
Läs aLLt om årsträffen!

Ta en titt

på årets

vinnare!
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Från min sida att se det

Börje Bladh
Svärtebygget 6188
281 92 Hässleholm

0451-189 20
borje.bladh@telia.se

 Sid 3

Vicken Sommar... Eftersom min cab har stora 
hål och ser allmänt tråkig ut så har den varit på 
rätt plats i sommar, nerfälld. Början av juni blev det 
riktigt mycket åka. Först ordnade jag kubbfålla på 
Skänningeträffen sen hem och packa ur… ny packning 
i skuffen så en tjugofemmilatur till Nostalgifestivalen i 
Vårgårda, nercabbat hela vägen i strålande sol. En träff 
där det var riktigt hög klass på bilarna och en riktigt 
bra och trevlig marknad. Där fick jag även träffa Carina 
Bergstrand i verkligheten, där hon visade upp och tog 
upp beställningar på inredningar. Att hon använde 
Fordmagasinet i sin reklam gjorde ju inte saken sämre. 
Självklart passade jag även på att göra reklam för 
Fordklubben och delade ut ett antal Fordmagasinet till 
intresserade Fordägare. Kvällen bjöd på en massa bra 
musik och nya bekantskaper.

Hinner knappt hem, tvätta och packa om, så var 
det dags att bege sig mot Flottsbro och Årsträffen, 
en riktig höjdpunkt som inte går att missa i klub-
ben. Tyvärr blev inte uppslutningen lika stor som 
Stockholmssektionen hoppats på, ni som inte var på 
årets träff kan se vad ni missade i detta nummer. Det 
är bara att börja planera helgen innan midsommar så 
ses vi nästa år…

På vår Facebooksida ser jag att det droppar in bil-
der från olika träffar runt om i landet. Härligt, men 
glöm inte att skicka in några till Fordmagasinet, helst 
opublicerade, och skriv en rad om träffen. Dela gärna 
med er av vad som händer på era resor, så det blir fler 
tidningar att fylla med spännande saker. Är jag tjatig? 
Ja, och jag kommer hålla på att tjata tills mailboxen är 
överfull...

1-majkortegen i Norrköping, Ombergsloppet, All Car 
& Bike Meet Askersund, Tranås cruising. Fikaträffar i 
Medevi, Vadstena, Boxholm, Borenshult och marknad 
i Heda samt några Rock’n’ Roll kvällar har det hunnits 
med i sommar och än är det inte slut…

Lev som varje dag vore din sista.
claes

En stort TACK till grabbarna i Stockholmssektionen 
som fixade till Årsträffen.

Är jag tjatig?
Ja, och jag kommer hålla 
på att tjata tills mailboxen 

är överfull...

Claes

GLöm inte 
kameran

när ni är ute på träffar 
Det finns aLLtiD pLats 

för ett reportaGe i 
forDmaGasinet…

President Bladh
SöSdaLa Skroten
Helgen innan Sösdala skroten gick i graven gjorde jag 
o hustrun ett litet nerslag på denna heliga mark. Att gå 
runt i minnenas allé o titta på förbrukade USA produk-
ter är för vissa av oss julafton o för andra ren idioti. 
Vi tog några bilder för att visa att nedläggningen inte 
berodde på reservdelsbrist utan snarare någon slags 
miljöpanik att städa bort detta hemska från jordens 
yta. Då tas ingen hänsyn att midsommaren 77 blev 
Affe av med oskulden i den blåe Galaxien borta i tredje 
raden.Lisa fixa ihop det med Kalle o dom ä fortfarande 
gifta osv. Ett stycke svenskt kulturarv är på väg käpp-
rätt åt helvete utan att nån bryr sej, nästan.

Vi är fortfarande några gubbar o kärringer som hål-
ler fast vid övertygelsen att det var bättre förr, soppan 
kosta runt 2 spänn litern, Rocken rollen var rockigare 
o magarna var mindre. Men trots att bensinen idag lig-
ger runt 15 spänn, midjorna är bredare så åker vi runt 
i våra bilar. Många påstår att vi aldrig blivit vuxna o 
lever i en drömvärld. Om så är fallet, så väck mig inte. 
Än är åksäsongen inte över o jag hoppas att vi träffas 
nån gång till innan regn o mörker tar väck körglädje på 
våra svenska sommarvägar.

Nu har jag inte tid längre med detta utan tar 
Fairlanen o glider i väg i solskenet. Tar en glass nån-
stans o funderar på vad fasiken gjorde jag den där 
midsommaren 77.

SeS o HörS

/Presidenten

NÄSTA NUMMER UTKOMMER I DECEMBER
Material skickas till redaktören senast 24 november
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en träff Som bara växer och växer i Ronneby, 
utställningen sker i en underbar miljö i Ronneby 
Brunnspark. Edsel fick stanna hemma denna helg, 
vi drog ner fredag eftermiddag i en Oldsmobile 
Cutlass F85 1964 en fin och ovanlig bil, för att 
kunna vara med på cruisingen på kvällen.

Det var många bilar som slöt upp under en 
solig men lite kylig kväll, cruisingen gick genom 
staden med olika vändor som markerats med 
pilar. Vid en av järnvägs övergångarna som finns 
mitt i rundan blev det tyvärr fokus på att ge publi-
ken burnouts i tid och otid vilket drog ner själva 
cruisingen en aning.

Under lördagen fanns drygt 1000 motorfordon 
i Brunnsparken och på scenen showade Peter 
Jezewski med ”Be Bop A Luba”, swapen var ok 
men det kunde varit mer knallar, desto mer tid till 
att titta på fina bilar.

Sveriges snyggaste bil genom Bilsport Classic 
blev en Buick som ägs av en vän till oss, grattis 
Lotta till vinsten.

Sven öberg

Ronneby 
Nostalgi-
festival
28–29/6

det Var Premiär för Rockabilly 
Cruisers att arrangera en bilutställ-
ning i Bruksparken i Finspång. En 
lyckad och välbesökt tillställning 
som bjöd på både regn och sol. 
Många klubbmedlemmar slöt upp 
och hade en trevlig dag. Kvällen 
bjöds det på rockabilly på Hotel 
de Geer. Sekreterare Tuija har sänt 
mig lite bilder då jag själv tyvärr 
inte hade möjlighet att närvara, 
men jag har fått till mig att det är 
en träff som är väl värd att besöka.

clazze

Rockabilly Cruisers 
Finspång

Fordmagasinet nr 3 • 2013Sid 4
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Gravören

Vi är nya medlemmar i klubben, och i välkomstbre-
vet från Rosie skrev hon att du kan vara intresserad av 
lite information om mig och bilen, samt några bilder. 
Åkte Falcon sent 70-tal och tidigt 80-tal och var sedan 
utan amerikansk bil till en bit in på 2000-talet, då det 
inhandlades en Mustang HT -67 där jag la ner mycket 
arbete och en hel del pengar på renovering. Fick så 
tidigt i våras ett bud på Mussen som inte gick att 
motstå, och stod utan bil igen. Däremot fanns nu möj-
ligheten att leta efter ungdomsdrömmen; Ford Galaxie 
500 XL Fastback -63 eller -64. Hittade med lite hjälp 
en -64:a i USA som var i fantastiskt originalskick med 
endast cirka 6000 mil på mätaren. Motor: 352FE Låda: 
Cruisomatic. Har hunnit åka ett par kortare svängar 
efter reg. besiktningen.

med vänlig hälsning 
raymond Gustavsson

Vi är nya
medlemmar! etSa, GraVera, måLa och tömma glas. Förlåt blåsa 

glas skulle det vara. Är man duktig på dessa saker så 
brukar man räknas som en suspekt individ som går 
sina egna vägar. Just sådan är han min kompis Jörgen. 
Lång hårpiska på ryggen, tatuerad över hela kroppen 
och åker runt i en Buick från 53 (bara det får en att 
undra). Hans livskamrat Micro är inte heller speciellt 

normal, föredrar moppar av märket 
Harry Davidson och stod redan 

som 12-åring i sin fars verkstad 
o svarva framgaffel detaljer åt 
dom breda pojkarna i olika MC- 
gäng. Med detta udda par har 
jag haft många trevliga stun-
der. Som den gången då… hm 

får nog ta detta i ett annat forum.
I alla fall, har försökt ett fler-

tal gånger att få dom till att köpa 
en Fordprodukt men det går ju inte. 

Bägge 2 älskar att skruva i garaget o 
detta faller ju bort om man köper Ford. Har 

åtminstone fått Jörgen att gå med på att fixa lite gra-
vering och dylikt om någon i klubben är intresserad.

Ni kan nå dom på telefon:
Jörgen 076-818 53 05
Micro 070-528 53 05

Ha en bra dag 
Börje

Sektionsordförande
Det är dags att planera in era sek-
tionsmöten så kallelsen kommer in 
i nästa nummer av Fordmagasinet. 
Materialet ska skickas till redaktören 
senast 24 november.
fordmagasinet@hotmail.se

[Viktigt!]
JönköpinGssektionen 
Har sektionsmöte

För planering av kommande aktiviteter.

Tid: Lördagen den 16 november kl. 15.00

Plats: Ej bokad men i Huskvarna/Jönköpings
trakten...

Information får ni vid anmälan, hemsidan eller 
Facebookgruppen när allt är klart.

Anmälan till: Claes Staaf: 070677 79 76 eller 
på mail: jonkopingssektionen@hotmail.com

Sven Öberg: 070558 81 61

Be there... /Claes



Fordmagasinet nr 3 • 2013Sid 8  Sid 9Fordmagasinet nr 3 • 2013

Hej iGen!
Ja, som rubriken lyder så skaffade jag en katt till i 
höstas. Det var så att jag funderade på att skaffa något 
amerikanskt för att köra till Powermeet i Emmaboda 
med, den andra Cougarn är ju inte körbar ännu... och 
då hittade jag en Cougar till salu inte långt hemifrån. 
Ny kan man kanske kalla den, det är en 1997 XR7 30th 
jubileumsmodell, och att det är en jubileumsmodell 
innebär en del speciella detaljer t.ex. speciella stolar. 
Det är även sista året med V8 och bakhjulsdrift, denna 
har en 4,6 lit V8 och aut. Tyvärr var den inte besiktigad 
pga ett par saker som måste åtgärdas vilket gjorde att 
jag först tvekade lite till att slå till, men så tänkte jag 
som så, det är ju en vanlig Mercury (Ford) så det ska 
ju inte vara några större problem att fixa, dock fick ju 
turen till Emmaboda gå med bruksbilen.

Att det är en jubileums modell bidrog till mitt beslut, 
visst det är ju inte det samma som den gammelkatten 
jag har, det skiljer ju 29 år mellan dem, men hur som 
helst jag slog till och om inte annat tycker jag har det 
har varit intressant att felsöka på en lite modernare 
motor det var ju en utmaning också eftersom flera 
försökt få rätt på den innan. Bilen är, tycker jag, i bra 
skick visst lacken har ju sina märken det är ju ingen ny 
bil trots att jag kallade den för det men jag slipper ju 
laga en massa rost...

Inredningen är i samma stil några små märken i 
övrigt väldigt fin dock var mattan nersmutsad rejält, 
det var ju som jag nämnde några innan mig som försökt 
få rätt på den, troligtvis kom väl smutsen därifrån. Den 
har en del extra utrustning förutom jubileums utrust-
ningen, den har farthållare, el-lås, el-antenn, spoiler 
bak med bromsljus, CD spelare, el manövrerade stolar 
med hel skinn klädsel, läder klädd ratt och växelspak 

och el-uppvärmd bakruta, vad man nu skulle med det 
till i Texas som bilen tydligen kommer ifrån.

Bilen är trots allt  inte jätteunik tillverkades i cirka 
5000 ex av totalt cirka 35000 Cougars som tillverka-
des detta år, men trots allt ganska ovanlig i Sverige. 
Har sett en till i Sverige, en version som faktiskt är 
tillverkad i ännu färre ex än min, tyvärr står den på 
Osbyskroten krockad, men som man brukar säga inget 
ont utan det har något gott med sig. Den fick donera 
några delar till min. Så som sagt lite översyn av motor, 
bromsar och framvagn sen var det dax för ett besök 
hos bilprovningen och där var det inga problem, den 
klarade sig galant.

Tisdagen efter var det dax för en tur till träffen i 
Lödde. Tyvärr hann jag inte tvätta den, bland annat 
pga det dåliga vädret. Hade svårt att hinna mellan 
skurarna det fick gå ändå för en av mina arbetskam-
rater var ju på mig och undrade var nyförvärvet blev 
av så det var bara till att infinna sig. En sak hann jag 
med iallafall och det var att göra rent mattan som jag 
nämnde tidigare så var den inte så vacker, den är beige 
och den var full av oljefläckar, men som tur var gick 
det att tvätta bort detta med textiltvätt, detta trodde 
jag knappt innan jag började. Till Wheels & Wings i 
Falkenberg var den både tvättad och polerad, kändes 
lite roligare naturligtvis.

Nu snyggar jag till den lite efterhand och det finns 
ju alltid lite saker som behöver fixas till, men som sagt 
jag skaffade den för att ha något amerikanskt att köra 
med tills den andra blir klar.

mvh Lars-åke

Hej,
Mitt namn är Christopher och jag håller på med en 
renovering utav en Ford Falcon Futura Sport Coupe 
2dr och jag har en fråga till er. Det är så att jag nu har 
letat mej fördärvad efter skärmkanter i bak. Jag har 
letat överallt och undrar om ni möjligtvis kan ge något 
tips om någon i er klubb kan ha liggandes eller någon 
sida man kan köpa? Jag har funderat på att köpa mus-
tang 70 skärmkanter och bygga om men vet inte om 
det är mycket jobb. Det är alltså en Ford Falcon futura 
sport coupe 2dr med original 302, c4, 9” diffad bakaxel, 
rattautomat och hel soffa i fram. Ifrån fabrik alltså. 
Bilen gick som streetrace bil i Göteborg på 70-talet och 
gått som fan enligt dåvarande ägare då de dratt ifrån 
en Mustang GT-350 som skit. Dock kvaddades bilen 
1981 och skulle skrotas, men skrotfirman ville inte, så 
bilen har bara bytt ägare och ägare och fler klåpare 
har förstört bilen med sina egna ideér.

Jag köpte den som 16-åring efter att ha sommarjobbat 
och har nu haft den i 12 år. Pga garagebrist, ekonomi-
brist etc så har den mest stått, men är nu under reno-
vering att bli en utställningsbil/streetracebil.

Vore väldigt tacksam för hjälp att få tag i skärmkanter 
i bak för hjulen.

Christopher Pettersson
cryckp@yahoo.se
076-589 84 43

Sökes

Sökes

Krom lister,
Söker lite krom lister till en ford 2d-58. Listen som sit-
ter under huven rätt bred/tjock, sen en framskärmslist 
den breda modellen... övriga lister å inrednings krom 
kan va av intresse beroende på skicket.

tommy.81.larsson@telia.com

Mvh
Tommy Larsson
Mora

Det är 
dags att 

planera in era 
sektionsmöten!

en ny katt 
i Hemmet



Fordmagasinet nr 3 • 2013Sid 10  Sid 11Fordmagasinet nr 3 • 2013

nO 1 
Gislaved
Premiären aV SiGGe´S cruiSinGen som gick av 
stapeln 15 juni kunde inte börjat bättre. 45 bilar slöt 
upp på torget i Gislaved denna lördagseftermiddag. 
Hotell Nissastigen som är medarrangör bjöd på kaffe 
& våfflor och raggarmeal för humana priser. Samtliga 
chaufförer fick en gratis fika samt fritt inträde till kväl-
lens program ute på dansbanan.

Gislaved som sakta håller på att somna in livades 
upp för en stund i vackert solsken. Cruisingen flöt på 
bra då sträckan var väl tilltagen för aktuellt antal bilar, 
man vet ju aldrig. Efter ett tag bröt alla upp och vände 
åt spridda håll för att ladda om inför Top Cats som 
gästade logen och återseendet på Sigges loge blev lika 
bra med många bilar och halvbra väder.

Nu laddar vi för Sigge ś cruising No: 2 som sker 17 
augusti och rättar till små missar som gör cruisingen 
än bättre, ett reportage om denna får vi återkomma till 
i ett senare nummer eftersom tidningen är i tryck när 
cruisingen genomförs. Club of American Ford, Västbo 
Veteranvänner, Hotell Nissastigen och Sigges loge har 
som mål att genomföra arrangemanget två gånger om 
året i samband med logens rockabillytema

Sven öberg

nO 2 
Gislaved
är man med i Club of American Ford och dessutom 
lite aktiv så får man räkna med lite överraskningar. 
Crusing nummer 2 gick av stapeln och ordförande i 
Jönköpingssektionen bestämde sig för ett besök. Hallå 
Vice Sven Öberg, finns det logi i Gislaved? Jo, det är 
klart, det finns sängplats hos mig… På lördagsefter-
middagen rullade vi in på torget i Gislaved och mot-
togs av glada Fordklubbare. Sven hade fullt upp med 
att dirigera och då dök Anna Palmgren upp med sin 
59:a. På ren svenska, skitkul att träffa er medlemmar 
ute i sommaren, vilket väcker liv i en ide som jag haft 
tidigare som inte kommit till skott. Mer om detta på 
sektionsmötet efter nyår. 

Crusingen blev väl till en kortege men det tar tid att 
dra igång arrangemang, en stor eloge till alla som verk-
ligen försöker…Hotell Nissastigen bjöd chaufförer på 
fika och våffla även denna gång och den var garanterat 
god. Sven bjöd på grillfest med en massa nya trevliga 
vänner innan det var dags att bege sig till Sigges Loge, 
vilket ställe!!! Minnena flödade från den gamla heder-
liga folkparkstiden, ja ni minns väl hur det var? Om 
inte så ska ni passa på att besöka Gislaved och Sigges 
Loge nästa gång...

ett stort tack till Sven och Susanna för er 
gästfrihet hälsar Claes 409

Fordmagasinet nr 3 • 2013Sid 10  Sid 11Fordmagasinet nr 3 • 2013
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ÅRSTRÄffEN flOTTSBRO 2013
Under torsdagseftermiddagen droppade Fordarna in med 
förväntansfulla medlemmar, äntligen fick norrmännen Trond 
och Liv Skilnand efterlängtat sällskap efter att varit ensamma 
nästan en vecka på campingen. Välkomstmacka, kära återse
ende med glada skratt blev det på värdshuset under kvällen.

På fredagens program stod ett besök på Mopedum i 
Nynäshamn, en riktig nostalgitripp bland mopeder och 
framförallt föremål från 50 60 och 70talen. Vem minns 
inte alla prylar i orange färg, hemskt att se igen, men kul. 
Fredagskvällen avslutades med Rock’n’Roll till Fairlanes, 
bandet med de kromade låtarna. Klubbshopen hade med 
sig ett rejält lass av de nya klubbtröjorna. Att de var riktigt 
populära och efterlängtade fick Micke och Ingela erfara gan
ska snart. De sålde slut på de vanligaste storlekarna redan 
på fredagskvällen.

Varje årsträff kräver ett rally... Vi vill ju gasa med våra bilar.
Till lördagen hade Stockholmssektionen hittat på ett antal 
kluriga kontroller längs en sträcka runt Södertörn. Själv 
blev jag tilldelad sista kontrollen, så jag kom inte längre än 
till grusplanen där start och mål var förlagt. Efter målgång 
smakade buffén på värdshuset prima. Tipsrundan var mer 
än lovligt klurig denna gång och gick som traditionen kräver 
runt campingen så att alla samtidigt kan kolla in våra Fordar, 
samtidigt som favoriterna plitas ned på röstsedeln. Därmed 
är kvällen/natten räddad för vissa av oss...

Träffen avslutas med prisutdelning på söndagsförmiddagen 
innan det är dags att vända hemåt igen. Ett helt år kvar till 
nästa gång, nedräkningen kan börja... Alltid helgen innan 
midsommar, vi ses...

Årsträffen... Alltid helgen före midsommar!
Vi ses!

Utflykten till Mopedum
På fredagen gav sig en karavan Fordar av mot Nynäshamn för ett besök 
på Mopedum. Ett museum där närmare 70 veteranmopeder från ”mope-
dens gyllene år 1952–1979. Men inte nog med det, museet är en riktig 
nostalgitripp från samma årtionde. Miljöer där tidsenligt klädda skylt-
dockor finns från varje årtionde. Det var många som kände igen sig från 
sin barn och ungdomstid. De barn som var med fick se hur det såg ut 
på mammas o pappas tid. Efter titten var det många som passade på att 
smaka på en Radiokaka till kaffet. Naturligtvis så gick även jukeboxen 
varm med gammal hederlig musik.
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Vinnare 
årsträffen 
Flottsbro 
2013
Prisutdelare ”Mexi” 
Foto pristagare och pokaler: Peter Möller

OLD
1. Håkan Ulander Ford Sunliner 1956
2. Gustav Moberg Mercury Monteray conv. 1959
3. Leif Ekdahl Ford Fairlane 500 Sunliner 1958

NEW PONY
1. Mikael Bäckdal Shelby GP 500 2007
2. Patrik Larsson Mustang GT 2007
3. Inger & Kenneth Hjelmberg Mustang conv. 

1:a

1:a
2:a

3:a

SIXTIES
1. Roger Pettersson Thunderbird conv. 1965
2. Olle Andersson Thunderbird conv. 1963
3. Lars Stålh Galaxie 1963 1/2

2:a

3:a

OLD PONY
1. Johan Holmqvist Ford T5 conv. 1970
2. Mikael Söderblom Mustang conv. 1968
3. Roland Palmqvist Mustang GT 350 

2:a

3:a

2:a

3:a

NEW
1. Olle Andersson Ford XL conv. 1970
2. Reine Ericsson LTD Landau 2 dr 1975
3. Patrik Lennman Galaxie conv. 1965

2:a

3:a

1:a

1:a

1:a
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träffen Var VäLordnad med aktiviteter av olika 
slag och dom som jobbat med detta har gjort ett 
mycket bra jobb...

Min Ford Fairlane 500 Sunliner 1958 köpte jag i maj 
förra året, samma månad gick jag med i Fordklubben 
på inrådan av Kent Hagberg, Norrköping. I vinter har 
jag renoverat och satt på lite extra tillbehör på den, 
det har varit mycket jobb att få den i detta skick. Nu 
känns det som jag fått lite valuta för alla timmar jag 
lagt ner på den i vinter. Jag fick två priser på bilen på 
årsträffen och det tycker jag var jättekul... Tack alla för 
en trevlig Fordträff...

Leifa & Pia ekdahl norrköping 
(tidigare åkte vi cadillac deVille 

Convertible -67 i 15 år)

Ladys Choise
- Tjejerna föll för elvis

ClUB Of AMERICAN fORD TACKAR AllA 
SOM SpONSRAT pÅ ÅRSTRÄffEN

Kenneth Nielsen Motor-
sågskonst Dorotea

Jimmy Bergvall - 
Bergvalls MaskinTeknik.

(BMT) Backe

Mats, Skog o Trädgård 
Junsele

Globen Stockholm
Lena, Mekonomen Ramsele

Einar Roos, Folkes Bil Strömsund
AnnaLena o Mikael, 

ICA Nära Backe

blandade bilder Från Rosie Forslin
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blandade bilder Från Claes Staaf

Från Anders Lindblad

Hej
Det var inte igår som jag syntes i tidningen precis men i år 
hade jag möjligheten att besöka årsträffen som var på den 
fina platsen Flottsbro i Huddinge. Jag hoppas några kom-
mer ihåg mig och tidigare bilder från träffar. Det var kul att 
se alla fina bilar i dessutom ett underbart väder. Jag hoppas 
det blir fler gånger jag kan besöka klubben och helst med 
bil naturligtvis.

Mvh Medl.nr 0267
anders Lindblad, Gnesta

Utsikt över övre campingen

Restaurangen Flottsbro

Utsikt över Flottbro mot Vårby

”To serve & protect” Naturligtvis håller sig 

Club of American Ford med egen länsman 

som ser till att vi trivs och har kul...

Mercurry med bodel- 
Anki o Roger Värnamo

Stephan Thållens Galaixe i skugga

Stig Ivarsson gillar rött och vitt

Niskanens T-bird i solsken

Väg från campingen

Allting har ett slut så även 

denna Årsträff. Om ett år ses vi 

igen, eller hur...

Skjutsstation med fullt bete

Fordmagasinet nr 3 • 2013
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NY SPONSOR
tHomaS anderSSon som driver företaget Auto-
kemiprodukter i Jönköping har erbjudit medlem-
mar 20 % rabatt på marknader mot uppvisande av 
medlems kortet.

Autokemiprodukter är återförsäljare av PEEK pro-
dukter och ONEDRYWASH. One Dry Wash är en miljö-
vänlig produkt som du utan vatten kan tvätta bilen 
med. Peek Polish rengör, polerar och skyddar metaller. 
Mer info: http://autokem.tictail.com/

Thomas importerar även Fords officiella skjorta.

Thomas Andersson, 
Gärdesgatan 25 
562 31 Norrahammar 
Tel: 0708-850907

Nya t-shirt’s 
i svart eller vitt 

100:- styck
Storlekar upp till XXXL

nytt  i   

sHopen

vart man  
vänDer siG?

presidenten Börje 
Borje.bladh@telia.com
Är vårt ansikte utåt, dit vänder sig din sektions-
ordförande med frågor om t.ex. träffar m.m.

vice presidenten
Sköter presidentens arbete när  presidenten 
saknas samt i övrigt bistår och avlastar 
 presidenten.

sekreteraren tuija 
tujaka@hotmail.com
Matrikeln, och som namnet låter, klubbens 
sekreterare. Hit hör du bl.a. av dig om det står 
fel uppgifter om dig i registret.

kassören rosie & anette 
Ro4@telia.com 
anette.l@hotmail.com
Ekonomi och in- och utbetalningar.

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 direkt kan svara 
på din fråga.

redaktören
Allt som rör tidningen och tryckeriet, t.ex. 
angående reportage eller om du saknar din 
tidning eller om du vill köpa ett äldre ex av 
Magasinet. Även ändringar i medlemsregistret 
som ny adress, bytt bil etc.

shopen micke & ingela  
miwib@kramnet.se
Då det gäller klubbmaterial du vill köpa.  
Även lån av träffväst vänder du dig hit.

Webbmaster tomas Björnfot 
epost@bjornkramizar.se
Alla frågor gällande hemsidan, det som finns 
där eller det som borde finnas där. Även 
Forumet, medlemsbilar, problem med inlogg-
ning. Medlemskap på forumet. Olämpligt inne-
håll. Hit sänder du dina träffbilder m.m.

sektionskarta

Var med
& påverka!

Ledig styrelseplats finns...
Anmäl ditt intresse till

Börje eller Tuija
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FIRMARABATTER  
gynna dem, de gynnar oss

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

Stockholmssektionen:
Peter Möller
Holmgårds Backe 6
141 33 HUDDINGE

022439 10 20
076394 92 00
coaf_sthlm@nikonfoto.se

Falcon Janne
08647 61 42
070822 82 00

Norrlandssektionen:
Kontaktperson
Håkan Ullander
Ystarvägen 29
906 25 UMEÅ

072712 66 33

sektioner

Jönköpingssektionen:
Claes Staaf
Strandvägen 90 A
591 46 Motala

0706777 976
jonkopingssektionen 
@hotmail.com

Vice sektionsordf:
Sven Öberg
Norra Bäckhultsgatan 7
332 31 Gislaved

070558 81 61

Mittnorrlandssektionen:
Leif Ahlman
Kalkstensvägen 5
894 40 ÖVERHÖRNÄS

070642 94 18
mufflers@telia.com

Vice sektionsordf:
Bill Andersson
Söredsta
880 50 Backe

070779 25 39
0624400 50

Örebrosektionen:
Arne Angermayr
Ösby
697 91 Pålsboda

01923 08 62
073802 96 02
arnemayr@telia.com

Vice sektionsordf:
MHRF- försäkringsansv.
Per-Håkan Andersson
Brändåsen Adolfsberg 110
692 93 Kumla
070824 27 97
0195819 39
perhakan@osg.nu

utgivningsplan för fordmagasinet

NR1: MARS NR 3: September
NR 2: JUNI Nr 4: December

FORDMAGASINET TRYCKS AV 
NärkeTryck AB, Hallsberg

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

MEDLEMSAVGIFT
400:/ÅR

PLUSGIRO
16 93 977

Försäkringsman Mittnorr
Henrik Sahlin
Kyrkvägen 4
881 34 Sollefteå

07033 10 477

Försäkringsman Södra
Peter Nilsson
Lugnadal 3187
280 20 Bjärnum

0451-173 65 • peterbes@telia.com 

försäkrinGsmän

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 Forddelar
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

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
Fax: 019-32 09 92
Mob: 070-326 04 43
Mail: custom@telia.com
www.custombildelar.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

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

Södra sektionen:
Bertil Persson
OnslundaÅdala
273 95 Tomelilla

0417301 66
bat_mobile@onslunda.nu

Vice sektionsordf:
Peter Nilsson
Lugnadal 3187
28020 Bjärnum

0451173 65
peterbes@telia.com 

Tomas Björnfot
Hallsbergsvägen 55
694 72 ÖSTANSJÖ

Tel 0582105 09
Mobil 070746 86 02
epost@bjornkramizar.se

WeBBmaster
HEMSIDA

FORUM
SÄLJES/KÖPES

www.CLUBOFAMERI
CANFORD.SE

Micke & Ingela Wiberg
Timotejvägen 23
873 40 BOLLSTABRUK

Tel 070660 07 60
0612155 59
miwib@kramnet.se

sHopen

SEKRETERARE
Tuija Jansson Karlsson
Mårhult, Vånga
617 90 Skärblacka

Tel 07051 345 02

tujaka@hotmail.com

KASSÖR
Rosie Forslin
Fällevägen 17
560 42 Sandhem

Tel 051576 00 61
Alt 073859 64 92
ro4@telia.com

PRESIDENT
Börje Bladh
Svärtebygget 6188
281 92 Hässleholm

0451189 20
borje.bladh@telia.

VICE PRESIDENT
presidium

Göteborgssektionen:
Reine Ericsson
Norrmannebo 545
442 92 Romelanda

030325 08 37
070999 41 78
miareine@spray.se

REDAKTÖR/Ansv.utg.

Claes Staaf
Strandvägen 90 A
59146 Motala

Tel 0706777976

fordmagasinet@hotmail.se

reDaktion

tala om
vad du vill!
det finns lediga 

platser 
i styrelsen!

kontakta Börje eller 
tuija för mer  
information
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SHOPENANSVARIGA
Micke & Ingela wiberg, Timotejvägen 23
873 40 BOLLSTABRUK
Tel 070660 07 60 alt 0612155 59
Epost: miwib@kramnet.se
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äldre klubbshopsaker  

rea 50%
Beställ nya  

fräcka 

fordjackan!!!

priser shopsaker
Jackan 795:- (Beställningsvara)

”påsen” 150:-
klubbkeps 120:-
t-shirt 100:- Storlekar upp till XXXL

nya 

t-sHirt


