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HögaKustenträffen
Club of ameriCan fordʼs

Årsträff 2011 norrfällsviKen
www.norrfallsviKensCamping.Com

Vackert beläget vid Höga Kustens 
fiskeläge hittar man den moderna 

Norrfällsvikens Camping och Stugby 
i härlig genuin miljö och  

modern turism. 
OBS! Programmet är preliminärt. 

torsdag 16 juni
Em Kortege över Högakusten bron (Prel tid 15:00, 
uppsamling på väg som går parallellt med E4an några 
100 meter innan bron på vänster sida. (Sväng mot 
Sollefteå Kramfors).  Personal kommer finnas på plats med 
träffvästar. Incheckning och ankomstdag och  
välkomstmacka kl 19:00. 

fredag 17 juni
12:00  Olika utflyktsmål (anmäls vid ankomst vilket 
alternativ som man vill åka på)
 Mannaminne www.mannaminne.se/
 Fort Kodiac www.fortkodiak.com/
 Lunde bilmuseum  
 www.adalensbildemontering.se/museum.htm
19:00  Surströmmingsprovning för er som törs!! 
 (Föranmälan vid ankomst alt vid bokningen).
20:00  Trubadur och korvgrillning.  

lördag 18 juni
10:00  Rally med olika kontroller och kluriga  
 uppgifter runt Norrfällsviken/Högakusten. 
Ca 15:00 Middag i restaurangen därefter tipspromena 
 den samt bilröstningen. 
20:00  Krantz och Krantz spelar till midnattsolens  
 sken (vi har beställt finväder).
 gs455.no-ip.org/krantz/KrantzKrantz/index.tm

söndag 19 juni
11:00  Prisutdelning med Lars-Åke Krantz. 
 www.krantzen.se/
 En bra film över Campingen  
 www.addtv.se/projekt/addtv/camping_tv/ 
 camping_player_1.php?videoId=51

(Länkar finns på hemsidan www.clubofamericanford.se 
under fliken Årsträffen)

Det går nu bra att boka stugor  
på Norrfällsvikens Camping  

genom mig Jonas.  
Vi har 77 stugor totalt och en hel  

hög med campingplatser för  
husvagnar och husbilar.

Självhushållsstuga ca 35 m² 4 - 6 personer

En modern stuga med trivsam och mysig inredning.  
Badrum med dusch. Sovrum med 4 st sängplatser, ett allrum 
med hörngrupp som är bäddbar, köksdel och matplats, samt 
kabel-TV.

Pris: Torsdag-Söndag = 2095:-  Pris: Söndag-Söndag = 3495:-

Campingstuga ca 20 m² 4 personer

Ett rum med 2 våningssängar, köksdel med köksutrustning, 
kylskåp och spisplatta. Dusch och WC i servicebyggnader nära 
stugorna.

Pris: Torsdag-Söndag = 1195:-   Pris: Söndag-Söndag = 1995:- 

Övernattningsstuga ca 10 m²  
Nya övernattningsstugor. 3 personer

1 rum med våningssäng varav den undre sängen är bredare.
Kylskåp. Porslin finns att tillgå mot dep. Dusch och WC i 
flera servicebyggnader nära stugorna.

Pris: Torsdag-Söndag = 1195:-   Pris: Söndag-Söndag = 1995:-

Campingplats inkl el
Pris: Torsdag-Söndag = 715:-    Pris: Söndag-Söndag = 1185:-

 

Sänglinne medtages el kan hyras för 100:- inkl stor och liten 
handuk per person.

Träffavgiften är oförändrat 250:- per vuxen,  
100:- för barn 8-18 år,  
gratis för barn 0-7 år.

Bokning görs till Jonas helst på hemtel: 010-404 89 65  
alt 070-213 35 02. 
Det går även bra att maila på mittnorrland@telia.com

Varmt välkomna  
önskar Mittnorrlandssektionen!
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Från 1 maj 2011 kan du som medlem i MHRF-
ansluten klubb ansöka om MHRF-försäkring på 
samlarfordon så nya som från 2001. För att för-
säkra ett samlarfordon från 1992 till 2001 måste 
du sedan minst ett år ha haft en gammal (20 
år eller äldre) bil eller mc helförsäkrad. Vi kan 
nu också erbjuda rullande renoveringsförsäkring 
utan bortre tidsgräns (tidigare 2 år). Premien är 
1.088 kr per år. Rullanderenovering är avsett för 
fordon som är trafik men behöver renoveras för 
att kunna få en MHRF-helförsäkring till de normala 
mycket låga premierna. Rullande renovering har 
efterfrågats av MHRF-anslutna klubbar, inte minst 
för yngre klubbmedlemmar som kan ha svårt 
att snabbt slutföra en renovering men vill kunna 
använda fordonet under pågående lättare renove-
ring. Läs mer på www.mhrf.se eller ta kontakt med 
din MHRF-anslutna klubb!

Riksdagsmotion till stöd för motormuseer
Riksdagsledamöterna Eliza Roszkowska Öberg 

(M) och Sten Bergheden(M) vill i en motion till 
riksdagen införa kulturstöd för motorhistoriska 
museer - Runt om i Sverige lägger entusiaster ner 
både tid och pengar på att reparera och underhål-
la äldre fordon. I stort sett allt arbete utförs ideellt 
trots små ekonomiska marginaler.

Våra rullande och levande museer behöver ett 
starkare stöd från samhället då det är en själv-
klar del av vårt kulturarv, säger Eliza Roszkowska 
Öberg (M). 

- Eftersom traditionella museer får statligt kul-
turstöd är det rimligt att levande motorhistoriska 
museer också får det. Motorhistoriens bevarande 
och utvecklande är en viktig del av vårt kulturarv 
som ska kunna föras vidare till kommande genera-
tioner. Därför har vi lämnat in en motion till riks-
dagen om att införa kulturstöd för motorhistoriska 
museer, avslutar Sten Bergheden (M) i ett press-
meddelande från riksdagen. Carl Zeidlitz, MHRF

Motorhistoriska Dagen 6 juni
Den 6 juni 2011 är det åter dags för landets alla 

fordonsägare att medverka på Motorhistoriska 
Dagen.

På många orter runt om i Sverige arrangerade 
2010 de MHRF-anslutna klubbarna, andra förening-
ar, kommersiella aktörer och museer evenemang 
för och med de historiska fordonen. Målsättningen 
är att du som fordonsägare tar ut ditt fordon och 
deltar. Kan du inte delta så kan du ändå vara med 
och synliggöra kulturarvet genom att ställa upp 
ditt fordon hemmavid. Motorhistoriska dagen är 
en del i MHRF:s och klubbarnas arbete med att 
säkerställa att gårdagens fordon kan och får fram-
föras på morgondagens vägar. Syftet med dagen 
är att visa på den fordonshistoriska rörelsens 
bredd och omfattning såväl kulturellt, socialt, 

Nyheter från MHRF-försäkringen 1 maj 2011

etnografiskt som ekonomiskt. Därigenom skapar vi 
tillsammans en ökad förståelse och acceptans för 
bevarandet och brukandet av vårt gemensamma 
fordonshistoriska kulturarv. Ett historiskt fordon 
är ett fordon som är trettio år eller äldre, de allra 
äldsta fordonen är från 1800-talets sista årtionden.

Något som särkilt uppmärksammas runt om i 
världen 2011 som en följd av att Benz i Tyskland till-
delades patent nummer 37435 året 1886 för det for-
don som anses vara den första automobilen. Under 
Motorhistoriska Dagen synliggörs de historiska 
fordonen och de viktiga insatser som föreningarna 
och dess medlemmar gör. 

Dessa insatser är till nytta för hela samhället och 
till glädje för såväl enskilda som en bred allmänhet.
Mer information om Motorhistoriska dagen hittar 
du på www.mhrf.se.

Positivt besked om privatimport  
från 3:e land

Till ramdirektiv 2007/46/EG, godkännande av 
enskilda fordon inom EU, har EU-kommissionen 
tidigare föreslagit harmoniserade regler för import 
av fordon från tredje land för eget bruk. För pri-
vatimport av fordon var de föreslagna reglerna 
omständliga och i praktiken omöjliga att hantera. 
Transportstyrelsens Sören Hedberg på enheten 
Fordonsteknik i Borlänge har tillsammans med 
bland annat sina kollegor i England arbetat för att 
EU:s tekniska kommitté för motorfordon skulle anta 
ett förslag som i korthet gick ut på att bland annat 
Sverige skulle kunna behålla sin nuvarande tillämp-
ning, vilket kommittén också gjorde med stor majo-
ritet. EU-kommissionen har lyssnat till kommitténs 
förslag och tillåter att medlemstater som redan har 
beslutat om särskilda regler för import av enskilda 
fordon får fortsätta att behålla dessa. Det är gläd-
jande att kommissionen har förstått de synpunkter 
och sakskäl som anförts och att kommissionen där-
efter gjort en helomvändning i denna för svenska 
förhållanden viktiga fråga med tanke på den stora 
mängd fordon som importeras från tredje land.

Jan Tägt, Generalsekreterare MHRF

Kluringen
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Fyra märken är fel.  Vilka?

Man får bara rösta en gång per person och tävlingen 
är endast öppen för klubbens familjemedlemmar.
Maila svaret till:  
fordredaktor@telia.com med namn adress och ålder 
och familjens medlemsnummer

Lycka till!

Ps) Svaret kommer i nästa nummer.
JonaS

nu Ska ni få gnugga geniknölarna lite.  

Fyra märken är fel, vilka? 

Det tionde (10) rätta svaret som sänts in till mig  

kommer vinna ett fint lämpligt pris av Club of 

American Ford.?

Försäkringsmän i Club of American Ford 
Per-Håkan Andersson (även klubbens MHRF representant) 
Brändåsen 110,  692 93 Kumla  
mob 0708-24 27 97  
mail  per-hakan@osg.nu  

Jonas Ekbergh (även klubbens MHRF representant)
Videvägen 14,  832 55 Frösön  
Hem 010-404 89 65 mob 070- 893 43 03  
mail  vicepresident@telia.com  

Lennart Nilsson Hovby  
Mjölnaregården 4,  531 92 Lidköping   
mob 0708- 47 75 48
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Har preciS läSt det SenaSte numret (nr 
3-4 2010) av clubofamericanfords medlemstidning 
FORDMAGASINET. Ett bra nummer, bra artikel från sty- 
relsen med tydlig och bra information, härlig pre- 
sentation av president Bladh. Bra reportage från olika 
träffar och presentation av nya medlemmar mm, KUL. 
Kan inte låta bli att ”fatta datorn” och bidra med en 
artikel till nästa nummer. Temat får bli, detta händer 
i garaget, detta har hänt sen sist och så lite tips till 
er som ska till och skruva 8 cylindrar i vinkel under 
vinter/våren.

Händer i garaget
I garaget har en ”ny” Ford dykt upp, det är sonen som 

inhandlat en Mustang -70 som ska renoveras från grun-
den. Bilen anlände sent i höst och är nu demonterad. 
Men nu är det dax att ställa om vredet på spärrskaftet 
så det går åt andra hållet dvs montage är påbörjat. 
Men som ni vet är det många timmar innan det är dax 
att styra fronten mot reg- och kontrollbesiktning. Kan 
väl inte sticka under stolen med att det är riktigt kul 
att sonen skaffat sig en Ford, det kommer att bli mycket 
roligt att följa hans arbete med renoveringen samtidigt 
som jag får sällskap i verkstan. Mitt bidrag i det hela 
blir väl att bygga en lagom potent motor.

Hänt sen sist (senast var 410” projektet)
Under sommaren hösten har jag färdigställt min 

egen Ford Ranchero -67. Planen var att besiktning 
skulle göras innan kung Bore bestämt att Svedala 
skulle bada i djup snö. Nu hade nämnd kung och jag lite 
olika åsikter när detta var lämpligt så besiktningstiden 
fick ställas in. Men det blir väl att invänta våren och 
genomföra besiktningen då. Under tiden så pysslas 
det med nästa bil, min T-Bird -64 cab den är under 
renovering och kan väl om allt faller på plats vara klart 
för provkörning i sommar. I övrigt rullar det på med 
motorrenoveringar och byggen. Men det är en helt 
annan historia.

Lite tips om Ford-motorer
FE och 90gradersfamiljen är ju motorer som är vanli-

ga i Fordar rullande inom klubben. Nedan följer lite tips 
och råd om dessa. Om du tänkt att skruva lite FE under 
vintern/våren så kan du vara lite extra uppmärksam på 
detta. På FE-serien är det viktigt att insuget tätar mot 
topparna, se till att ditt insug är plant och att tätytorna 
vid vattenkanalen är ok. Förstärk insugspackningen 
med ett tunt lager siliconlim på båda sidor innan mon-
tage samt att dra bultarna med rätt moment. Använd 
originalbultarna till insuget dessa är av bra kvalité 
eller en bult av kvalité Grade 8. Om du har en vit-gul 
smet invändigt i ventilkåporna kan det bero på en 
sprucken topp eller en dåligt fungerande vevhusven-
tilation. Spruckna toppar är tyvärr inte ovanligt. Om 
du har problem med detta så måste det åtgärdas. Ett 
annat problem med FE-serien är läckande grenrör 
(limporna). Ofta är tätytan för den tredje porten på 

Hallo ford folK…..

grenröret under planet jmf med de tre övriga. Åtgärdas 
genom att plana grenrören, är planen och/eller gängor-
na dåliga på topparna (grenrörsytan) så måste detta 
åtgärdas. Åk inte med läckande grenrörspackningar 
det stör motorn rätt väsentligt. Om du ändå håller på 
att skruva byt drivpinnen till oljepumpen, en del skru-
vande men inte kul att bli utan oljetryck. 

Smallblock
Om du åker smallblock 289/302 så brukar dessa vara 

slitvargar utan dess like, går rätt hyfsat i gången fast 
dom kan vara rejält slitna. Inte mycket att göra åt dessa 
förrän det är dax för en totalrenovering men proble-
matiken är att dom många gånger ”är sönderskruvade” 
och att många vitala delar kan vara skiftade till en 
sämre uppsättning. Men kolla att vipparmarna är i bra 
skick så dom inte börjar trycka på fjäderbrickan. Om 
du åker två-portsförgasare kolla att det är rätt storlek. 
Många gånger har man satt på en förgasare från en 
fullsize bil på mindre lättare bilar vilket inte är en bra 
lösning. Om du åker Mustang med tvåport så är rätt 
storlek på originalförgasaren (Autolite 2100) 0.98-1.08 
åker du fullsize så är storleken att leta efter 1.12-1.14. 
Har du en fyrportsförgasare som sett sina bästa dagar 
så kan Holley Street Avenger (570 cfm) vara ett bra 
alternativ som ersättningsförgasare till din Autolite 
4100, funkar både i lättare och tyngre bilar. Kolla också 
att vevhusventilationen fungerar korrekt annars störs 
förgasaren och undertrycket över venturin väsentligt. 
Mer tips för en lyckad renovering hittar du på min 
hemsida www.aaengineering.se.

Ha de så hörs vi möjligen igen!

aa-engineering 
arne anderSSon, medlem 467

DIN BIL SOM KOPPARTAVLA!
Min hobby är drivning/prägling på kop-
parplåt, ett tidsödande och tålamodsprö-
vande äkta hantverk utan hjälp av formar. 
Motivet framträder i relief på den antik-
behandlade klarlackade kopparplåten. 
Bilderna är tagna under olika ljusförhål-
landen. Bättre i natura.

Maila, faxa eller posta en bild på din bil 
med synlig reg skylt. Inom 14 dagar har 
du en unik tavla på din bil!
Allt görs för hand utan hjälp av formar. 
Motivet framträder i relief på den
antikbehandlade klarlackade  
kopparplåten. Storlek: 15-20 x 25 cm.  
Pris: 600 kr (inkl frakt!)

Jörgen Schwarz
Katterumsvägen 91, 602 10 Norrköping
E-post: lybecker@spray.se.  
Tfn/fax: 011-16 76 26. Mob: 070-579 44 14



Fordmagasinet nr 1 • 2011Sid 8  Sid 9Fordmagasinet nr 1 • 2011

Biljakten! Ja, jag går i väntans tider! 
Å ena sidan så är Mustangen en jäkligt skön bil 
att åka i! Den drar under litern, ser näst intill ut 
som om den kom från fabriken igår. Dess histo-
ria och dokumentation samt utrustning gör den 
unik. Men å andra sidan ska jag inte åka runt 
som en tok som jag gjorde 2010. 1500 mil var väl 
lite väl mycket och jag har insett att jag gör mig 
bäst på hemmaplan bland mina vänner i sektion 
mitt. 2010 var ett hårt år och jag tror jag åldra-
des ett årtionde bara under det året. Stundvis 
ville jag och många av oss som håller i klubben 
bara ge upp, men det är inte riktigt min stil att 
ge upp, tjurig som jag är utan vi stötte varandra 
och arbetade framåt och vi har kommit ut på 
andra sidan. Men 2010 gav också mycket visdom 
och lär läxor även om jag mest minns året med 
besvikelse. 

2011 tror jag blir ett bra år känns det som. 
Årsträffen börjar ta form och pusselbitarna fal-
ler på plats. Anmälningarna har börjat strömma 
in från alla håll och kanter i landet. En fjärdedel 
av campingen är redan bokad. Gladast är jag 
för er som bokat in att åka från södra delarna 
av landet till vår träff. Det gör mej mkt glad! Jag 
bugar åt er.

Men varför inte? Jag satt och åkte 2 år efter 
varandra till Varberg 100 mil enkel för att delta i 
årsträffen. Varför skulle inte ni söderifrån kunna 
göra samma tillbaka? Är det bara grannlänets 
bilar ni vill se?  Nu låter det som om jag miss-
tröstar men det gör jag inte. Jag vet att vi kom-
mer få en i stort fullsatt camping i Norrfällsviken 
och jag vet att vi kommer att tycka efter helgen 
vilken kanonträff det varit. Hur vet jag det då 
undrar ni? Jo, för att jag ser redan på de anmälda 
samt de jag vet som kommer att oavsett om det 
droppar bort några stycken så kommer andra 
till och det är såå skönt att höra nya medlem-
mar ställa frågan ”Hur kan jag hjälpa till runt 
årsträffen?”. Spontant och utan tvång det är min 
melodi det. Jo, jag är glad för er som bor nära 
med som kommer och hjälper till att genomföra 
träffen, men vi träffas ju annars också. När detta 
skrivs så planerar vi för Wheels att Sea som är 
om någon vecka. 

Så åter till mitt bilproblem. Jag tror att det 
kommer bli en 50-talare el möjligen 60 och jag 
tror att Mustangen kommer säljas trots att jag 
tycker om den och jag tror det kommer att ge 
sig vid något tillfälle, bara så där för jag tror på 
framtiden. 

Nu till Menyn
•	 Detta	nr	så	fick	vi	äntligen	in	litet	reportage	från		
 Årsträffen i Varberg.
•	 Vi	har	lite	renoveringsbilder	och	reportage	från	 
 Mr A.A.
•	 Vi	berättar	om	ett	hantverks	arbete	i	form	av	 
 koppartavlor.
•	 En	ny	medlem	berättar	om	sin	barndomstaxi	som		
 han återskapat.
•	 Vi	har	introducerat	en	liten	tävling	som	jag	hoppas		
 blir bestående.
•		Även	ett	reportage	från	en	långväga	resande	 
 delges.
•		Sen	är	det	som	vanligt	påminnelser	om	sektions- 
 möten som jag hoppas ni går på.

Glöm nu inte leta i arkiven och minnet till nästa tid-
ning så vi får ett rykande sommarnummer också.

Glada vårhälsningar! Jonas 
Jonas Ekbergh 

Videvägen 44, 832 55 Frösön
Tel 070-8934303

fordredaktor@telia.com

 

RPMRPM

Material ska vara  
redaktören tillhanda  

senast den sista mars.
Vid frågor rörande detta,  

kontakta Ekbergh:
Tel: 010-404 89 65 alt 070-893 43 03

eller  
redaktor@clubofamericanford.com

nästa  
nummer  

utKommer  

i maj 

Från min sida att se detFrån min sida att se det
President Bladh

HeJ där ute, som president skulle man kanske skriva seriöst 
och sakligt i tidningen. 

Sorry, men det funkar inte. Pennan för sitt eget race över pappret, 
hoppas ni står ut. Tackar Jonas för det förra numret och ser fram 
mot detta. (tidningen)

Som ni läste i Fordmagasinet så är det en del förändringar på gång 
i klubben. Detta väcker alltid känslor, men till och med gamle Henry 
fick till sist gå med på lite förnyelse.

Tiden och tekniken rusar iväg o det känns lite dumt att inte ta till 
vara på de möjligheter som finns för att underlätta vårt arbete. Om 
ni tycker det verkar struligt så är det inget mot vad jag känner, men 
allt kommer förhoppningsvis att falla på plats under året.

Något annat att betänka är alla tomma platser ute i sektionerna. 
Var är alla trevliga människor som man möter ute på träffarna, är ni 
rädda för att va med på bild (min används till att skrämma sotarens 
ungar). Det jobb ni lägger ner ute bland likasinnade är helt perfekt.
Men det underlättar både för er och klubben om sekreteraren vet 
var information o nyheter ska skickas. Så ta nu chansen att anmäla 
ert intresse på sektionernas årsmöte.

Södras nya vice Pidde kunde t ex skylla på klubbarbete och slapp 
en resa till Ullared, bara det kan ju få vem som helst att anmäla sig.

En annan fundering som jag har, vi är över 600 medlemmar som 
har djäkligt kul om alla värvar varsin ny Fordfreak måste det ju bli 
dubbelt så roligt

Vi syns o hörs!
/Presidenten

Börje Bladh 
Svärtebygget 6188    

281 92 Hässleholm    
0451-189 20 

borje.bladh@telia. 

sKa du ÅKa pÅ 
nÅgon träff?

Glöm inte att ta med kameran och  
anteckna lite om hur det var till klubbtidningen! 

Känns det svårt att veta vad du ska skriva?  
Ring eller maila redaktören så kan du få en  

lathund att fylla i! 

Allt material mottages tacksamt!
Jonas Ekbergh
Videvägen 14
832 55 Frösön

Tel: 010-404 89 65
Tel 070-893 43 03

fordredaktor@telia.com

Har du en rolig 
bilberättelse?

Kanske har du upplevt något kul  
i bilsammanhang som kan vara värt att  

berätta i tidningen?
Kanske som en artikel, kanske som en krönika?  

Allt material är välkommet!
Skicka till 

Jonas Ekbergh
Videvägen 14
832 55 Frösön

Tel: 010-404 89 65
Tel 070-893 43 03

fordredaktor@telia.com

Vässa
    pennan!
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Årsträffen varberg 2010

gå runt på området och besiktiga bilar för att kunna 
teckna försäkring via MHRF.

Både jag själv, Bosse o Anette och många fler pas-
sade på tillfället att få en besiktning. Lördagens rally 
drog iväg på lördag förmiddagen i fint väder och ett 
mycket trevligt arrangerat. Själv tycket jag att det gick 
så bra att pris nästan borde varit att vänta, men som 
vanligt är det många duktiga ”rallyförare” ute och kör, 
bättre lycka nästa gång. 

Eftermiddagen fortsatte med lunch och tipsprome-
nad, allt i trevlig miljö. Till avslutningen på söndagen 
kunde vi få ta del av nyheten att vår nye ordförande 
heter Börje Bladh,och det är bara att önska lycka till, 
det kommer säkert att bli toppenbra. Glädjande kunde 
vi också få ta del av att Jkp-sektionen lyckades få med 
två bilar i top-3 i 50-talskalssen utan tak, Roger o Anki 
och Bosse o Anette. På det hela taget en mycket trevlig 
årsträff och stor eloge till alla som var med och hjälpte 
till.

magnuS loo, medlem 63

kollegorna i väSt hade för andra året i rad 
det stora nöjet att förlägga årsträffen till Apelviken i 
Varberg, och eftersom jag inte var med första året utan 
bara fick återberättat för mig hur bra det var, så var det 
med spänd förväntan resan gick till Varberg tillsam-
mans med Bosse och Anette, jag i min T-bird och de i 
sin Mercury. Platsen vi kom till var precis så fin som 
det beskrivits. Vid ankomsten blev vi mottagna med 
lite information, biljetter och t-shirt, trevligt. 

Fredagen började med en kortege till Varbergs fäst-
ning där jag inte hade varit på säkert 40 år så jag kan 
inte påstå att jag kom ihåg särskilt mycket från förra 
besöket. Allt var mycket välordnat med en guidad tur 
och en skicklig guide som kunde berätta hela historien 
om fästningen. Vädret var på topp under hela helgen 
och hur kul som helst att se alla fina bilar och träffa 
folk man inte sett på länge. Bl.a. träffade jag Lennart 
Nilsson som jag träffade första gången för över 20 år 
sedan och därefter inte träffat så många gånger, så det 
var verkligen kul att träffas igen. 

Även unge herr Nilsson var på plats och har ju växt 
till sig till en riktigt ordentlig raggare. Förra gången vi 
sågs var han inte mer än ett par äpple hög men redan 
då var det prat om ”collette” och ”murklor”. Eftersom 
vi numera ingår i MHRF, kunde Per-Håkan och Lennart 
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bildvisnsing oCH fordsnaCK
När: den 12 februari kl 11.00-17.00 • Var: Brobergs matsal, Västberga Allé 60, Västberga (Hägersten)

Parkering finns vid Brobergs • Kommunalt: Buss 165 från Liljeholmens T-bana. Kliv av vid Västberga gårdsväg.
Fri entré, servering • Alla kommer, klubbmedlemmar som icke-klubbmedlemmar • Ford V8 Klubben.

En klubbmedlem har lämnat oss 
Bo Igelström har hastig avlidit den 28 december.

Våra tankar går till Kerstin samt hans 
övriga nära och kära. Vila i frid Bo. 

Hälsningar Club of American Ford

1:a maj Kortege  
norrKöping

Uppsamling vid Motorgården Kråkvilan,  
avfärd ca 14.00

vet inte om jag får till klubbparkering.....
Men det beror på uppslutningen.

Info Tuija 070-51 345 02   
tujaka@hotmail.com

se Hit  
alliHop!

Planerar din sektion eller ditt kompisgäng  
några trevliga aktiviteter under sommaren?  

Glöm inte meddela mig så att vi kan  
puffa för er aktivitet i tidningen!  

Och om det är för kort varsel för att  
det ska hinna komma i tryck - glöm inte att vi kan  

puffa även på vår fina hemsida, och givetvis  
vill vi gärna ha in en rapport efteråt om hur  
ni hade det, gärna med en eller flera bilder!

Jonas Ekbergh
Videvägen 14, 832 55 Frösön

Tel: 010-404 89 65
Tel 070-893 43 03

redaktor@clubofamericanford.com

HeJ alla glada. Hoppas att er jul och nyår har 
varit till belåtenhet. Jag vill börja med att ge er alla en 
god fortsättning på det nya året och hoppas att det 
kommer bli ett bra år. Jag har ju som sagt avsagt mej 
min position som sektionsorförande.

Det blir lite för mycket för mig nu att ha det ansvaret 
eftersom jag också håller på och bygger hus mitt upp i 
allt. Det blev lite många bollar i luften som man säger.

Men det är inte fast beslutat att jag INTE kommer 
tillbaka så småningom. 

Men jag vill fortfarande bidra med nåt till klubben.
För är det nåt jag lever för så är det FORD, och jag har 

pratat lite med Jonas här innan jul och jag har bestämt 
mig för att jag håller i Power-Marknaden som är i 
Lidköping eftersom jag ändå bor här och vill göra det.

Dessutom så tar jag på mej träffen vi har hos PG i 
Tibro. Den har jag också redan bokat in sen förra året 
och den blir den 23/4-11 kl: 10.00. 

Det är inte mycket men det är i alla fall nåt o bidra 
med. Sen kan jag givetvis hjälpa till nån gång, men jag 
klarar inte av att ha hela ansvaret själv just nu för till-
fället...

 Ha en fortsat bra vårvinter så ses/hörs vi.

cHriStian (Hovby_raggarn) nilSSon  
#35

tel:0708-507822

power vÅrmarKnad i lidKöping

power  
vÅrmarKnad  
i lidKöping  
lördagen  

den 26 mars 

träff Hos pg i  
tibro. 

lördagen
den 23 april  

Kl: 10.00.

nya medlemmar

Klubben har fått nya medlemmar t.o.m. 31 januari 
som vi vill hälsa varmt välkomna till vår gemenskap. 
Hoppas att ni kommer trivas och var inte rädd för att 
fråga om det är något.

•	0216 Gert Nordin KIVIK  
 Fairlane Victoria 1956

•	0219 Jan Sandmark GÄVLE  
 Fairlane 500 Convertible 1958

•	0220 Annika Jonsson ÄLVSJÖ  
 Galaxie 1965 Edsel 1959

•	0221 Mårten Ahlberg ÖSTERVÅLA  
 Maruder Montclaire 1964

•	0227 Anders Sjöberg GANTOFTA  
 Thunderbird 1964

•	0229 Lars Johansson VÄSTERLANDA  
 Galaxie 500 1959

•	0251 Lars-Erik Johansson VÄSTERÅS  
 Thunderbird 1963

•	0252 Ulla-Britt Ericsson NYLAND  
 Mercury Cougar XR7 1969

•	0257 Mats Isberg VÄSTRA FRÖLUNDA  
 Lincoln Continental Cab 1966

•	0260 Kenneth O Lena Schauman GIDEÅ  
 Thunderbird Cab 1962 Thunderbird 1957

•	0268 Jan Morén ENSKEDE  
 Fairlane Sunliner 1956

•	0279 Sören Karlsson ARBOGA  
 Galaxie 500 1964 Mercury Cougar XR71969

I förra numret hade vi inte med nya medlemmar, 
Detta p.g.a att det var så lång tid sedan förra listan och 
så många nya tillkommit så det hade blivit en mindre 
roman av det hela.

Inte desto mindre skall även ni som blev nya under 
2010 känna er varmt välkomna.

/Styrelsen

dragraCingfonden
Klubben avser att betala ut pengar ur dragracing-
fonden. Bidrag kommer att ges till den/ de medlem-
mar som kör aktivt eller påbörjar/påbörjat sin bana 
inom dragracingen. För att ansöka pengar ur fonden 
så skicka in din ansökan till redaktören så kommer 
styrelsen att granska och utbetala en summa till de 
sökande förutsatt att de sökande uppfyller nedanstå-
ende kriterier.

1. Du är vid ansökan medlem med inbetald medlems 
 avgift för 2011 i CLUB OF AMERICAN FORD

2. Du har ett vagnsnummer ELLER du håller på att ta  
 din licens och avser att köra under sommaren.

Vi vill att du i ansökan uppger följande:
Namn / Adress / Telefon / Medlemsnummer / Konto-
nummer du önskar att pengarna skickas till /  
Ev Vagnsnummer / Vilken Fordmodell du avser köra 
med / Årsmodell / Motor / Klass mm som du anser 
kan vara av vikt för att din ansökan skall beviljas.

vicepresident@telia.com 
Vid frågor ring Jonas 010- 404 89 65 el 070-893 43 03 

Summan på bidraget kommer att sättas beroende på 
hur många ansökningar som inkommer till klubben.
Som motprestation kommer du få en dekal som du 
skall montera på din bil där det framgår att du spons-
ras av CLUB OF AMERICAN FORD. 

Skicka in din ansökan senast torsdagen den 10/3-2010 
till: Jonas Ekbergh, Videvägen 14, 832 55 Frösön

medlemsavgiften för 2011 är 350 kr  
och inbetalas till plusgiro 16 93 97-7

Välkommenn till ett nytt Fordår med Fordtidning, 
träffar och inte minst alla trevliga medlemmar 
med samma intresse. Glöm inte att betala Din 
medlemsavgift. 

nytt År, ny medlemsavgift!
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i flera år Hade Jag letat efter en Speciell 
bil, i Juni 2007 lyckades jag äntligen få tag i en Ford 
Galaxie Country Sedan 1964 lyckan var då total!

En gammal blå Ford Galaxie av 1964 års modell står 
hemma på gården i Vilhelmina och glänser. Det är en 
precis likadan bil som Julius Persson i Åsele ägde och 
körde som taxi i Åsele när jag var en liten skolgrabb. 
Jag åkte från Yxsjö till Åsele under flera år och minns 
mycket väl hur det kunde vara. Vi var 10-12 barn i bilen 
och Julius rökte hela tiden så det låg som en dimma i 
bilen. Jag minns att mamma frågade om vi ungar hade 
börjat tjuvröka rent av. Förutom att skjutsa oss skol-
barn så var det även post, mjölkhinkar och bårskjutsar 

en bil med mÅnga minnen!

som Julius skötte med bilen. Han var mycket barnkär 
och speciellt minns jag att han alltid bjöd på mjukglass 
på examensdagen, då var det fest!

Bilen som jag äger idag fick jag tag på i Linköping 
efter mycket sökande på internet. För några år sedan 
fanns det en likadan bil i Usa, men den hann jag inte 
köpa. Den såldes till Norge inom några dagar. Min bil 
är i orginal- och körklart skick, men visst behövs det 
en del åtgärder innan den ser ut som ny. Jag har sedan 
jag köpte bilen lagt ner en hel del arbete på den för att 
göra den fin!

medlem 0193 /Jörgen moberg, vilHelmina 

Köp & sälj
Det ni vill köpa/sälja skall höra till bilhobbyn. Webforumet 
och tidningen samarbetar så att det som kommit in på 
forumets köp och sälj även kommer med i nästa tidning och 
tvärt om. Har ni sänt in till tidningen så läggs det även in 
på forumet. Köp och säljforumet på webben fungerar så att 
annonser bara ligger kvar i 6 mån sedan kommer de rade-
ras. Har man det man annonserat kvar så får man lägga in 
en ny annons efter 6 mån. När ni sålt/köpt varan så snälla 
släng iväg ett Mail till oss så plockar vi bort annonsen.

fordredaktor@telia.com  

Köpes
Medlem 0125
351 W
Jag önskar köpa en 351 W underdel.  
Ring Eken 070-542 97 27  tryckluftcenter@telia.com

säljes
Medlems nr: 0641
Ford XL (galaxie) 1967 cab. 1 av 10 tillverkade med 
428 orginal (Q kodad) som säljs till förmån för drag 
racing säsongen 2011. För mer  info kontakta
Therese Eriksson, Fordsta gård, 72596 Västerås
021-29066	•	fordstagard@hotmail.com
Mvh//Tess

Medlem 0600  
Askkoppar	•	3	st	dörraskkoppar	till	Galaxie	-65
1	st	emblem	390	•	1	st	bakstötfångare	beg.	till	 
Galaxie / ltd 1972
Kenth  076 - 563 74 94

Medlem 0097
1958 Mercury Bakljus mm.
Ett sällsynt och näst intill perfekt bakljus glas till vän-
ster L.H. (ej Parklane mod)Mercury 1958.
Rätta röda nybils lystern med små små obetydliga 
sprickor som endast syns på riktigt nära håll och i 
speciell vinkel.Med andra ord nästan perfekt nyskick.
Troligtvis går bättre ej finna idag. Dessutom  ingår 
lika fint optic lens den genomskinliga som är till för 
att sprida ut skenet från lampan. Lägger ut här först 
så passa på. Tänk på att dessa utstickande modeller 
av lysen ofta får stryk och därför är värdefullt att ha i 
reserv om exempelvis en Garage port smular sönder 
ditt, fråga Patrik! Finns även Back ljus och parkerings 
glas i fantastiskt gott och nyskick.

Elektrisk klocka i suveränt skick .Svart sekund och 
minut visare i orange klatchig oblekt nyans.Har mon-
terings märken men färgerna tyder på minimal sol-
blekning. Kromet 98 procentigt. Funktionen oviss än 
så länge. Möjligen går denna även till -57

Reflex sargar både i Nyskick  och omkromade mycket 
fina. Även dessa bra i reserv då de är utsatta för par-
keringsskador där de sitter ytligt i kofångarn.
Kanon pris på de omkromade utlovas då jag kom över 
dem av lyckosam slump.
Roger  0370-467 57

säljes 
Medlem 0002
SKROTAS LTD-Country Squire -76
LTD- Country Squire -76
400c, C6, 9 tum diffbromsad bakaxel med skivor. 
Finaste inredningen med 6 way fåtöljer i skinn och 
alla options som fanns att tillgå. Dessutom mängder 
med reservdelar som inte går att räkna upp här.
Ring så berättar jag. Säljes allt eller inget bud från 
10000 kr
Anders 08-722 22 79

Medlem 0479
Mycket fin Mustang 5,0 Gt -1994 Ev Byte 50-60 tal
Är det någon i klubben som har tröttnat på att skruva 
i sin gamla Ford, Mercury, Thunderbird, Lincoln, 
Edsel och vill ha en bil det bara är att vrida på nyck-
eln i? Med iskall ac och som drar under litern trots 
V8 och automat? Eller som har flera och vill ha en 
modernare bil att åka i?  Kanske blivit av med garage/
lokal? Mustangen har gått ca 9000 mil och är Canada 
såld ny och har därför km hastighetsmätare och 17” 
optionfälgar och en nyare inredning. All utrustning 
ingår givetvis. inkl delbart/fällbart baksäte.
Jag är 2 ägaren på bilen i sverige där den varit sen 
2000 dvs 11 år. den är mycket rikligt servad med ser-
vice bok och folk brukar komma fram på bilträffar 
och fråga om bilen är helt ny??
Är avställd och står i garage idag men kan levereras 
ny besiktigad och klar. Jag vill ha jämna byten eller 
någon mindre summa i mellan, alt ni betalar mellan 
på något objekt / mindre defekta bilar kan vara intres-
santa, motorlösa, 4dr, taskig lack mm om priset är 
rätt. Mustangen kan även säljas för 70000:- så får jag 
jaga någon 50-60 talare själv. 
Skriv el ring om vad ni har till  
Redaktör Ekbergh. 070-893 43 03

Medlem 0097
1957 Mercury
-57ans radioknoppar.set med två krom ringarna och 
två plastknopp med krom del i centrum alltså helt 
komplett. Mycket bra begagnade exemplar. Pris  tolv 
hundra. Har även lyseknopp etc.  parkerings och 
back glas.ett parkeringsglas för dubblastrålkastare i 
nyskick!. samt annat smått.
Roger 0370 46757

Brunt startrelä
Nytt aldrig använt BRUNT startrelä.
Används till många fabrikat. Detta för 12 volt och blir 
då lämpligt för de som konverterat upp till 12 volt.
Annars är det med typen med en mindre anslutning 
för kablar. 2 för de grova kablarna som vanligt.
Går givetvis använda till 6 volt och lär väl hålla längre 
då. Ger helt rätt  fabriksuttseende.
Visst går köpa nytt för 2 hundra men det blir svart 
då,som är typisk eftermontering. Pris nittonhundra 
med orginal ask.
Roger 0370 467 57

Köp & sälj & Köp & sälj & Köp & sälj & Köp & sälj & Köp & sälj &
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vart man vänder sig?
Presidenten Börje är vårt ansikte utåt, dit 
vänder sig din sektionsordförande med frågor 
om ex träffar mm. Borje.bladh@telia.com.

Vice presidenten Jonas sköter  
presidentens arbete när presidenten saknas samt 
i övrigt bistår och avlastar presidenten. 
vicepresident@telia.com 

Sekreteraren Tuija 
Medlemsregistret och matrikeln. Hit hör du av 
dig om det står fel uppgifter om dig i registret. 
tujaka@hotmail.com 

Kassören Rosie 
Ekonomi och inbetalningar. Hit hör du av dig om 
du gjort en inbetalning och sedan inget hört. 
Ro4@telia.com 

Din sektionsordförande 
Hit vänder du dig med frågor och förslag som 
sektionsordföranden bör ta upp med styrelsen.
Hit vänder du dig också om lokala träffar och 
om hjälp eller stöd att arrangera någon träff. Det 
är alltid hit du vänder dig i första hand med dina 
frågor, sektionsordförande återkommer med svar 
till dig om han inte kan svara på din fråga.

Redaktören Jonas 
Allt som rör tidningen och tryckeriet, till exem-
pel angående reportage eller om du saknar 
din tidning eller om du vill köpa ett äldre ex av 
Magasinet. 
fordredaktor@telia.com 

Shopen  
Då det gäller material du vill köpa. (Dock ej 
äldre Magasin då du vänder dig till redaktören). 
Även lån av träffväst vänder du dig hit. 

Webbmaster  
Alla frågor gällande hemsidan, det som finns där 
eller det som borde finnas där. Även Forumet, 
medlemsbilar, problem med inloggning. 
Medlemskap på forumet, olämpligt innehåll.  
Hit sänder du dina träffbilder mm.  
Björnfot epost@bjornkramizar.se 
Hagberg burken@burken.biz 

Årsmöte  
Skånesektionen

Vi kör Skånes årsmöte den 27/2-kl 13.00
Plats hemma hos Bladh.

Frågor besvaras på telefon 0451-189 20.
Välkommen

Skånesektionen

Årsmöte
Jönköpingssektionens  
Välkomna den 26 februari kl. 15.00.  

Huskvarna Folkets Park
Anmälan till Claes Staaf senast 20 februari 

Ring eller SMS
Tel 0706- 777 976 

e-post jonkopingssektionen@hotmail.com

Årsmöte i 
Mittnorrlandssektionen
Sektionsmöte i Mittnorrlandssektionen  
söndagen den 20 februari 2011 kl 12:00
Vi bjuder på smörgåstårta och kaffe.

Plats? Hemma hos Micke och Ingela Wiberg 
Blästabacken 31, 87340 BOLLSTABRUK 

Ni får gärna höra av er om ni kommer till 
Micke tel 070-660 07 60  

Jonas 070-893 43 03 alt mittnorrland@telia.com 
Välkomna.

Mittnorrlandssektionen

Årsmöte  
Göteborgssektionen

Sektionsmöte den 20 feb klockan 14:00.
Plats? Hemma hos mig REINE.

Det blir fika till mötet.
Adressen är 

NORRMANNEBO 545  
442 92 ROMELANDA  
TELE 070-999 41 78.

Årsmöte  
Stockholmssektionen

Årsmöte i Stockholmssektionen  
hålls i Hagsätra garaget  
den 27 februari kl 13:00
Tel Mexi 0709-22 38 13 el  

Falcon Janne 08-605 45 70
Välkomna önskar Stockholmssektionen

Sektioner

Jönköpingssektionen: 
Claes Staaf
Strandvägen 92 A 
591 46 Motala 
Mobiltel: 0706 -777 976

Norrlandssektionen: 

Vice sektionsordf. 
Håkan Ullander 
Ystarvägen 29
906 25 Umeå
090-18 24 46
Jobb: 090-70 17 57
Mobil: 070-266 33 35

Kontaktman 
Norra Norrland: 
Nils Mattila 
Storstigen 2 
974 32 Luleå 
0920-22 35 38

Stockholmssektionen: 
Mats ”Mexi” Österman 
Stensövägen 7 7tr
138 32 Älta
08-594 318 31
0709-223813

Stockholmssektionen: 
Falcon Janne 
08-647 61 42
0708-22 82 00

Örebrosektionen: 
Christian Nilsson
Skaragatan 14 B
531 32 Lidköping
Tel 0708-50 78 22

Vice sektionsordf. 

Södra sektionen: 
Bertil Persson 
Onslunda-Ådala 
273 95 Tomelilla 
0417-301 66 
bat_mobile@onslunda.nu

Vice sektionsordf. 

Mittnorrland 
Jonas Ekbergh
Videvägen 14
832 55 Frösön
070-893 43 03 
mittnorrland@telia.com

Dalasektionen: 
Vakant

Göteborgssektionen: 
Reine Ericsson
Norrmannebo 545
442 92 Romelanda
0303-25 08 37
070-999 41 78 
mia-reine@spray.se
Vice sektionsordf. 
Vakant

SEKRETERARE 
Tuija Jansson Karlsson
Mårhult, Vånga
617 90 Skärblacka
Tel 070-51 345 02
tujaka@hotmail.com   
 

VICE PRESIDENT 
Jonas Ekbergh
Videvägen 14
832 55 Frösön
070-893 43 03
 

vicepresident@telia.com

KASSÖR 
Rosie Forslin
Fällevägen 17
560 42 Sandhem
Tel 0515-76 00 61
Alt 073-859 64 92 
ro4@telia.com

PRESIDENT 
Börje Bladh
Svärtebygget 6188   
281 92 Hässleholm   
0451-189 20 

borje.bladh@telia. 

borje.bladh@telia.

preSidium

CLUB OF AMERICAN FORD, Mårhult, Vånga, 617 90 Skärblacka
Tel 011-579 72 • Mobil 070-51 345 02 • Plusgiro 16 93 97-7

www.clubofamericanford.se 
vicepresident@telia.com 

Utgivningsplan för Fordmagasinet:  
Nr 1: februari •  Nr 2: maj 
Nr 3: oktober • Nr 4: december 
Plusgiro 16 93 97-7 
Medlemsavgift 350:-/år
Fordmagasinet trycks av  
NärkeTryck AB, Hallsberg
.

webmaster@clubofamericanford.se e-post@björnkramizar.se W
eb

b
- 

m
a
S
te

r WEBBMASTER 
Mikael Hagberg
Frans Bloms Gata 20
603 78 Norrköping
Tel 0733-80 92 05

Tomas Björnfot
Hallsbergsvägen 55
694 72 ÖSTANSJÖ
Tel 0582-105 09 
Mobil 070-746 86 02

REDAKTÖR/Ansv.utg. 
Videvägen 14
Videvägen 44
832 55 Frösön
070-893 43 03

fordredaktor@telia.com  

Per-Håkan Andersson 
Brändåsen 110
692 93 Kumla
0708-24 27 97 
per-hakan@osg.nu

redaktion

Vice sektionsordf. 
Torbjörn Rogsberg
Fornåsa Skrikstad 131
590 33 Borensberg
070-557 85 51

förSäkringSanSvarig

I tidningen framförda åsikter och insänt material behöver  
nödvändigtvis inte alltid överensstämma med  
Club of American Fords värderingar och stadgar.

Hemsida • Forum • Säljes/köpes = www.clubofamericanford.se

jonkopingssektionen@hotmail.comhovby_raggaren@hotmail.com
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STIGS AXLE & PARTS
Medlemsrabatt enl. ök.
Generalagent för Mark Williams. 
Delar till 50+60-talare.  
Bygger bakaxlar 
Säljer nya + beg. delar 
Tallvägen 14 
610 41 Ringarum
Tel: 0121-301 25, 070-521 47 09
www.axleandparts.se 
MECA BILDELAR
Allt under ett tak -reservdelar
Plåt, avgassystem, verktyg mm.
Rågsvedsvägen 102 
124 65 Bandhagen
Tel: 08-556 207 30 
HK´S BILCENTER
Pennzoil motorolja 
kartong om 12 l. postorder 30 %
Horntulls Strand 15 
117 39 Stockholm
Tel: 08-84 37 00 
TOMAS ULLMAN
Diverse Ford-delar
Västra vägen 14
430 91 Hönö
Tel: 031-96 96 91, Tomas 
K GRANATH BILDELAR AB
Varierande rabatt
Beg till USA-bilar. 
Box 2076 
553 03 Jönköping
Tel: 036-12 99 90, 036-12 99 91 
ÖVERÅS VETERANBILDELAR
Medlemsrabatt 10-20 %
Delar till 50-tal eller äldre
Hövdingegatan 11 
824 00 Hudiksvall
Tel: 0650-182 65 
fax: 0650-182 57
MOTORMETROPOLEN
Medlemsrabatt 10-50 % 
Nya och beg saker
Hantverksgatan 8, Box 73 
954 00 Gammelstad
Tel: 0920-25 71 50 
AIR COND CENTER
Medlemsrabatt 15 %
Service och reparation av AC
Reservdelar och tillverkning av  
slangar
Tantogatan 73 B 
118 42 Stockholm
Tel: 08-65 86 700 
fax: 08-65 85 533
www.aircondcenter.se 
AUTOREP 
Medlemsrabatt minst 10 %
Rabatt på arbeten och delar
Även import av bilar och delar  
från USA
Produktv. 3 
Skellefteå
Tel: 0910-186 54, Christer
www.autorep.nu 

FIRMARABATTER  
gynna dem, de gynnar oss

JARL ELOWSON AB
Medlemsrabatt 20% 
Reservdelar till Ford Mercury  
Lincoln 
Delar även till äldre bilar
Sisjökullegatan 2, 
421 32 Västra Frölunda
Tel: 031-68 56 40, tala  
med Uffe 
LÖVEN 
Medlemsrabatt 0-25 % 
mot uppvisande av medlemskort
Runebergsgatan 44,  
611 37 Nyköping
Tel: 0155-28 78 78 
LUNDGRENS SVERIGE AB
Fd Hymab. 
Klubbpris på hela sortimentet
Idrottsvägen 31B 
702 32 Örebro
Tel: 019-26 10 20
Fax 019- 26 06 68
CUSTOM BILDELAR
Medlemsrabatt 10-15%
76 olja, Hansens sortiment
Tingslagsgatan 5
702 17 Örebro
Tel: 019-32 09 96
www.customracing.se
CUSTOM RACING
Paketpris vid hela  
renoveringar
Tingslagsgatan 5
702 17 Örebro
Tel: 019-32 40 40
www.customracing.se
CENTRALA GUMMI
Medlemsrabatt 10-50%
Däck och Fälgar
Västhagagatan 5
703 46 Örebro
Tel: 019-26 30 10 , Alf,  
Per, Ola
www.centralagummi.com
PRO PARTS
Medlemsrabatt 5-15%
Nya och begagnade bildelar
Gäller ej specialerbjudanden 
samt vissa begagnade delar
Box 158
795 22 Rättvik
Tel: 0248-138 00
USA TRADING COMPANY
Medlemsrabatt 10-30% 
Mattor, Cabbar, Vinyltak 
Gummi, Filtlister, Inredning
Tel: 0521 -22 40 80
Fax: 0521- 22 40 81
HANSEN RACING
Medlemsrabatt Från 10 % 
och upp på hela sortimentet
Gäller vid köp i vår butik
Kälvestavägen 110
163 54 Spånga
Tel: 08-474 50 00

OLJEMARKS  
BILFJÄDRAR AB 
Medlemsrabatt 15% 
Tillverkar och reparerar 
Enköpingsvägen 80
174 46 Sundbyberg 
Tel: 08-564 90 580 
Fax: 08-733 53 10
www.oljemarks.se
HARAMBEE HOBBY
Medlemsrabatt 10 % 
Bilmodeller i plast  och  
metall 
Rådmansgatan 25
Box 260 20
S-100 41 Stockholm 
Tel: 08-411 62 90 
Fax: 08-411 45 02
www.harambee.se
ROGERS CUSTOM
Medlemsrabatt 10 % 
På hela sortimentet
Östergärde Industriområde
417 29 Göteborg
Tel: 031-83 01 70
www.rogerscustom.se
KLINTBERG & WAY
Medlemsrabatt 15 %
En del Fordprylar i lager 
Tar hem med flyg
Stensätravägen 1
127 39 Skärholmen
Besöksadress:  
Strömsätravägen 15
Tel 08-680 88 80
Prata med Bellqvist
www.klintbergway.com
AMERICAN RACING
Medlemsrabatt 10 % 
Gäller hela sortimentet 
utom vissa undantag
Gillbergagatan 32  
581 11 Linköping  
Tel: 013-10 46 80
www.americanracing.se
DÄCK CENTER
Medlemsrabatt 10 %
Finspångsvägen 65
602 13 Norrköping
Tel: 011- 13 13 59
www.dackcenter.nu
BROMSHUSET  
KRISTIANSTAD
Medlemsrabatt 10% tala  
med Per Bromsband,  
Renoveringar av ok mm
Till de flesta bilar
Tel: 044-10 33 71
STANDOX  
STOCKHOLM
Nettopriser  
(Ring före besök)
Allt i Billack 
Även verktyg för dylikt
Fraktflygargatan 7
128 30 Skarpnäck
Tel: 08-447 34 80
www.standox.se

BS MEKANISKA  
MOTORKYL
Medlemsrabatt 10 %
Spårvägen 1
521 02 Falköping
Tel: 0515-72 17 80
www.bsmekaniska.se
CUSTOM  
AVGASSYSTEMET
Medlemsrabatt  
10 % tala med Thomas
Drive in lagning
Platsbygger, Svetsar, Bockar
Mariehällsvägen 28
Bromma
Tel: 08-28 89 28
MOTORMAN AB
Medlemsrabatt 10-20 %
Gäller Delar, Tillbehör
Har Trimdelar till alla  
Fords motorer
Utför renovering och  
Trimningsarbeten
Skrantabacken 29
691 42 Karlskoga
Tel: 0586-523 60
BILSPORT & MC 
SPECIALFÖRSÄKRINGAR
Tel 0470-201 25 
www.bilsport-mc.com

FIRMARABATTER  
NORGE
ÅKE GUSTAVSSON
Medlemsrabatt 10 % (Ej arbete)
Allt i Automatgear og reservdelar
Idelevegen 22
1750 Halden 
Tel: 09-18 44 87
AUTOMATSERVICE
Medlemsrabatt 15 %
Allt i Automatgirkasser
Bakaksling og fordelning
Postboks 134
5090 Nyborg 
Tel: 05- 19 12 30
US AUTOPARTS
Medlemsrabatt 12 %
Ford orginaldeler 
det meste på lager
Östre Rosten 4A
Box 6060
7003 Trondheim
Tel: 72- 88 08 70
BILSPORT A/S ULVEN
Medlemsrabatt 10 % på delar
Strömveien 233
0668 Oslo
Tel: 02-65 97 01
BJÖRN ALVARSTEIN & CO
Medlemsrabatt 15%
Ford originaldeler, Reservdeler
Bruktedeler, Karosseri, Verksted
3410 Sylling (Vid Drammen)
Tel: 03-85 61 31

var på tJänStereSa till Japan i 
december 2010 och eftersom jag landade 
på en söndag och det råkade vara samma 
dag som MOONEYES Hot Rod Show gick av 
stapeln, så var dagen räddad. Det innebar att 
jag med jetlag i kroppen kastade in väskorna 
på hotellet och sedan hoppade på tåget 
till Yokohama. 45 minuter senare var jag i 
Pacifico Yokohama Exhibition Hall. Vackert 
väder och ca 15 grader varmt bäddade för 
att man även skulle kunna titta på bilar och 
MC utanför hallen. När jag närmade mig hal-
len hördes rockabilly-musik från live bandet 
som spelade just då. Det kändes helt rätt och 
tröttheten försvann.

Utställningen visade bilar från Japan men 
även några bidrag från USA. Ungefär halva 
hallen visade MC i olika stilar allt från gamla 
choppers med swingergafflar till nya moder-
na proffsbyggda lowrider byggen.

På bilsidan fanns det också många stilar 
med veteraner, custombyggen, dragracers 
baserade på japanska, europeiska och ame-
rikanska bilmodeller. Rat rods hade en egen 
avdelning. De är verkligen inne just nu i 
Japan.

En given vinnare var Metallicas Kirk 
Hammetts Ford 36 byggd av Salinas Boyz i 
Californien. Snackade länge med dem i mon-
tern och de visade mig en hel del detaljer på 
bygget som var mycket imponerande. Vilket 
detaljarbete!

Suzanne Williams Ford 34 var också myck-
et imponerande.

 Ardun-toppar, kompressor, krom, krom 
och åter krom är ett konstverk man kan titta 
på länge.  Att sedan stoppa hela paketet i en 
Ford 32 som på Mr Sato gjort, kan bara inte 
vara fel. Trenden med plåtrena karosser har 
även det kommit till Japan vare sig man gil-
lar det eller ej.   

Vissa lackarbeten var riktigt fina. Högsta 
klass på underarbete och topplack både på 
F100an och Ford 37an.

Mr Saito’s Ford 40 fick pris på grund av fin 
interiör, mycket snygg kaross och en candy-
lack med ett djup man nästan kunde dyka 
ner i. Old school Ford 32 med Olds Rocket 
motor. Kunde gott haft en sidventilare men 
efter en stund vande man sig vid Oldsen.

Ratrod med Ford 289a med nostalgiska 
M/T slicks. Säker bra schvung i de raka 
rören.

Mässan gav mersmak och har jag möjlighet 
kommer jag att besöka den även nästa år.

Sayonara, 
 

klaS nylander (medlem 361)

fina bilar i japan
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        Artikel Ord. pris/st. 70/ 90/ 110/ 130/ 150/ S M L XL XXL Totalt
          80 100 120 140 160
        College m. huva 250      2 3 3 3  11
        Munkjacka, barn/vuxen 220/350    1 2  4 3 6 1 17
        Blått linne 100       7 5 4  15
        Vitt linne 100      8 19 9 22 18 76
        Svart t-shirt 90       1    1
        Blå t-shirt 80      1     1
        Vit t-shirt, barn/vuxen 80/100 3 8 7 10   5 5 6 9 53
        Årsträff 2010 100         15  15  
        Jacka 265      1     1
        Skjorta, svart 230      2 5 2 2 1 12
        Nyckelband 10           108            
        Grillmärke 150           13            
        Klistermärke, litet 20           184            
        Klistermärke, stort 25           102            
        Klisterdekal, liten vit 10           32            
        Tygmärke, rektangulärt 25           24            
        Tygmärke, ovalt 25 
        Keps 130 
        Pin 25           26


Utförsäljning av den gamla shopen

Vi säljer ut hela det gamla shoplagret för att ge plats för en ny shop under våren.  

Se listan med vilka storlekar och vad som finns till salu. Alla pengar från denna  

försäljning går oavkortat till startkapital för den nya shopen. För att göra det lätt att hålla 

reda på vilken rabatt som gäller så börjar rean vecka 1 2011 med 10% avdrag  

på ordinarie pris, vecka 2 20%, vecka 3 30% osv……..till vecka 7 då vi är uppe i  

70% därefter blir det ingen ytterligare rabatt (om det finns något kvar) utan då behåller  

klubben det. Allt säljs under principen först till kvarn och era ordrar hanteras enligt hur de 

kommit in till mailen alt telefon till sekreteraren Tuija. 

Maila ordern till tujaka@hotmail.com alt ring 070-513 45 02 (efter kl. 17) på vardagar  

med vad ni vill ha, ev storlek osv med namn å adress så svarar Tuija er med hur mycket ni  

skall betala in på klubbens konto PG 169397-7 inkl frakten som vi givetvis kommer  

hålla nere så gott vi kan för bästa pris. När pengarna kommit in på kontot 

skickar vi de beställda varorna.


