ett år två personer, Bengt Bjurström
Mötet hade bara ett förslag till valberedningen. Styrelsen får i uppgift att försöka få till en person ytterligare.
Övriga frågor
Om omständigheterna tillåter kommer vi att genomföra detta program!
Lördag 8 maj kl 10.00 Vårmönstring med Bakluckeloppis Bofors Stationsområde.
Onsdag 12 maj kl 16.00 onsdagsutflykterna startar. Info i vårens klubblad.
Söndag 6 juni Motorhistoriska dagen, medtag picknick.
Onsdag 7 juli kl 13.00 utställning i samband med Midnattsolsrallyt.
Fredag den 9 juli kl 13.00 utställning i samband med Midnattsolsrallyt.
Höstens klubbaktiviteter:
Lördag den 7 augusti kl 10.oo Mopperally
Lördag den 21 augusti Tjejsvängen
En fråga kom upp om eventuellt bidrag från kommunen. Ordförande svarade att eftersom vi inte har någon
ungdomsverksamhet, kan vi inte få något bidrag.
Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse. Han utlovade Pytt i Panna på Korpkullen någon
gång i vår, för mötets deltagare.

§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§10
§11
§12
§13

§14

§15

§ 16

Karlskoga 2021-03-11
Elisabeth Lindfors
Sekreterare
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Annorlunda årsmötet

Karlskoga Motorweteraners årsmöte 2021 blev en minst sagt annorlunda historia. På grund av rådande coronarestriktioner hade styrelse valt att geomföra årsmötet digitalt, det vill säga att deltagarna genom ett särskilt program (Teams) deltog i ett internettbaserat möte, lett av klubbordföranden
Per Liliegren.
Få hade tagit chansen att på detta sätt kunna framföra synpunkter på det gångna verksamhetsåret
och den kommande verksamheten. Endast tre (3!) medlemmar förutom styrelsen hade anmält sig
och deltog i mötet, trots att en skriftlig kallese stadgeenligt skickats ut minst två veckor före mötet.
En inbjudan till mötet hade dessutom gått ut via mail.
Eftersom de i styrelsen som stod i tur att avgå meddelat att de ställde upp för omval fick styrelsen
samma utseende som under 2020 med Per Liliegren som ordförande. Även revisorer och valbeedning omvaldes.
Ett bokslut som visade på ett
resultat på 24.443 kronor godkändes och föreningens tillgångar uppgick vid årsskiftet
till 462.953 kronor. Budgeten
för i år balanserar på 227.500
kronor. Sedan räkenskaperna
godkännts beviljades styrelsen
ansvarsfrihet.
Ett förslag på aktiviteter i vår
godkändes också (Se nedan).
Men det hela vilar ju på hur
utvecklingen av coronarestriktionerna kommer att se ut.
Ordförande Liliegren ledde årsmötesförhandlingarna via datorskärmen.

Vårens aktiviteter 2021:

Då vi i dagsläget inte kan planera för någon verksamhet i rådande pandemi så är alla torsdagsaktiviteter inställda!
Om läget ändras så att det är tillåtet med större folksamlingar ska vi genomföra följande:
∙ vecka 18 Lördag 8 maj kl 10.00 Vårmönstring med Bakluckeloppis. Se mer om detta i Klubbladet
∙ vecka 19 Onsdag 12 maj kl 16.00 Onsdagsutflykterna startar, samling vid Korpkullen kl 16.00
(OBS!)! Utflyktsmål meddelas på plats. Om ni har förslag på utflykt meddela gärna det till Per på
e-mail: per.liliegren.kga@gmail.com
∙ vecka 22 Söndag 6 juni kl 10.00 Motorhistoriska Dagen. Medtag picknick. Start vid Korpkullen.
∙ vecka 27 Onsdag 7 juli kl 13.00 Utställning Gelleråsen i samband med Midnattssolsrallyt.
∙ vecka 27 Fredag 9 juli Utställning i samband med Midnattssolsrallyt
∙ vecka 31 Lördagen 7 aug kl 10.00. Mopperally. Mer Info i Klubbladet. Anmälan till P-O Kock
senast 1 aug. tel. 070-252 20 10, eller e-mail: peo.kock@telia.com
∙ vecka 33 Lördagen 21 aug. kl 11.00 TjejSvängen (endast för tjejer).
Start och mål vid Korpkullen. Anmälan till Annika senast den 13 augusti tel. 070-261 50 72 eller
e-mail: annika.liliegren@gmail.com.
Vid ändringar i programmet meddelas detta på klubbens hemsida: kmwinfo.se och vår Facebooksida, Karlskoga Motorweteraner.
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Glada gubbar, knatter och blårök...

Rallysommar igen? Vi håller tummarna!
År 2020 var året då rallysommaren frös inne. Eller frös är väl inte rätt ord... Ett elakt litet virus från öster bestämde sig för att lägga en tung hand över gammelfordonshobbyn och omöjliggöra de flesta evenemang som
samlade fler än ett fåtal. Det stod tidigt klart för styrelsen att det skulle bli svårt att genomföra såväl Mopperallyt som Tjejsvängen och situationen ljusnade knappast varefter tiden gick.
Men skam den som ger sig! Den påbörjade vaccinationskampanjen gör att man förhoppningsvis kans skönja ett ljus där borta i tunneln och nu tar vi nya tag! I den aktivitetsplan som skickades ut tillsamans med
kallelsen till årsmötet finns både Mopperally och Tjejsväng inplanerade i augusti. Mopedrallyt är ju det av
klubbens rallyn som
samlar flest deltagare
och förhoppningsvis ska
Coronaläget i slutet av
sommaren vara sådant
att rallyt fortfarande kan
samla rejält med deltagare.
Tjejsvängen i sin nya
form blev en succé
och det var otur att den
tvingades till ett ofrivilligt uppehåll i fjol, men
nu är det förhoppningsvis dags igen.
Uppgifter om anmälan
o s v hittar du på annan
plats i det här klubbladet.
Tjusiga tjejer träffas och trivs!
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Till sommaren ska den, efter tio års arbete, rulla på vägarna igen...

Scanian klar
efter tio år

För tio år sedan började Tomas Johansson förvandla
ett lastbilsvrak som en gång tillhört Rudskoga hembygdsförening. Scanian från 1966 var i ett minst
sagt bedrövligt skick och Tomas fick köpa den för
skrotvärdet...
Hytten var utom räddning, liksom motorn, så bättre
begagnade fick införskaffas. Och allt annat
har renoverats eller bytts
ut.
Det har dragit ut på tiden
och kostat mycket pengar men målet har varit
en bil i nyskick. Och det
målet är minst sagt nära.
Till sommaren räknar
Tomas med att den ska
vara besiktad och klar
till diverse olika veteranHytten.
träffar.

För fem år sedan...

Flakvy.
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Höststäd och julpynt

Coronapandemin har verkligen satt sina spår i
KMW:s verksamhet under 2020. Men helt dött har
det inte varit. Kring och i klubbhuset har det städats
och pyntats.
Ett glatt gäng samlades för att höststäda kring
klubbhuset. Och det krattades och röjdes och bars
fulla lövsäckar.
Inför advent och jul fick lokalen en genomgång
med fönstervadd och innanfönster. Med hjälp av
stjärnor, ljusgirlanger och stakar skapades sedan
både hemtrevnad och julstämning och kanske förhoppning om ett bättre 2021.
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Inbjuder till

Vårmönstring med
veteranfordonsutställning
& Motorloppis
Lördag 8 maj kl 10.00 - 14.00
Bofors Stationsområde, Karlskoga
Koordinater: N59°19’55.8” E 14°32’49.6”

• Veteranfordonsutställning
Bilar, Motorcyklar, Mopeder mm

•
•
•
•
•
•

(+30 år)

Motorloppis (endast motorrelaterade grejer)
Kaffeservering
Hamburgare & korv
Tipspromenad för barn & vuxna
Aktiviteter för barn
mm mm

Kom, träffs & trivs i de fina omgivningarna runt vår klubblokal på
Korpkullen vid Bofors stationsområde. Kom i ditt veteranfordon
eller bara kom förbi och kika på alla fina fordon.
Fordonsutställning med bilklasserna 30-tal, 40-tal, 50-tal, 60-tal,
70-tal & 80-tal samt tvåhjulsklasserna veteran-mc & veteranmoped.
Det kommer även att utses en vinnare där besökarnas favoritfordon oavsett klass röstas fram.

Motorloppis utomhus. säljplats 100:OBS! begränsat antal loppisplatser så föranmälan krävs.

För info & bokning ring: Johan 070-646 14 63
Per 072-736 50 94

Välkommen!
önskar karlskoga Motorweteraner
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DEGERFORS SMÅ MOTORER
Vi utför service och reparationer av t ex trädgårdsmaskiner,
gräsklippare, mopeder och utombordsmotorer m.m.
Öppettider måndag-fredag 08.00-18.00
Övriga tider enligt överenskommelse.
Vi finns på Hagalundsgatan 19 (lastkajen) i Degerfors.

Tel 070-693 73 52, 0586-442 18

Skogsbovägen 4, Karlskoga • 0586-341 00 • www.mekonomen.se
Du kan söka på Ditt bilnummer
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I verkstan får din atv & båt ett
gott omhändertagande i samband
med service & reparation.
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Din totalleverantör
av trycksaker

Noravägen 1, Karlskoga • 0586-300 53
grafiska@telia.com • www.kgagrafiska.se

KROHNS
HUSBILAR AB
Gjuterigatan 20, 693 35 Degerfors
Tel 0586-445 17, 070-844 45 17

Vi säljer begagnade husbilar,
importerade från Europa.
Samtliga är besiktade och varudeklarerade, garanti medföljer.
Konkurrenskraftiga priser.
krohn.ulf@telia.com
www.krohn.se
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Förvandlingen

År 2019 besökte vi Karl-Åke Petterson i Pottermyren. Han hade just
fått hem ännu en röd PV-Sport i ett inte allt för nedslående skick. Den hade stått uppallad i en torr lokal
sedan 1980 och var inte särskilt rostanlupen. Nu har han fått hem bilen från lackeraren och motorn är renoverad och på plats. Om ytterligare ett år hoppas Karl-Åke att den ska vara ute på vägen igen...
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Psst, du vet väl att vi finns!

För företag, föreningar & privatkunder
Dekaler, Bildekor, Klistermärken, Skyltar & Dataskuren text
Tygvepor, Beachflaggor, Flaggor, Banderoller & Streamers
Trycksaker, Pokaler, Profilvaror, Visitkort, Reklam & Event
Kläder, Mössor, Kepsar, Tryck, Brodyr & Presenter
3D-printing, Glasblästring, Logotyper & Design
mm mm
Klubbkläder
Kläder med klubbmärke till
medlemspris köper du hos oss.
T-shirt, piketröjor, tröjor & jackor
Kontakta oss för sortiment och priser.
Prisexempel:
T-shirt med brösttryck
stl XS-XXXXXL

80:-

Sturevägen 3 KARLSKOGA
johan @ granquistpromotion.se
070-646 14 63

www.granquistpromotion.se
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Medlemmarnas sida

Direktnummer till if

Har du fått en skada på din bil som är veteranförsäkrad hos if? I så fall finns ett direktnummer till
den grupp som har hand om veteranförsäkringarna. Numret är 031-345 64 03 och där finns det folk
som kan hjälpa dig med ditt försäkringsärende.
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 0586-507 78, mobil 070-252 20 10
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:

Glöm inte numret!

Vid uppvisande av medlemskort får du rabatt
på följande firmor:

När du får din inbetalningsavi för medlemsavgiften är den försedd med ett medlemsnummer. Om
du väljer att betala via internet så är det absolut
nödvändigt att du uppger det numret i meddelanderutan för att kassören ska kunna se vem
betalningen kommer från. Har du inte gjort det
så kommer vi att skicka ut en påminnelse och du
riskerar att få betala din avgift två gånger för att
ha en gällande försäkring!!! Det räcker inte med
adress, bilmodell eller registreringsnummer, vilket
faktiskt förekommit!

Autoexperten AB

Verktyg - tillbehör och reservdelar
10 - 25 %
Övrigt 5 - 25 %
Vid större beställningar lämnas offert.

Mekonomen AB

På varor i butiken 10 - 25 %

Däckson AB

Däck beroende på fabrikat 10 - 35 %

Kolla hemsidan!

På wwwkmwinfo.se hittar du meddelanden om ändringar i kalendern,
Klubbladet och MHRF:s På väg som
pdf:er och mycket mer!
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Vi gör ett nytt försök!

TjejSvängen 2021

för dig som vill träffa andra tjejer med klassiska bilar!
Vi startar från Korpkullen vid Bofors station i Karskoga
lördagen den 21 augusti klockan 11.00.
Coronapandemin satte stopp för fjolårets upplaga av Tjejsvängen, Karlskoga
Motorweteraners damrally där tjejer i bilar träffas och trivs
under lättsamma former, gärna i tidstypiska kläder.
Nu tar vi nya tag och hoppas på att det
ska gå att köra i år i stället!
Ingen föranmälan behövs och förtäringen består av medhavda fikakorgar.
Startavgiften är 100 kronor per
ekipage och Annika svarar på frågor
på tel 070-261 50 72 eller e-post:
annika.liliegren@gmail.com

Välkomna!

Adressändring!

För att vi ska kunna nå medlemmarna med olika utskick krävs det att vi har rätt adress!
Därför är det mycket viktigt att du meddelar adressändringar till medlemsansvarige
Per Olov Kock på tel 070-252 20 10 eller epost peo.kock@telia.com. Om inte inbetalningkortet till medlemsavgiften kommer rätt så du inte kan betala innebär det att du
står utan försäkring på ditt hobbyfordon!

Medlemskort
2021

Namn

Nytt medlemskort!

Här intill ser du ditt nya medlemskort.
Eftersom det finns planer för en nya distributionsform för Klubbladet så har vi inte
längre möjlighet att skicka ut medlemskorten tillsammans med Klubbladet.
Därför har vi nu valt att trycka kortet här
så att du själv får klippa ut det vid behov.

