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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

Mitt mellan minnen och förväntningar...
... Börjar jag med att be om ursäkt... Det som inte får 
hända händer, precis när jag ska sätta ihop tidningen. 
Eftersom det inte kommit in tillräckligt så gäller det 
att hitta på eget. Mitt i allt så börjar jobb trilla in, ja 
livet som vikarie är lite svårplanerat. Vardagen finns 
ju där vare sig man vill eller inte. Jag blir sen med 
marterialet till tidningen, trevliga Maud på tryckeriet 
ringer och undrar om det var allt för det räcker ju inte 
till en tidning? Jag får tala om att jag har skrivkramp!!! 
Maud undrade om hon kunde släppa iväg den duktiga 
layout-tjejen på en semestertripp ut i vida världen, 
klart hon kunde...

... Planeras det för sommarens träffar, Stock holms-
sektionen har fullt upp med Årsträffen 2014 och avise-
rar lite ändringar inför träffen. Mer information om det 
längre fram i tidningen...

... Sitter jag och hoppas att ni medlemmar ska få lite 
tid över och skriva en rad om något sommarminne 
eller kanske göra som de flitiga träffbesökarna Timo 
och Gunilla, skicka en liten story i form av bilder från 
hela sommaren. Berätta om vad ni har för er i garaget. 
Uppskattat vet jag är de nya medlemmar som skickar 
en presentation av sig själva och bilder på sin eller 
sina Fordar. Tidningen är och ska förbli gjord av med-
lemmar för medlemmarna i Club of American Ford...

... Sektionerna har sina möten i januari och febru-
ari, se separata annonser när och var. Jag kan bara 
uppmana till att ni skriver in det i kalendern direkt. 

Missa inte chansen att göra din röst hörd, du har en 
jättechans att påverka vad som kommer att hända i 
klubben. Jag kan garantera att sektionsordföranden 
kommer att bli glad över att du kommer, ha gärna bak-
fickan full av ideer med dig. Fundera även på vad du 
kan tänka dig göra för klubben. Om vi hjälps åt och gör 
lite var så kan det bli något stort…

... Nu blev det ju lite sent med God Jul & Gott Nytt 
År hälsningar...

... Så till ljudet av Benjamin Syrsas sång önskar jag 
er alla en God Fortsättning och var rädda om er så ses 
vi under 2014...

Claes

Bjuder på en vinterbild...

Tidningen är och 
ska  förbli gjord av 
 medlemmar för 
 medlemmarna i  

Club of American Ford...

Claes

glöm inte 
kameran

när ni är ute på träffar 
det finns alltid plats 

för ett reportage i 
fordmagasinet…

President Bladh
RenoveRingSoBjektet
Kallt mörkt och djäkligt, många kryper in i sina garage 
för att vårda sina klenoder. Andra väljer att ge sig på 
ett hopplöst objekt för att till våren rulla ut en blank 
skönhet som blixtrar i solen. Jag högaktar alla dessa 
entusiaster som lägger ner tusentals timmar på att 
fixa, själv har jag lagt upp renoveringen lite annor-
lunda.

Mitt objekt hittades i höstas när jag tittade i spegeln. 
Någon slags oformlig heffaklump som knappt orka gå 
till bilen. Åkte till läkaren o förklara att nu mår jag skit. 
Eftersom hon är en förstående läkare så sågades man 
vid fotknölarna, som en liten ilsken terrier förklarade 
hon att med min levnadsstil så var det konstigt att jag 
bara stod på benen. Uppslitna leder o ömma muskler 
var det lilla problemet, det visade sig att en hjärt-
infarkt hade passerat utan att jag märkt något. En lika 
ilsken sjukgymnast kopplades in o cirkusen var i gång. 
Som om inte detta var nog kopplades en tredje dam 
in, hon var samtalsterapeut o skulle få mej att ändra 
mina vanor.

Hustrun o dessa tre damer har fått mej att kapitule-
ra, nu kollas man i parti o minut. Mediciner ska skötas 
och den där djäkla träningen kommer man inte ifrån. 
Hujeda mej va trist den kan va. Men gubben är numera 
på benen o något litet kg har försvunnet, så helt i onö-
dan är nog inte träningsprogrammet.

Fast vissa kvällar jobbar frun o jag sköter mat o 
träning själv, då smyger man ut i garaget med en go 
fläsksmörgås o en grön tuborg. Umgås lite med Forden 
o tänker på kommande förlustelser ute på de svenska 
sommarvägarna.

Var rädda om er o renovera det som verkligen behö-
ver lagas så ses vi till sommaren.

SeS o HÖRS

/Presidenten

NÄSTA NUMMER UTKOMMER I MARS
Material skickas till redaktören senast XX februari
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Lördagen den 14 september kör-
des vårt traditionella höstrally. 
Traditionen säger att rallyt körs 
den sista helgen i september, men 
datumet valdes två veckor tidigare 
med syftet att säkerställa ett säkra-
re väder med framförallt varmare 
kvällstemperatur.

Startfältet brukar vara cirka 
tjugo bilar starkt, så också i årets 
upplaga vi mönstrade tjugofem 
skönheter ur vår fantastiska Ford 
familj. Det hade visserligen smugit 
sig in ett fordon från Mopar famil-
jen, men dess ägare är sedan länge 
Fordclubsmedlem så vi ser mellan 
fingrarna med det. Otrohet före-
kommer i finare familjer.

Starten var i år vid Viby Krog, en 
gammal legendarisk vägkrog med 
rötter från -50 -60 tal där vi började 
med en välsmakande Fordmeny 
bestående av pannbiff med lök och 
potatis. Efter intagen måltid gick 
resan mot västernärke med stopp 
på obemannade kontroller. Ja, ni 
läste rätt. Uppgiften var att samla 
in ett antal bokstäver som skulle 
bilda ord eller kanske en mening.

Vid nostalgimacken i Fjugesta 
skulle rallydeltagarna bedöma hur 
lång en kamaxel var som stod i ett 
skyltfönstret var, den hade suttit i 
en Buick rak 8 så den var längre än 
vanligt. Resultatet kom att utgöra 
skiljefråga.

Därifrån gick färden tillbaka 
mot sydnärke via Hardemo med 
avslutning på Shell nostalgimack-
en i Hagrenstorp där det fanns 
tid för mingel och lekar. Henrik 
Lennartsson stod för lekarna som 
bestod av pilkastning, luftgevärs-
skytte och kast med tung klubba 
m.m.

Kvällen fortsatte med prisut-
delning korvgrillning och mingel 
under det stora tälttaket eller vid 
grillplatsen.

Vidare kunde den som ville 
inhandla eller bara flanera i Ove 
och Lisas välsorterade nostalgi-
butik eller titta runt i deras väl 
sammansatt gammal mackbyggnad 
som innehåller det mesta som en 
gång i tiden fanns i en bensinsta-
tion, verkstadsdelen på macken 
hoppas jag alla besökte. Miljön där-
inne är helt underbar, så här har 
det säker sett ut en gång i tiden.

Årets version av höstrallyt var 
något annorlunda än tidigare och 
men det känns som att det här 
upplägget ska upprepas, det var 
enkelt att arrangera och det var 
en god stämning under hela dagen 
och kvällen.

Vän av ordning kanske undrar 
vad det blev av bokstäverna som 
rallydeltagarna samlade på.

Svaret är en slogan som lyder 
”Fords värde varar”

Vem blev vinnare då?
Jo vinnare blev Hasse och Lotta 

Sääv, gratulerar jättekul.

Arne Angermayr 
Per-Håkan Andersson

Örebro
sektionens 
höstrally 2013
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MEDLEMSAVGIFTEN
Glöm inte att betala in din medlems-
avgift för att hänga med 1 år till i 
Club of American Ford. Medlem- 
s kapet räknas per kalenderår och 
för att du inte ska missa någon tid-
ning och det inte ska påverka din 
möjlighet till MHRF-försäkring så vill 
kassören att ni betalar in medlems-
avgiften senast 31 januari. Gärna 
tidigare...

Medlemsavgiften är på 400:- och är 
ett familjemedlemskap (dvs samma 
hushåll och barn under 18 år) sätts 
in på Plusgiro 169397-7 
Uppge medlemsnr och namn.

[Viktigt!]

Möte Örebrosektionen
Välkomna till Viby Krog lördagen den 18 januari 2014.
Mötet startar 14.00, men dom som vill träffas 13.00 
för en Fordlunch.
Tänk efter vad ni vill att vi ska hitta på nästa år och 
vad vi kan göra bättre på exempelvis träffar!

Arne Angermayr 073-8029602 
Per-Håkan Andersson 070-8242797

Möte Jönköpingssektionen
Välkomna till Huskvarna Folkets Park lördagen den 
1 februari 2014. Vi träffas kl. 15.00.

Claes Staaf 0706-777976
jonkopingssektionen@hotmail.com
Sven Öberg 070-5588161

Stockholmssektionens årsmöte
Hålls söndagen den 23 februari kl 14.00 i 
Hagsätragaraget.
När ni står utanför - ring 08-6479008 för att komma in.
Välkomna!

Falcon Janne 0708 228200
Peter Möller 0763-949200

Skånesektionens årsmöte
Södra håller årsmöte söndagen den 23 februari. 
Klockan 14.00 på Hovdala slott.

Frågor ring Bladh 070-2020832
Väl mött för en trevlig eftermidag

ta chansen att 
Vara med och 

 påVerka!
Kom på Club of American Ford’s 

 sektionsmöten

Ett litet tips...
Det är alltid lätt att skruva isär 
saker. Ibland är det inte lika lätt 
att komma ihåg hur delarna satt 
när det är dags för hopmontering. 
Jag som är glömsk brukar ta fram 
digitalkameran och ta några foton 
innan alla delar ligger på golvet, 
när jag blir osäker på något är det 
bara att bläddra fram fotot...

Clazze
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Nostalgifestivalen Vårgårda
Helgen innan Årsträffen packades Galaxie’n 

och nosen vändes mot Vårgårda. Solen strå-

lade och det var en av de varmaste dagar på 

hela sommaren. Helt underbart att kunna 

rulla nedcabbat under en hel 25-milaresa. 

Det har nog jag inte varit med om så länge 

jag ägt bilen. När vi checkar in på Tånga 

Hed blir vi bjudna på Bullens pilsnerkorv 

och oj, oj så mycket fina bilar det är här. Här 

var det verkligen bilar i toppskick.

Marknaden innehöll mycket nostalgire-

laterat, retroprylar, nostalgi & kuriosa och 

vintage/kläder och även bildelar. Den hade 

både inom- och utomhusdel. Riktigt kul att 

vandra runt och se alla prylar. Små upp-

byggda miljöer från förr fanns där också att 

beskåda. Den största var en glasskiosk med 

Trollhätteglass.
Under dagen och kvällen bjöds där på 

riktigt bra musik med Gugges Enmanna, 

Carl Casino & The Hardhittin´Dynamites, 

Gunnar Carlberg, Hurley & The Bluedots, 

Dirty Old Bastards och Teenessee Drifters.

elmia
Vi i Jönköpingssektionen jobbar på att vi ska delta på Custom Show Elmia 
påsken 2014. Ett tillfälle att visa upp klubben för många, cirka 80.000 
 besökare från hela Sverige och även från andra delar av världen. Detta är 
ju en utställning som inte bara berör sektionen utan hela klubben. Har du 
intresse av att vara med och presentera klubben på denna mässa? Då ska 
du höra av dig till Rune Ossvall snarast så får du mer information.
Rune har telefonnummer 070-546 04 22 

mhrf-försäkringens besiktningsman
Vår målsättning i Club of American Ford är att vi ska 
ha minst en besiktningsman i varje sektion. De stora 
avstånden i sektionerna gör att det gärna kan finnas 
fler för att det ska vara så enkelt som möjligt att försäk-
ra din Ford genom klubben. För dig som kan tänka dig 
att bli besiktningsman/kvinna har vi gjort en beskriv-
ning av vad uppdraget går ut på.

Vad gör en besiktningsman?
Vad går uppdraget ut på?
Hur går det till?
Svaret på frågorna är att en besiktningsman för 
MHRF-försäkringen dokumenterar den aktuella bilens 
skick. MHRF tillhandahåller ett dokumentationsun-
derlag som punkt för punkt går igenom hela bilen. 

Besiktningsmannen eller kvinnan noterar vad han 
eller hon ser under respektive rubrik på protokollet. 
När alla punkter är behandlade skriver den som besik-
tat bilen under protokollet och för samman protokoll 
och försäkringsansökan som bilägaren fyllt i och skri-
vit under tillsammans med fotografier på bilen och 
sänder det till mig som är försäkringsansvarig.

När ansökan kommer till mig kontrollerar jag att 
medlemmen varit medlem i klubben minst ett år. Är så 
fallet godkänner jag för klubbens räkning ansökan och 
sänder vidare till MHRF-försäkringen som värderar 
bilen och registrerar försäkringen. 

Är du intresserad, hör av dig till Per-Håkan för ytter-
ligare information.

Försäkringsansvarig
Per-Håkan Andersson
Brändåsen Adolfsberg 110
692 93 Kumla
0708-242797

Göteborgssektionen
Eric Gustafsson
Hagenvägen 6
513 50 SPARSÖR
070-518 54 10

Jönköpingssektionen
Rune Ossvall
Sandseryd Kullen 35
555 93 JÖNKÖPING
070-546 04 22

Göteborgssektionen
Steve Wannberg
Oskarsbergsv 11
424 71 OLOFSTORP
076-245 41 61

Norrlandssektionen
Henrik Sahlin
Kyrkv 4
88134 SOLLEFTEÅ
070-524 40 38

Stockholmssektionen

Skånesektionen
Peter Nilsson
Lugnadal 3187
280 20 BJÄRNUM
0451-173 65

Mittnorrlandssektionen

Örebrosektionen
Per-Håkan Andersson
Brändåsen Adolfsberg 110
692 93 Kumla
0708-242797
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ÅMinne BRukS MuSeuM en mil söder om Värnamo anordnar årligen motorträf-
far på onsdagar i sin fina miljö. Första träffen blev en kanonkväll med mest antal 
bilar någonsin, 160 bilar och 250 motorcyklar kunde räknas in. Välsmakande kaffe 
och våfflor serverades inne i bruksbyggnaden och fältet ner mot sjön var fullt med 
vårhungriga bilentusiaster.

Om du vill se mer foton, 
kolla på deras hemsida. 
www.aminnebruk.se

Hälsningar 
Sven & Susanna

Småländsk 
onsdagsträff
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DennA PäRlA iMPoRteRADeS 1996 från Oklahoma, 
där bilen användes sparsamt av sin enda ägarinna 
Mable Hewitt. Mable fick bilen ny av sin make 1959 som 
drev det egna bilföretaget ”House of Hewitt” där han 
sålde Mercury & Edsel. Bilen kördes varsamt under 
många år av Mable. Maken dog men firman drevs i 
flera år av makan. Med åren blev dock Mable förvirrad 
& senil och hon kunde inte längre köra bil. Mercuryn 
blev undanställd i ett garage och föll i glömska under 
dryga 20 års tid. Då familjen Hewitt inte fick några 
barn, drevs företaget av en förvaltare som i samband 
med Mables flytt från huset upptäckte Mercuryn i 
garaget. Bilen kom till en marknad i Texas för försälj-
ning 1996 där den köptes av Hans Emerén på uppdrag 
av en köpare i Sverige, Janette Lissollas.

Bilen kom till Sverige en vecka före midsommar 1996 
däcklös samt i ett ganska smutsigt skick. Under den 
smutsiga ytan fanns dock en prinsessa i originalskick. 
Med lite service av bromsar samt med nya däck regist-
rerings besiktigades bilen cirka 5 dagar efter ankomst 
till Sverige.

Bilen är aldrig ompackad, har en orörd 383-motor 
& växellåda med s.k matching numbers. Den är aldrig 
svetsad, renoverad i karossen och har fortfarande 
kvar en mycket bra originallack. Det som är bytt är 
broms-, kyl- & tändsystemet. Den har också fått ett 
nytt rostfritt avgassystem av den 3:e ägaren i Sverige, 
Tommy Ersson, Ludvika som ägde bilen 2006–juli 2013. 
I juli 2013 annonserades bilen ut till försäljning på 
blocket och köptes av Claes Sjöström, Lidköping.

Bilen har varit med i reportage i tidningen Nostalgia 
och kommer säkerligen att ställas ut under Claes ägo.

Claes Sjöström & Marinette karlsson 
i lidköping

Mercury  Monterey 
cruiser  1959

Skänninge 
nationaldagen
Ett tjugotal bilar mötte upp för att njuta av solen i 
Skänninge detta år. Som vanligt var hela stan fylld med 
diverse aktiviteter med olika motorförsedda fordon. 
Kvällen innan är det cruising och dans på torget.

Nationaldagen 2014 ses vi igen…
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ÅRStRäffen äR HÖjDPunkten i Club of American 
Fords träffprogram. För många av oss är det ett måste 
med denna tradition som vi ser fram mot hela året.

lite om vad som händer under  träffen...
Många kommer redan under torsdagen då incheck-
ning, välkomstmacka och mingel står på programmet.

Fredag: Dagen brukar ägnas åt ett spännande 
utflyktsmål under dagtid. På kvällen bjuds det upp till 
dans med något bra rock’n’roll band. Vi umgås och har 
trevligt.

Lördag: Rally med kluriga kontroller på härliga 
vägar. Efteråt serveras något att äta. Tipsrunda och 
röstning på vilka bilar som ska få de fina pokalerna.
Utrymme för mingel under kvällen

Söndag: Prisutdelning och utcheckning med en 
massa glada minnen i bagaget och en längtan till nästa 
årsträff.

Då det definitiva programmet inte är klart återkom-
mer Stockholmssektionen med mer information i kom-
mande nummer...

gålö Havsbad campingen
Campingen med stugbyn ligger 35 km söder om 
Stockholm. Gålö Havsbad är en fyrstjärnig camping- 
och stugby mitt i ett vackert och fridfullt naturreser-
vat vid Stockholms längsta sandstrand - en camping 
nära Stockholm. Ett paradis för alla åldrar!

Nu drar det ihop sig...
Club of American Fords  

årsträff 2014 • Alltid helgen 
 innan  midsommar 12–15 juni

Campinganläggning har nära till havsbad och pro-
menadstråk. Där finns 130 elplatser på minst 120 m2 

och det finns vatten vid varje plats. Stugorna är 86 till 
antalet och finns i olika standard och prisklasser.

Anmälan till träffen
Anmäl görs till Tuija 070-5134502 eller
Mail: tujaka@hotmail.com
Övriga frågor till Patrik Lennman 0704 340424
Anmälan till träffen senast 2 juni

Anmälningsavgift
385 kr vuxen
185 kr ungdom 7–15 år
0 kr barn 0–7 år

För att underlätta planeringen för träffen – Anmäl dig 
så fort som möjligt.

Bokning av stugor/campingplats
Bokningen sker direkt till campingen och du ska 
uppge kod ”Ford Club” som ger 10 % rabatt.
http://www.galohavsbad.se
Eller Telefon 08/500 338 80
Måndag–fredag 09.00–17.00

Tyvärr har inte informationen om stugpriser 2014 
kommit ut ännu.

CLUB OF AMERICAN FORDS ÅRSTRÄFF 2014
På Gålö Havsbad 

Campingen med stugbyn ligger 35 km söder om Stockholm.
Gålö Havsbad är en fyrstjärnig camping och stugby mitt i ett vackert och fridfullt naturreservat vid 
Stockholms längsta sandstrand - en camping nära Stockholm.
Ett paradis för alla åldrar!

Campinganläggning har nära till havsbad och promenadstråk. Där finns 130 elplatser på minst 120 m2 
och det finns vatten vid varje plats. Stugorna är 86 till antalet och finns i olika standard och prisklasser.

Anmälningsavgift 
385 kr vuxen
185 kr ungdom 7-15 år
0 kr barn
.

Stugor och pris

 6-bäddsstuga, 33m2

nr 42-45

Dusch/wc, Lcd tv, dvd, kök med micro. 
Två sovrum med våningssängar samt ett
allrum med två enkelsängar.

 4-bäddsstuga, 23-27m
nr 1-5, 40-41
Dusch/wc, Lcd tv, dvd, Wifi 
(endast i stuga 1-5)

 Kök med micro. Ett sovrum med en
dubbelsäng samt ett allrum med två
enkelsängar alt. två sovrum; ett med en
dubbelsäng och ett med en våningssäng.

 2-bäddsstuga, 15m
A-F
Två enkelsängar, vatten i kokvrå
med kylskåp. Lcd tv, dvd och Wifi.
Dusch/wc i servicehus.
Husdjur tillåtet.

                                  4-bäddsstuga, 27m
nr 26-34

Ett sovrum med våningsäng samt
ett allrum med två enkelsängar.
Vatten i kök med micro, Lcd tv, dvd.
Dusch/wc i servicehus.
Husdjur tillåtet.

 

4-bäddsstuga, 23m
nr. 20-25, 35-39
Ett sovrum med våningsäng samt
ett allrum med två enkelsängar.
Pentry. Dusch/wc/vatten i servicehus.

 

Husdjur tilltåtet

Gålö Havsbad 
Skälåkersvägen 11
137 96 GÅLÖ
Sverige

 

Tel: +46(0)8 500 338 80
Fax: +46(0)8 500 333 62
E-post: info@galohavsbad.se

2

2 2 2

10 % rabatt på stugor / campingplats - uppge kod ”Ford Club”
Bokning på http://www.galohavsbad.se/ eller telefon.
Bokning/reception 08-500 338 80 Måndag-fredag 09.00-17.00

Anmälan till träffen görs till Tuija 070-5134502
Övriga frågor till Patrik Lennman 0704 340424

Anmälan till träffen senast 2 juni

CLUB OF AMERICAN FORDS ÅRSTRÄFF 2014
På Gålö Havsbad 

Campingen med stugbyn ligger 35 km söder om Stockholm.
Gålö Havsbad är en fyrstjärnig camping och stugby mitt i ett vackert och fridfullt naturreservat vid 
Stockholms längsta sandstrand - en camping nära Stockholm.
Ett paradis för alla åldrar!

Campinganläggning har nära till havsbad och promenadstråk. Där finns 130 elplatser på minst 120 m2 
och det finns vatten vid varje plats. Stugorna är 86 till antalet och finns i olika standard och prisklasser.

Anmälningsavgift 
385 kr vuxen
185 kr ungdom 7-15 år
0 kr barn
.

Stugor och pris

 6-bäddsstuga, 33m2

nr 42-45

Dusch/wc, Lcd tv, dvd, kök med micro. 
Två sovrum med våningssängar samt ett
allrum med två enkelsängar.

 4-bäddsstuga, 23-27m
nr 1-5, 40-41
Dusch/wc, Lcd tv, dvd, Wifi 
(endast i stuga 1-5)

 Kök med micro. Ett sovrum med en
dubbelsäng samt ett allrum med två
enkelsängar alt. två sovrum; ett med en
dubbelsäng och ett med en våningssäng.

 2-bäddsstuga, 15m
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10 % rabatt på stugor / campingplats - uppge kod ”Ford Club”
Bokning på http://www.galohavsbad.se/ eller telefon.
Bokning/reception 08-500 338 80 Måndag-fredag 09.00-17.00
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2-bäddsstuga, 15 m2

A–F
Två enkelsängar, vatten i kok-
vrå med kylskåp. Lcd-tv, dvd 
och Wifi. Dusch/wc i service-
hus. Husdjur tillåtet.

4-bäddsstuga, 23–27 m2

nr 1–5, 40–41
Dusch/wc, Lcd-tv, dvd, Wifi 
(endast i stuga 1–5) Kök med 
micro. Ett sovrum med en 
dubbelsäng samt ett allrum 
med två enkelsängar alt. två 
sovrum; ett med endubbel-
säng och ett med en vånings-
säng.

4-bäddsstuga, 23 m2

nr 20–25, 35–39
Ett sovrum med våningssäng 
samt ett allrum med två en-
kelsängar. Pentry. Dusch/wc/
vatten i servicehus. Husdjur 
tilltåtet.

4-bäddsstuga, 27 m2

nr 26–34
Ett sovrum med våningssäng 
samt ett allrum med två en-
kelsängar. Vatten i kök med 
micro, Lcd-tv, dvd. Dusch/wc 
i servicehus. Husdjur tillåtet.

6-bäddsstuga, 33 m2

nr 42–45
Dusch/wc, Lcd-tv, dvd, kök 
med micro. Två sovrum med 
våningssängar samt ett all-
rum med två enkelsängar.
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jA, Den 30 juli var det dags för en liten utflykt här 
i södra sektionen till tisdagsträffen i Löddeköpinge. 
Vi träffades på Lucys i Lödde som är ett matställe 
inrett i gammal amerikansk hamburgerestaurangs-stil. 
Ett tiotal från klubben samt ytterligare ett femtontal 
personer till gjorde oss sällskap när vi åt, drack och 
hade trevligt. Som tur var så kom det värsta regnfallet 
just när vi var inomhus, vädergudarna var inte nådiga 
denna eftermiddag.

Vid sextiden så gav vi oss iväg till träffområdet det 
med fyra bilar tillverkade av FOMOCO i vårt gäng. 
Börjes Fairlane, en Ford 50a cab, en polisbil samt jag 
i min Cougar. Väl framme så kom det åter lite regn 
men det var så lite att det var inget att bry sig om. Vi 
gick runt och kollade på de bilar och motorcyklar som 
ändå hade vågat sig ut denna dag, det var väl knappt 
ett hundratal USA-bilar i alla fall samt lite annat så 
det blev bättre uppslutning än jag vågade hoppas 
på. Något man inte ser varje dag fanns det där denna 
kväll, visserligen inte tillverkade av Ford, men en hel 
rad med Studebaker ś är ovanligt och dessa bilar är 
onekligen lite speciella till formen. En annan kul grej 
var ett gäng i en A-Ford som klätt ut sig i tidstypiska 
kläder med hatt och allt.

Kvällen avrundades med lite snack om både det ena 
och det andra samt kaffe med tilltugg. Efter detta så 
var en trevlig em och kväll i all enkelhet till ända.

vi hörs/ 
nr 1000 lars-Åke

UTflyKTEN TIll löddE

statusrapport från styrelsen

MeD tAnke PÅ att vårt 
land är rätt avlångt och vi träffar inte alla medlemmar 
ens när vi är ute på träffarna, plitar jag ihop några 
rader om vad som händer i klubben.

Som de flesta vet har klubbens ekonomi varit rätt 
ansträngd ett tag. Äntligen har vi lyckats att vända den 
trenden. En sak som dessvärre oroar oss är de med-
lemmar som betalar in sin årsavgift väldigt sent på 
året – det påverkar klubbens totalekonomi. Vi har inte 
alltid möjlighet att låna pengar från ett konto till ett 
annat för att täcka utgifter. Detta i sin tur kan innebära 
att vi får ställa in en tidning – vilket inte är så himla 
kul - för att medlemsavgiften inte kommit in… alla vill 
vi ju ha tidningen i lådan, eller hur? Så en lite vädjan 
– betala in din medlemsavgift i tid (den ska egentligen 
vara inne senast sista februari för att du ska räknas 
som medlem innevarande år), tack.

Vår förträffliga tidning (som får mycket beröm ute 
på träffarna) består ju av material som ni medlem-
mar skickar in, så fortsätt gärna med det. Det är Era 
bilder, små berättelser och stora historier som ger oss 
ett underlag till tidningen. Sedan pusslas allt ihop av 
Claes och tryckeriet, vilka alla gör ett fantastiskt jobb.

Shopen har haft leveransproblem på jackor och 
t-shirtar, men vad jag hörde en liten fågel viska i mitt 
öra så ska det vara på gång.

Sektionsvis anordnas en hel del mindre träffar, 
höstrallyn, fikaträffar, möten m.m. vilka jag hoppas ni 
kunnat fara iväg på. Dessa brukar oftast vara mycket 
givande med en massa Fordsnack och goa, glada med-
lemmar som man kan diskutera eventuella problem 
med. Har du inte varit iväg på någon ännu – testa gärna 
nästa år, du ångrar dig inte.

MHRF-försäkringarna ökar sakta men säkert i antal, 
vilket tillbringar oss en liten slant tillbaks i klubbkas-
san. Är du intresserad av att bli besiktningsman för 
klubben får du gärna höra av dig till Per-Håkan (tele-nr 
sista sidan).

Webben behöver tips på vad ni vill ha på hemsidan, 
så lägg iväg ett mail till Tomas med tips.

Årsträffen flyttas lite, men det berättar Patrik mer 
om i sin lilla stänkare om årsträffen.

Vill du vara med och driva klubben framåt är du 
hjärtligt välkommen att höra av dig till antingen mig 
eller Börje – ni vet, vi är flera som börjar bli utnötta 
och behöver ersättas med yngre blod. Det drabbar oss 
alla förr eller senare och vi är ju inte som våra bilar – 
forever going strong ;)

trötta hösthälsningar/ sekreteraren
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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 
Ro4@telia.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

Bland klubbens flitigaste träffbesö-
kare måste nog Timo och Gunilla 
Niskanen med hunden Rex från 
Ankarsrum räknas. Förutom att 
de är alltid kommer på våra sek-
tionsmöten är de trogna besökare 
på Club of American Ford’s årträff 
oavsett var i landet den är förlagd. 

Här delar de med sig i bilder 
av sina sommar upplevelser. 6 
juni i Skänninge i strålandde sol, 
Årsträffen i Flottsbro, de har till och 
med varit på Himlens Camping... 
som ligger i Varberg. En tur till 
Norge och Grenstreffen i Handen 
har de hunnit med också innan de 
höll i Fordfållan i Emmaboda på 
Powers End of the summer. 

timo & gunilla niskanen 
+ ReX

niskanen’s on tour
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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

0224-39 10 20
0763-94 92 00
coaf_sthlm@nikonfoto.se

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

Norrlandssektionen:
Kontaktperson
Håkan Ullander
Ystarvägen 29
906 25 UMEÅ

072-712 66 33

sektioner

Jönköpingssektionen:
Claes Staaf
Strandvägen 90 A
591 46 Motala

0706-777 976
jonkopingssektionen 
@hotmail.com

Vice sektionsordf:
Sven Öberg
Norra Bäckhultsgatan 7
332 31 Gislaved

070-558 81 61

Mittnorrlandssektionen:
Leif Ahlman
Kalkstensvägen 5
894 40 ÖVERHÖRNÄS

070-642 94 18
mufflers@telia.com

Vice sektionsordf:
Bill Andersson
Söredsta
880 50 Backe

070-779 25 39
0624-400 50

Örebrosektionen:
Arne Angermayr
Ösby
697 91 Pålsboda

019-23 08 62
073-802 96 02
arnemayr@telia.com

Vice sektionsordf:
MHRF- försäkringsansv.
Per-Håkan Andersson
Brändåsen Adolfsberg 110
692 93 Kumla
0708-24 27 97
019-5819 39
per-hakan@osg.nu

utgivningsplan för fordmagasinet

NR 1: 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 97-7

Försäkringsman Mittnorr
Henrik Sahlin
Kyrkvägen 4
881 34 Sollefteå

070-33 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
onslunda-Ådala
273 95 Tomelilla

0417-301 66
bat_mobile@onslunda.nu

Vice sektionsordf:
Peter Nilsson
lugnadal 3187
280 20 Bjärnum

0451-173 65
peterbes@telia.com 

Tomas Björnfot
Hallsbergsvägen 55
694 72 ÖSTANSJÖ

Tel 0582-105 09
Mobil 070-746 86 02
epost@bjornkramizar.se

Webbmaster
HEMSIDA

FoRUM
SÄlJES/KÖPES

www.ClUBoFAMERI-
CANFoRD.SE

Micke & Ingela Wiberg
Timotejvägen 23
873 40 BollSTABRUK

Tel 070-660 07 60
0612-155 59
miwib@kramnet.se

shopen

SEKRETERARE
Tuija Jansson Karlsson
Mårhult, Vånga
617 90 Skärblacka

Tel 070-51 345 02

tujaka@hotmail.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.

VICE PRESIDENT
presidium

Göteborgssektionen:
Reine Ericsson
Norrmannebo 545
442 92 Romelanda

0303-25 08 37
070-999 41 78
reineskyliner@gmail.com

REDAKTÖR/Ansv.utg.

Claes Staaf
Strandvägen 90 A
59146 Motala

Tel 0706-777976

fordmagasinet@hotmail.se

redaktion

tala om
vad du vill!
Det finns lediga 

platser 
i styrelsen!

kontakta Börje eller 
tuija för mer  
information



Fordmagasinet nr 4 • 2013Sid 24

SHoPENANSVARIGA
Micke & Ingela wiberg, Timotejvägen 23
873 40 BollSTABRUK
Tel 070-660 07 60 alt 0612-155 59
E-post: 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


