
Fördelar-
dosan Nr 108 juni - augusti 2015 

Pris icke medlem 25 kr
Medlemstidning för 
Hallands Fordonsveteraner

Halland 1 maj 2015

VÄSTKUSTRALLYT 6 JUNI 2015
Vägbeskrivning och karta på sidorna 8-9 i denna tidning.

Samling kl 07.30 - 09.30 på Tullbroskolans hårdgjorda idrottsplan i Falkenberg (vid friluftsteatern Vallarna).
Första start kl 10.00. Rallyförare och medpassagerare blir bjudna på kaffe och fralla och för medlemmar i 
Hallands Fordonsveteraner, som inte själva kör rallyt, finns det möjlighet att köpa frukost.
Uppmana gärna släkt och vänner att komma och titta på alla vackra fordon eller ställa sig någonstans längs 

rallyvägen, kanske njuta en fikakorg, och vinka till rallydeltagarna som far förbi!
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Hallands Fordons-
 veteraners styrelse

Ordförande: 
Sterner Josefsson Tel 0702-320 323

e-post: sterner@centurium.se
Vice ordförande: 

Per Svengren Tel 0709-10 35 50
e-post: svengren@spray.se

Sekreterare:
Lars Hed 070-356 34 30

Ekonomiansvarig: 
Patrik Kajliden Tel 070-344 47 11

Arrangemangsansvarig:
Bengt-Arne Johansson 070-374 95 25

Om du vill MHRF-försäkra ditt fordon 
tar du kontakt med någon av nedanståen-
de besiktningsmän för en besiktning av 
fordonet. Huvudansvarig besiktningsman 
och utbildningsansvarig är Bengt-Arne 
Johansson.
Besiktningskostnad 200 kr per fordon + 
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Fordonsbesiktning

B-A Johansson . 070-374 95 25
Rickard Andersson 0430-621 81
Anders Bertilsson  035-396 88

Lars-Inge Karlsson 070-5370748
Roger Åkersten 0708-770188

Besiktningsmän

Vår ekonomi är så här års svår att över-
blicka, men så långt vi nu kan överblicka 
den är den fortsatt god. Ekonomiad-
ministrationen kommer dock att tillsam-
mans med hemsidan att kosta oss minst 
15 000:- eftersom vi inte har medlemmar 
som sköter detta fullt ut.
Redaktörsskapet för Fördelardosan 
hänger också det i luften och här arbetar 
styrelsen för en långsiktig lösning.
167 bilar är i dagsläget (3 maj) anmälda 
till Västkustrallyt den 6 juni.
Hela 70 fordon och ungefär 150 personer 
deltog i klubbens två första maj-rundor; 
39 bilar i Falkenbergs kommun och 31 
bilar i Laholms kommun. REKORD!
Vi har 444 medlemmar nu och det tyder 
på en fortsatt liten ökning för 2015.
Styrelsen diskuterade kring frågan varför 
det är så svårt att få medlemmarna att 
ställa upp på styrelseposter.
Den “billiga” MHRF-försäkringen kan 
man numera få fr o m första dagen som 
medlem! Detta är en stor förbättring!
Per Svengren var inbjuden till MHRFs 
monter på Elmia-mässan i påsk och vann 
där ett mycket fint andrapris för sin här-
liga MG. Klubben gratulerar!
Vi tog ett nytt beslut angående heders-
medlemmar. Tidigare fattade beslut om 
hedersmedlemsskap skall gälla. Dessa 
är befriade från årsavgift.
Styrelsen kommer inte att verka för att 
fler hedersmedlemmar utnämns så länge 
det inte finns stöd för detta i stadgarna.

Ordföranden har ordet!
Det blev faktiskt vår i år igen, trots att 
kylan hållit sig kvar länge. Just nu är det 
som vackrast ute med en skir grönska 
och blommande fruktträd. Och det var 
nu som alla vinterprojekt skulle vara 
klara att sättas i trafik. För egen del kan 
jag erkänna att tiden nog har rusat lite 
fortare än min planering ville. Dock har 
det beställts tid för reg. bes. till den 29/5, 
men om jag hinner klart står skrivet i 
stjärnorna. Jag hoppas att ni andra har 
lyckats bättre med era fina ”klenoder” 
och kan ta en tur och njuta lite grann.
Sommaren stundar och många är de 
evenemang som planeras. Jag kan bara 
säga, ta chansen att träffa likasinnade och 
passa på att visa upp “Gårdagens bilar på 
morgondagens vägar”. I detta nummer 
hittar Du en diger förteckning på aktivi-
teter som du kan delta i. Välkommen!
Närmast för klubbens del stundar Väst-
kustrallyt med start och mål vid Vallarna 
i Falkenberg (Tullbroskolan). Det är 
inte för sent att anmäla sig än! Gå in på 
hemsidan eller skicka in en anmälan – 
eller ring vår sekreterare, Lars Hed, på 
070-356 3430 så får du hjälp! 
Sedan följer en hel rad av träffar med allt 
från garageträffar till rundor, utflykter, 
resor och grillkvällar runt om i Halland. 
Häng på! Onsdagkvällar kör vi t ex från 
slottet!

En glad nyhet är att Du fr o m 1 maj 2015 
kan få den billiga försäkringen från första 
dagen Du är medlem hos oss. Tala om 
det för de kompisar Du har som inte är 
medlemmar!
En sak att fundera över – gör just DU 
vad Du kan för Din förening - eller glider 
Du bara med? De aktiviteter vi gör är de 
som våra medlemmar ordnar och Du är 
medlem! Kan Du bidra med någonting? 
En trevlig och enkel liten aktivitet? Vi 
har också de två senaste åren haft stora 
problem att bemanna en styrelse fullt ut 
och vi behöver folk som engagerar sig!
Tänk på Din förening – den gör mycket 
för Dig!
Sterner Josefsson, ordförande
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Försäkringsfrågor - 
MHRF
Har ni några frågor rörande MHRF-
försäkringen ringer ni till klubbens 
försäkringsansvarige och det är Bengt-
Arne Johansson tel 070-374 95 25

Aktivitetsidéer
Har ni några idéer om utflykter, grillkväll-
ar, rallyn, studiebesök osv finns det nu i 
styrelsen en arrangemangsansvarig, som 
kan ge omedelbart besked om klubben har 
möjlighet att sponsra idén. 
Du, som är på alerten ringer Bengt-Arne 
på tel 070-374 95 25 och berättar om vad 
du vill göra.

Påkörd under års-
mötesförhandlingen

Här kommer sviterna från parkeringen 
vid årsmötet på Lizzis Kafé den 26/2 
2015. 
Tyvärr har ju ingen givit sig tillkänna 
för detta, varför jag polisanmält 
skadan. 
Tack till dem som försökt hjälpa mig 
att hitta “bilmarodören”. 
Bernt Axell  
BMW OZF 817

Öppet brev till 
Styrelsen i Hallands 
Fordonsveteraner.
Lite synpunkter och kanske förslag 
för kommande rundor.
Först av allt, en stor eloge till an-
ordnaren av den Norra rundan, Per 
Svengren för en fantastiskt bra runda. 
Mycket vackra vägar, bra, intressant 
delmål den vackra 1600 tals kyrkan 
med sina fina takmålningar och en 
utomordentligt bra fikaplats inomhus 
i det lite kyliga vädret.
Tror att jag kan göra mig till tolk för 
flertalet av deltagarna, mycket bra 
jobb, Per.
Nu till lite av vad jag anser kan 
förbättras;
Efter att ha deltagit i många rundor de 
sista 15 åren, kan jag se ett genom-
gående problem.
Vi klarar inte av kolonnkörning utan 
mycket tid får avsättas till att vänta på 
avvikande fordon.
Enligt min uppfattning beror detta på 
dålig kommunikation. Man kan inte 
bara för att deltagarna är äldre, erfarna 
människor ta för givet att detta skall 
fungera.
Så till förslagen;
Avsätt en stund innan avfärd att samla 
in ALLA som skall åka med och gör 
en genomgång om HUR färden och 
KOLONN körningen skall ske. Om 
ALLA håller koll på närmast bakom-
varande bil är vi ju säkra på att ALLA 
är med på färden.
Låter enkelt, eller hur?
En annan grej är att vid slutmålet 
samla upp alla och gå gemensant in 
så att inte någon irrar runt och hamnar 
på olika ställen i lokalen.
Om man gör denna åtgärd skapar vi 
ju mer gemenskap och kan placera 
oss tillsammans i lokalen, inte bara 
tillsammans med de närmaste. På 
detta sätt kan man lära känna andra 
och umgås.
Tack för en trevlig runda!
Mellbystrand 20150502
Medlem 200 Arne Åkerblom

Essen

Per Svengren besökte Essens stora bil-
utställning våren 2015. Stort reportage 
i nästa nummer av Fördelardosan

Elmia

Per Svengrens mäktiga MG SA från 1935 
erövrade ett andra-pris där den stod upp-
ställd i MHRFs monter på Elmia. Per har 
lovat skriva lite om sitt Elmia-äventyr i 
nästa nummer av Fördelardosan.

Tidningspackarna
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Redan från autobahn ser du Auto & 
Technik Museum Sinsheim med både en 
Concorde och den ryska motsvarigheten 
Tupolev Tu-14 uppställda högt över 
museets tak och man kan faktiskt gå 
in i dem. Att på några få rader försöka 
att beskriva detta museum är i princip 
omöjligt. Här finns det mesta som har 
någon form av teknisk fordonshistoria 
bakom sig. Om du är det det minsta 
teknikintresserad är det nästan kriminellt 
att inte besöka detta museum, du kan ju 
börja med att besöka deras hemsida.
Dagen efter Sinsheim var siktet inställt 
på Mulhouse i Frankrike och på bröderna 
Hans och Fritz Schlumpf berömda 
Bugattimuseum, http://www.citedelau-
tomobile.com/ . Men på väg dit ville 
jag köra småvägar till Mulhouse och 

Resan till Ascona
Fortsättning från föregående nummer av Fördelardosan

Snöpinnar, över 5 meter höga!

 Cité de l’Automobile. National Museum Mulhouse

VW Bagge 82E. En av 667 byggda 1943. En tidig SUV på Auto & Technik 
MUSEUM SINSHEIM

jag blev därför mycket förvånad när jag 
skulle passera floden Rehn som här utgör 
gränsen mellan Tyskland och Frankrike. 
Det fanns ingen bro över Rehn! Istället 
blev det till att åka färja! En liten färja 
som bara tog ca 10 bilar. Överfarten tog 
bara 2 minuter ungefär och det fanns 
ingen taxfreeshop på färjan. Att åka färja 
mellan Tyskland och Frankrike var nog 
det mest oväntade som hände på denna 
resan.
Bugattimuseet, eller Cité de l’Automobile 
National Museum, som det egentligen 
heter är väldigt anonymt utifrån och det 
är inte mycket som skvallrar om att det 
här inne finns en av världens finaste sam-
lingar av gamla Bugattibilar. Det är inte 
bara Bugattibilar som finns här utan här 
finns även en stor samling av gamla fran-
ska bilar från början av 1900-talet. Den 
stora utställningshallen är en gammal 

industrihall  som helt enkelt är makalöst 
vacker. Museet är väl värt ett besök.
Efter besöket på museet i  Mulhouse var 
det dags att ställa in GPS:en på ”Ascona” 
och dra iväg söderut mot alperna och 
Schweiz. Eftersom jag hade valt bort 
alternativet ”motorvägar” på GPSen så 
blev det en mycket trevlig resa upp över 
alppassen istället för att åka genom tunn-
larna. På väg upp mot det första passet 
blev jag passerad av ett gäng med 5-6 
sprillans nya Porschebilar, alla 911:or, 
och bråttom hade de! En stund senare 
passerade jag dem när de stod vid sidan 
av vägen och språkade. Efter ett tag kom 
de farande igen och försvann uppför ber-
get. Sedan såg jag dem inte igen förrän 
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Ett av de minsta ekipagen på Bockhorner Oldtimermarkt

jag var på väg uppför Sankt Gotthard 
Passet. Då kom de farande igen bakifrån 
och hade lika bråttom som tidigare. När 
första bilen hade kört om mig körde vi 
rakt in i ett moln och sikten sjönk  drama-
tiskt och då gick det inte lika fort längre. 
Faktum är att det går inte fortare att köra 
en Porsche för över 1 miljon kronor än en 
Opel Ascona för en tiondel av den sum-
man när man inte ser längre än 10 meter.
Tre gånger åkte vi över pass som var mer 
än 2000 meter höga och Asconan klarade 
det utan problem, inte ens temperaturen 
steg. Kanske berodde det på att det var 
väldigt kallt ute. Det kan inte ha varit mer 
än några få plusgrader. Det var  även nu 
som Asconan fick se snö för första gån-
gen sedan 1977. Det var faktiskt riktigt 
mycket snö kvar på sina ställen, dock 
inte på vägen.
Efter några timmar bland serpentin-
vägarna så planade det ut och jag började 
närma mig målet för resan, Ascona. Den 
lilla kommunen Ascona tillhör Locarno 
och ligger precis vid den vackra sjön 
Lago Maggiore, på gränsen till Italien.
Området runt sjön är väldigt inriktat på 
turism och det finns många hotell, till och 
med ett Hotel Ascona. Men Schweiz är 
ju inte känt för att vara speciellt billigt 
så det fick bli camping i Locarno istället. 
Efter en övernattning vandrade jag runt 
lite i Ascona och försökte att bli klok på 
varför Opel hade döpt en modell till just 
det namnet. Jag kunde inte hitta någon 
vettig anledning, men efter att ha letat 
lite på internet så är det tydligen så att 
Opel använde namnet Ascona redan på 
50-talet och då på en Opel Rekord P1 
som såldes som Opel Ascona i Schweiz. 
Tänk vad man kan hitta på internet...
Efter besöket i Ascona var det dags att 
styra kosan i riktning mot München, där 
jag skulle träffa lite bekanta. Återigen 
gick det upp över ett antal höga pass. 
Fyra gånger var jag uppe på över 2000 
meter och det var så himla kul att köra på 
dessa vägar. På en sträcka såg jag några 
ovanligt ”tunna telefonstolpar”. Det var 
deras snöpinnar och de var över 5 meter 
höga! Det snöar tydligen mer här nere än 
hemma i Halmstad.
Vid en övernattning på en campingplats 
i Österrike träffade jag en äldre herre 
som blev helt paff och som nästan tap-
pade talförmågan när han såg bilen. Det 
visade sig att han hade jobbat hos en 
Opelhandlare när denna modellen såldes 
och hade inte sett någon Ascona A på 

MB 500K med Erdmann&Rossi kaross på  Technik Museum Speyer 

Kan ni identifiera denna bilen? Bockhorner Oldtimermarkt
närmare 25 år.
Efter att ha tillbringat några dagar hos 
släkt och vänner i Bayern tog jag sikte 
på den tyska Nordsjökusten, närmare 
bestämt Bockhorn som ligger i närheten 
av Bremerhaven. Helgen den 13-15 juni 
hölls där den årliga Bockhorner Old-
timermarkt, oldtimermarkt-bockhorn.
com/ , som är en relativt stor marknad 
för gamla bildelar och liknande. Här hålls 
även en av Tysklands största gammel-
bilsträffar med mellan 4000 och 5000 
bilar och här finns allt från stora lastbilar 

till de minsta småbilarna. Det är en träff 
för dig som gillar variation, men var 
beredd på köer.
Efter att ha tillbringat tre dagar i Bock-
horn så var det dags att åka hem till 
Halmstad igen. Så  måndag kväll den 9 
juni 2014, klockan 19.30 var jag hemma 
igen, trött men med en massa minnen och 
nu är ju frågan. Vad skall man hitta på 
om 9 år när bilen fyller 50? Är det någon 
som har några tips?

Text o foto Horst Grieger
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Skållareds Marten 18 april

I strålande vårväder samlades ett antal 
Tvååkersbor som vanligt på Medbor-
garhusets parkering i Tvååker för att 
göra en gemensam resa till marknaden. 
Längs vägen tillkom ytterligare någon 
HFV-are och när sällskapet stannade hos 
Fritz-Arne för fotografering var där hela 
13 bilar. Väl framme i Skållared monte-
rades HFVs strandflagga och nu visade 
det sig att det totala antalet HFV-bilar 
på marknaden uppgick till hela 15 st. 
Rekordstort deltagande! Kan det vara det 
vackra vädret eller har tidigare blänkare 
i Fördelardosan kittlat nyfikenheten på 
marknaden?

Trångt på parkeringen hemma hos Fritz-Arne Karlsson som bor i Ekeberg, strax utanför Ullared.

Klubbens nyinköpta flagga kom till 
användning för första gången på en 
bilträff

Marianne är noga med att stolen står 
rätt med tanke på solen.

Bilarna står vackert parkerade vid sjön

Det var soligt men blåste kallt och de 
kaffesugna var väl påpälsade

På vägen hem från marknaden stannade 
5 bilar till vid en sjö, slog upp bord och 
stolar och avnjöt en kopp kaffe. Britta 
Olsson överraskade med att ha med sig 
en äppelpaj och en plommonpaj som 
hon bjöd på, Gerd Andersson hade bakat 
bullar och muffins och hade dessutom 

pepparkakor med sig. Det blev ett kaffe-
kalas må ni tro. När alla var mätta och 
nöjda letade Lars-Olof Johansson upp 
några porskvistar som deltagarna fick 
lukta på. Och det blev avslutningen på 
marknadsdagen. 
Nästa marknad i Skållared blir till sen-
hösten och kommer att annonseras i 
kommande nummer av Fördelardosan.
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Den 11 april luftades Jaguaren för första 
gången 2015 och det blev en tur till 
Lagan och besök hos Bengt-Ivar Johans-
son, senior manager på SAC-Electronics 
och en äkta Jaguar-freak. Innan vi fick 
tillträde till de allra heligaste berättade 
Bengt-Ivar lite om den affärsidé som 
gjort SAC till Sveriges ledande leveran-
tör av bl a utrymningslarm, brandsäker 
kabel, nödbelysning etc.
Därefter fick vi inträda i Garaget med 
stort G och där kunde vi beundra ett an-
tal Jaguarer i lite olika skick. Den äldsta 
från 1951 och den yngsta från 2013. Det 
fanns också en verkstad med ett antal 
bilar i varierande skick, alla dock under 
renovering.

Jaguaren besökte 
Lagan

Efter besöket hos Bengt-Ivar ställdes 
kosan ut på landet till en man som heter 
Olov. Han var och är samlare av i stort 
sett allt, här fanns nästan allt i motorväg 
men också heminredning och kläder. Och 
allt sades vara till salu då Olov med ål-
derns rätt börjat ”städa” i sina samlingar. 
Efter besöket hos Olov drack vi kaffe på 
Slussen i Lagan. Slussen är ett socialt 
företag som skapat ett 10-tal fasta arbeten 
och ca 40 platser för arbetsträning, bl a 
har man startat Lagans enda cykelverk-
stad, en möbelverkstad, café och second 
handaffär.Slussen är väl värt ett besök 
om ni har vägarna förbi Lagan.

Ett stort tack till
Västkustrallyts

  sponsorer!

www.waltersbil.se
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Från starten: passera Tullbroskolan och sväng höger mot 
Tullbron. Kör över bron och fortsätt rakt fram på Brogatan 
och Sandgatan.

Ta vänster vid trafikljuset in på Holgersgatan och vänster 
vid ”Nya Stationsgrillen”. Kör på Stationsgatan. 

Ta höger mot Skrea Strand in på Nygatan och vänster i 
rondellen med en propeller in på Peter Åbergs väg.

Kör över Söderbron och ta höger vid trafikljuset mot Skrea 
Strand in på Havsbadsallén.

Fortsätt Havsbadsallén rakt fram genom två rondeller och 
kör efter ca 3,2 km höger mot Grimsholmen 4. Efter ca 1,6 
km följ vägen åt höger i 90-graderssvängen, fortsätt mot 
Grimsholmen och efter ca 2,8 km kör vänster på Bobergs 
kustväg. 

I Grimsholmen finns en toalett vid rastplatsen. 
I en Y-korsning efter ca 8,5 km (i korset står en skylt ”Skrea 
kyrka 3” t vänster) håll höger. Passera skylt ”Boberg”. 

Ta höger i fyrvägskorsning mot Eftra 3. Du kör nu över en 
gammal och smal stenbro. Här är en trevlig plats för en tidig 
fikapaus.

Fortsätt mot Eftra kyrka och ta vänster där mot Heberg 3. Ta 
vänster mot Heberg efter ca 2,3 km. 

Ta höger mot Köpcentrum och vänster in på 
Nettos parkering till kontroll 1.

Från kontrollen ta ut vänster och ta vänster igen efter 200 m 
där vägen tar slut.

Kör rakt fram mot Årstad, och passera Årstads kyrka. I 
korsningen 300 m efter kyrkan kör rakt fram. 

I Vessigebro, ca 2,9 km efter Sörby, ta höger 
mot Sjönevad 5. Här finns kontroll 2 vid 
skolan omedelbart efter högersvängen.

Ta höger ut från kontrollen och håll efter ca 600 m vänster 
mot Sjönevad 4. I Sjönevad ta vänster mot Gällared 15 och 
efter ca 2,6 km vänster mot Gällared 12. 

Efter ca 2 km, i Yngeredsfors, ta vänster mot Askome 6. Du  
kommer nu in på ”Hallands vackraste väg”.
För dig som har fika med i bilen finns här gott om trevliga 
fikaställen.

Vägbeskrivning Västkustrallyt 2015
Ta i Askome, efter ca 5,7 km, höger mot Okome 5. Du passerar 
nu Ätrafors och Ätraforsdammen. 

Efter ca 1,8 km, ta i Ätrafors vänster mot Ljungby 8 och efter 
ca 1,4 km höger mot Köinge 4. Sväng efter 4 km vänster mot 
Falkenberg på väg 154.

Efter ca 9,5 km på väg 154 passerar du Ljungby vitrappade kyrka 
till vänster. OBS! sakta ner farten och sväng höger 100 m efter 
busshållplatsen in på en mindre väg. Efter ca 1,5 km ta höger 
snett framåt upp i backen efter Ljungby förskola. 

Vid skylt motorbana efter 800 m ta vänster. Kör 
rakt fram till kontroll 3.

Efter kontrollen följ skyltning, sväng vänster när du kommer ut 
på den asfalterade vägen.

Sväng efter 700 m vänster mot Vinberg 5 och vänster igen efter 
ca 2,6 km mot Vinberg 2.

Kör rakt fram över väg 154 mot Vinberg. I Vinberg ta höger in 
på Falkenbergsvägen. 

Ta efter 400 m vänster mot Vinbergs kyrkby 2 och därefter höger 
efter ca 1,6 km mot Falkenberg 4. 

Vid Vinbergs kyrka sväng in vänster på 
parkeringen där kontroll 4 finns.

Kör ut vänster efter kontrollen och kör rakt fram mot Falkenberg 
och in mot Centrum på Österleden och Lasarettsvägen. Kör 
under en viadukt och rakt fram i en liten rondell. Ta efter ca 3,7 
km vänster mot Centrum och kör på Holgersgatan. 

Kör rakt fram i lilla rondellen efter torget. Kör rakt fram vid 
trafikljuset och ta vänster vid ”Nya Stationsgrillen” in på 
Stationsgatan och ta höger i första korsningen in på Nygatan.

Ta vänster i rondellen med propellern, kör Peter Åbergs väg 
över Söderbron och kör rakt fram i trafikljuset. 

Kör Kristineslättsallén under viadukten och ta vänster i rondellen 
mot Centrum in på Halmstadvägen.

Ta höger mot Centrum och genast höger in mot Tullbroskolan 
och kör in i mål.

Välkommen i mål! Fyll i utslags-
frågan och lämna in din väl ifyllda 
blankett!

Kontaktperson om du behöver hjälp under rallyt är 
Lars Hed 070-356 34 30
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Kontroll 4
Kyrkan, Vinbergs Kyrkby

Kontroll 1
Nettobutiken Heberg

Kontroll 2
Skolan, Vessigebro

Kontroll 3
Falkenbergs Motorbana

Start och mål
Tullbroskolan, Falkenberg

Schema
Första start för bilar/lastbilar/MC kl 10.00

Inlämning av deltagarkort senast 14.30
Prisutdelning ca kl 15.00 (väderberoende)

Tre första får pris
Övriga priser lottas på startnummer

Alla priser måste hämtas personligen!
Ej avhämtat pris utlottas till nästa deltagare.

På start- och målplatsen kommer det att finnas möjlighet för rally-
deltagarna att efter målgång köpa fika, godis och drycker.

För den som är lite hungrigare kommer klubbens “korvvagn” att finnas på 
plats och servera korv och bröd till rimligt pris.
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Hebergsrundan 1 maj

I strålande försommarsol, men med ky-
liga vindar, samlades 37 fordon och ca 
80 personer på Nettos parkeringsplats i 
Heberg. Per Svengren, rundans arrangör, 
delade ut en karta till alla förare samt 
lunchbiljett. Kartan delades troligen 
ut då Per har erfarenhet av HFV-arnas 
kolonnkörning.

Strax före halv tio startade vi och körde 
mot Årstad, sedan vidare mot Vessigebro 
där vi svängde av mot Sjönevad. Strax 
före Sjönevad körde vi mot Gällared, 
men vid nästa vägbyte hade kolonnen 
brutits upp och den första bilen bland 
eftersläntarna missade skylten Gällared 
12 och fortsatte rakt fram och som van-
ligt följde alla bilar bakom med. Det blev 
något rörigt när första bilen upptäckte att 
de kört fel och alla skulle vända, men 
det fungerade och efter någon mil var 
vi i kapp de framförvarande. Mycket 
beroende på att de stod stilla på en rak-
sträcka. Alla undrade naturligtvis varför 
men förklaringen var att vi väntade på 
vår ordförande Sterner Josefsson som 
blivit försenad till starten. När Sterner 
anslutit sig till kolonnen körde vi till 

Svartrå kyrka via Ätrafors och Köinge. 
Då vi var många personer delades vi 
upp i två grupper, den ena fick njuta av 
medhavd kaffekorg medan den andra 
guidades i kyrkan och sedan skiftade 
grupperna plats. Svartrå kyrka är väl värd 
ett besök för er som inte varit där.
Efter kyrkobesöket och stärkta av kaffe 

med tilltugg gick resan via Ljungby och 
Vinberg till slutstationen, Strandbadens 
hotell i Falkenberg där lunch intogs. Per, 
som arrangerat rundan och ordnat med 
kyrkobesök och guide ska ha ett stort 
tack för en trevlig dag. 

Att kolonnkörning och kartläsning är 
något HFV-arna bevisligen inte klarar 
av kan inte Per lastas för.
Tack för en riktig bra runda!
Foto Arne Åkerblom/Lars Rendahl
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Vi samlas 9.30 på Gröningen i Laholm 
för att köra 1:a maj-rally, lite svalt i 
luften, men inga stänk uppifrån som 
väl var.
De gamla klenoderna rullar in i jämn 
ström på området, den ena snyggare 
än den andra. Alla förare ser pigga och 
upp-lagda ut för körning  av rallyt som 
kommer att gå genom nyutspruckna 
bokskogar och med vitsippor som lyser 
i backarna. Det är ju den finaste tiden 
på året.

Bitte Jönsson prickar av de som har 
anmält sig till rallyt, så man vet vilka 
som kommit, och det blev ca 30 fordon 
och ca 70 personer i gruppen som reser 
ut. Kjell Jönsson och Hasse Nilsson in-
formerar om körningen innan vi kör ut 
från Gröningen kl 10.00.

Laholmsrundan 1 maj

Kjell tar täten i sakta fart ut på vägen så 
att alla kommer in i raden av bilar. Niclas 
Jönsson startar sist och ser till att alla 
kommer iväg ut i ledet.
Kjell får besked att alla är med och in-
gen har fått motorstopp, så han kan öka 
farten. Färden går österut på småvägar 
genom Hishult, där det är 1 Maj-dag 
med knallar av alla slag och mycket folk 
och trångt på vägen. Vi kör vidare mot 
Skånes Fagerhult och Pall-Olles i Jän-
naholm där en del av gruppen stannar för 
att titta på alla hans fina bilar.
Vi kör vidare till Skånes Fagerhults 
flygplats där vi parkerar bland de andra 
veteranbilarna som visas upp för allmän-
heten. När vi fått lite kaffe och en macka i 
oss är det dags att gå runt och titta på alla 
maskiner som finns där, de som fungerar 

och alla de som tjänat ut och som står 
där som monument från 1950-talet, vilka 
försvinner mer och mer.
Efter två timmars vandring har vi sett 
många andra fina veteranare, både un-
der huven och i kupén, terrängbilar som 
gick i vatten och geggamoja upp till 

vindrutan med livet som insats i sörjan, 
grävmaskiner, vägskrapor från 50-talet, 
flygplan som gjorde looping och skruv i 
luften och mycket annat.

Kl 13.00 lämnar vi utställningen och 
Skånes Fagerhult mot Båstad och Boarp 
för att inta en god middag i Hasses Lada  
hos Leifs kök i Helt Enkelt Boarp där 
vi till förrätt fick en god soppa, en fin 
salladsbuffé och sedan en god middag 
som avslutades med kaffe och kaka. 
Efter hand som vi är klara droppar vi 
av och lämnar denna fina dag med den 
fina rundan och alla händelser och en 
fin avslutning. Vi tackar Kjell och Hasse 
som lagt upp rundan och kört den ett par 
gånger för att allt skulle fungera och som 
letat upp alla dessa små krokiga vägar 
genom naturen. Ett tack också till Bitte 
som ordnat med anmälningslistan och 
som höll ordning på oss.
Även ett stort tack till Hallands Fordons-
veteraner.
Ett stort tack från oss alla!
Text o foto Roland Andersson
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Som de flesta redan läst har Oldsmobilen 
nu levererats till sin nye ägare i Stig-
tomta. Vår nye medlem, Per Nordblom.
Jag lovade att skriva lite grand om vad 
som gjorts med bilen innan leverans.
Utan hjälpen från de duktiga bilkillarna 
på Madsens Autoteknik och Sten Olofs-
son på Auto design i Laholm hade detta 
inte lyckats på så kort tid.
En bil som stått stilla i många år behöver 
en grundlig översyn, Sven Strömberg 
köpte den redan 2010 och innan dess 
hade den stått stilla i några år.
Madsen´s, d.v.s  Karsten och Jimmy, tog 
sig an det mekaniska medan Sten tog ur 
mattor o säten för sin specialbehandling.
Bromsarna sågs över, justerades och 
gjordes klara, topplockspackningen 
byttes och vattenpumpen renoverades 
med delar från kände Oldsmobilmannen 
i Kumla, Kent Johansson. Från Charles 
B Degges i USA fick vi mycket infor-
mation om bilen. Karsten gick igenom 
bilens el-system och bytte ut en del 
saker. Nu funkar allt som det skall. Han 
lyckades t.o.m. ordna fram ett 6 volts bat-
teri i originalutseende (långt och smalt) 
Många timmar lades ned men resultatet 
blev väldigt bra.
Kände HFV medlemmen Rikard Anders-
son veteranbesiktigade bilen och som 
gammal Oldsägare kunde han också ge 
mycket goda råd.
Så till inredningen. Pelle (ägaren) hade 
en del specifika önskemål som Sten 
skulle göra sitt bästa för att uppfylla:
Ny matta i bilen, svart,  samt omfärgning 
av lädersätet till maroonrött i stället för 
det bruna som var i bilen. Uppfräschning 
av dörrsidor och paneler samt rengöring, 
impregnering av cabben.
Detta gav Sten en hel del huvudbry, 
speciellt omfärgningen, men skicklig 
yrkesman som han är, löste han allt på ett 
mycket bra sätt. Det blev verkligen fint.
Det är ju fantastiskt att se en sådan här 
unik bil, det enda rullande originalexem-
plaret i Sverige bli färdigställt. Då bilen 
dessutom är en av de tre som såldes nya i 
Sverige av denna typ 1938 är det en fan-
tastisk bil Per tagit in till sina samlingar.
Vid leveransen fick jag och Peter (vår 
son) tillfälle att se några andra av Pelles 
bilar, ett par foton av hans MB 560 SEC 
och Chevrolet 1928 finns med, fler finns 
att berätta om, men det får vi ta i en 
senare artikel.
Text o foto Arne Åkerblom

Oldsmobil-jobbet

Karsten jobbar med motorn på Oldsen

Efter omfärgningen var den bruna soffan nu maroonröd

Oldsen får bl a en vacker Chevrolet från 1928 som rumskamrat



13

I Malmö finns det en bilhandlare som 
specialiserat sig på att köpa in och sälja 
vidare veteranbilar. Onsdagen den 4 mars 
följde Mats Thelander med Arne Åkerb-
lom på en resa till Malmö för att besöka 
detta företag. Arne är som ni kanske vet 
lite av en bilhandlare och just denna 
dag skulle han titta på några bilar åt en 
fransk kund. En Mercedes 250 Coupé 
och en Volvo 544. Bilarna såg ganska bra 

Bilmarknaden i Malmö

ut på Blockets bilder men vid närmare 
granskning så var det mycket att göra på 
båda bilarna. En fin Ford Zephyr gladde 
liksom en fin Opel Olympia. en originellt 
lackad Peugeot 403 lyste också upp bil-
marknaden,  men inte till någon av dessa 
bilar hade Arne några intressenter så 
någon affär för Arne blev det inte denna 
gång. Är ni i Malmö är Bilmarknaden 
väl värd ett besök.

GRUPPRESA 
till Göta Kanal
22-23 augusti 

Är det någon som är intresserad av 
att vi även i år ordnar en gruppresa 
liknande den som beskrevs i För-
delardosan nr 106 till Göta Kanal, 
Motormuseet i Motala, Flygmuseet i 
Linköping och i år även till Leksaks-
museet i Ljung, så hör av Er till oss 
för vidare information. 

Detta ingår i resans pris:
Båtresa ombord på M/S Ceres med 
1-klassig lunch inkl. dryck(läsk/lättöl) 
samt kaffe och kaka. Fika på Musei-
huset i Ljung. Entréer till: Motormu-
seet i Motala och Flygvapenmuseet i 
Linköping. Övernattning i dubbelrum 
(enkelrumstillägg 150 kr) med frukost 
på hotell/gästgivaregård i Linköping 
eller Borensberg.

Pris 1480 kr/person
Resa i minibuss tillkommer med 
självkostnadspris, ca 300 kr/person
Föreningen bidrar med 200 kr per 
betalande medlem. 
Sista anmälningsdag 15 juni.
Obs! Begränsat antal platser!
Tel  0430-281 50  eller via epost till
barbro.frida@telia.com 
Björn och Barbro Persson

Reseledare Björn Persson
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På-Gång sommaren 2015
Rallyt kommer även i år att videofil-
mas och kostar 230 kr.
Observera att rallyt i år är begränsat 
till 250 startande och att anmälan inte 
registreras förrän anmälningsavgiften 
är betald.
När 250 anmälningar är registrerade 
kommer detta att omedelbart läggas ut 
på hemsidan. 
Normalt är det ca 5% av anmälda eki-
page som inte kommer till start. Om det 
blir som 2014 finns det plats för ca 10 
efteranmälningar. Se vidare på inbjudan.

Västkustrallyt 6 juni!
Start o mål Falkenberg!

Onsdagen efter Midsommar träffas vi 
hemma hos Ingegärd och Ingemar Pauls-
son för att grilla. Start kl 19.
För info ring Ingemar eller Ingegärd 
070-26 14 033 eller Rune 0430-250 56.

Moropeden
Lørdag 13. juni 2015

Isebanen uten for Sarpsborg. Vi er klare 
til å ta dere i mot fra kl. 9. Alle bør være 
på plass kl. 11, når vår Crusingrunde 
starter.
Det meste blir som før, man møter 
trivelige mopedister, får en mopedtur i 
skjønn natur, blir hedersgjest og får stille 
ut mopeden under sommeråpent i Rakke-
stad sentrum, kaffe og boller, et rikholdig 
utvalg med hederspriser, et premiebord 
som forhåpentligvis har en gave til alle 
som deltar, blir med i trekningen av en 
hovedpremie, får arrangements T-skjorte.  
Hele moroa koster kun kr 200,-
Opplysningene om Moropeden 2015 
finner man på denne nett siden: http://
sites.google.com/site/teamalfredsen/
moropeden/2015 

Grillafton 13 augusti
i Ålstorp kl 18

för mer info ring Margit eller Jan-Ove 
på tel 0430-611 66

16 juli Torsdagskväll i 
Laholm kl 18

Vi samlas med våra bilar utanför Torg-
hallen torsdag kväll den 16 juli kl 1730.
Vill Du vara med? Anmäl Dig till Lars 
Hed på lars.hed@swipnet.se eller på 
070-356 3430.  Välkomna!

12-13 sept Falkenberg
historisk racing

Se vidare i nästa nummer av Fördelar-
dosan eller håll koll på hemsidan. För 
info ring Lars Rendahl 070-201 85 59

Sofiero Classic 
28 juni kl 10-16

All information finns på vår hemsida 
www.sofieroclassic.se
Mycket välkomna!
Torkel Brunstorp
Brunstorp i HBG AB
Troedsgatan 3, 254 41 Helsingborg
torkel@brunstorp.com
+46 (0) 733 426653
www.brunstorp.com
www.sofieroclassic.se

21 juli
Vi besöker

Hans Bagges garage
i Hyltebruk kl 15

och fortsätter till
Nystartad gårdsbutik

och sedan grillar vi 
vid Kvarndammen 

i Lahult/Rydö
Hans Bagge, adress Verkstadsgatan 1, 
kommer bl a att specialvisa sin Mercedes 
Måsvinge och berätta lite om alla sina 
andra samlarfordon. 
I gårdbutiken finns endast produkter 
från lokala gårdar och hantverkare. Ni 
får också bekanta er med långhåriga kor 
med stora och spetsiga horn.
Begränsat antal deltagare!
Först till kvarn gäller! 
Anmälan till Lars Rendahl 070-201 85 59
eller till larsrendahl@gmail.com
Klubben bjuder på korv och bröd, senap 
och ketchup. Lämpliga drycker tar ni 
själva med!

4 juli kl 14-19 
Garageträff  

Fammarp 11 A1
Kom och när du vill mellan kl 14 - 19.
För mer info, och för dig som behöver 
vägbeskrivning så ringer du 
Sterner på tel 0702-320 323 eller 
Bengt-Arne på tel 070-374 95 25

14 juni Brösarp
“Ljuva 50-tal” 10-17
Info 0704-66 39 93 eller 
www.skanskajarnvagar.se

Vid tjänlig väderlek träffas vi vid slottet 
för utflykt med kaffekorg. För info se 
vår hemsida eller ring Arne Brorson på 
tel 0708-12 67 32

Varje onsdag kl 18.00 
vid Halmstad Slott

Lördagar hela sommaren träffas vi för 
att snacka och dricka kaffe på Eurostop 
i Halmstad, mellan Max och McDonalds

Varje lördag kl 7-9
frukostklubb

Grillafton 24 juni

Sofiero Classic 28 juni 
2015 mellan kl. 10-16.00 på Sofiero i 
Helsingborg.
Information www.sofieroclassic.se
+46 (0) 733 426653

Löddeköping tisdagar 
kl 16-21 t o m 15 sept. 
Info www.vikingatider.se

Magnarp söndagar
7/6, 5/7, 2/8, 6/9
Information stig.vanja.ahlbin@telia.com

Billesholm 11 juni kl 17
Veteranbils- och MC-träff i Folkets Park
Info ingasred@telia.com

11 juli Falkenberg
Veteranmarknad Backhult Morup 7-15
Info 0736-55 92 47

Övriga arrangemang
i vårt närområde

Torpa Nostalgidag 8/8 
Info www.torpaomnibus.se

Lergökarallyt 29/8
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A                                      ABTAPETSERARMÄSTARE
STEN OLOFSSON
Ängelholmsvägen 81
Tel. 073-919 88 22
Renoverar och klär om

MÖBLER * BIL * BÅT * MC
TYG * SKINN * KAPELL * LÄDER

DESIGN LAHOLM

L-A Åkerblom Marketing
Din bästa bilaffär

Säljer - byter - köper - förmedlar fordon

L-A Åkerblom Marketing Gränsvägen 7, 312 60 Mellbystrand 070-624 11 36

För information om bilar i lager se
www.laakerblom.seAnnonspriser företag

Helsida 1800 kr (190x270 mm)
1/2-sida 1000 kr (190x135 mm)
1 modul 180 kr (60x65 mm)
2 moduler 320 kr (60x130 mm alt 
120x65 mm)
4 moduler 550 kr (60x270 mm alt 
120x130 mm)
Tillägg för web-annons 20%. 
Annonsen publiceras på vår hemsida 
fram till nästa tidning utkommer. 
Fördelardosan utkommer 4 ggr per år, 
mars, juni, sept, dec.
Annonsbokning: 
Maud Brink tel 072-729 96 26
e-post: 
maudbrink@laholmsbredbandsbolag.se

Annonsering 
För medlemmar är en annons som rör 
vår hobby gratis. Kommersiella företag 
betalar annonser enligt vidstående pris-
lista.

Medlemsförmåner
Som medlem i Hallands fordonsvetera-
ner har du 20% rabatt på ordinarie 
priser hos Autoexperten. 
Du bor med 10% rabatt på Scan-
dic Hotels, gäller i hela Norden. Ra-
battkoden D000005043 ska uppges vid 
bokning och betalning.
Förmånliga fordonsförsäkrings-
möjligheter via MHRF.

Ny medlemsförmån!
10% på AD-Center i Halland. Medtag 
medlemskort!Festlokal

Ska du ha fest och inte har plats hemma 
kan du boka klubblokalen kostnadsfritt. 
Nyckel finns hos Roland Andersson som 
bor bara några 100 m från lokalen. 
Roland har tel 0430-121 54 eller 
mobil 070-993 20 37.

Hjärtligt välkomna 
i klubben!

774 Håkan Ivarsson, Torslanda
775 Leif Rylander, Varberg
776 Bengt Lundén, Varberg
777 Hans Sjöblom, Veddige
778 Bert Nilsson, Tvååker
779 Johnnie Carlsson, Långaryd
780 Jan-Olof Nilsson, Laholm
781 Tony Andersson, Laholm
782 Sven-Erik Sundin, Halmstad
783 Irene Johansson, Mellbystrand
784 Marcus Kristiansson, Halmstad
785 Erling Magnusson, Halmstad
786 Christian Karlsson, Falkenberg
787 Lena Larsson, Morup
788 Michael Jarhl, Laholm
789 Tage Johansson, Eldsberga

För snabba utskick... 
Det snabbaste och billigaste sättet 
att sprida ett budskap till klubbmed-
lemmar är via e-post. Men för att detta 
skall fungera måste klubbmedlemmar 
lämna sin e-post-adress till register-
ansvarig.
Du som ännu inte lämnat din e-post-
adress till klubben gör det snarast via: 
info@hallandsfordonsveteraner.com

Veteranbilstv.se 2015
Program 13: Tatraplan T600-51
Bernt Ståhl presenterar en Tatraplan T600 
tillsammans med ägaren Jerry Piják.
Program 14 : Ford Mustang Fastback 
-65
Bernt Ståhl presenterar här en Ford Mus-
tang Fastback från 1965 tillsammans med 
ägaren Mats Johansson.
Alla program är gratis att titta på.
Kika gärna in på vår facebook sida
www.facebook.com/VeteranbilsTv 
Har ni några programförslag så ser jag 
fram emot det, och skicka det till 
bernt@stahl,as. 

Markaryd baklucke-
loppis i Majenfors
sista söndagen i varje månad. 
information www.majenfors.se

Signalhornet
Snart är det dags för det signalhorn, som 
moppegänget i Laholm budkavlade upp 
till vintervila i Kungsbacka, att dra sig 
hemåt. I slutet av maj börjar resan och 
Fördelardosans läsare kommer att kunna 
läsa om färden i septembernumret.

Övriga arrangemang
i vårt närområde



AVSÄNDARE:
HALLANDS 
FORDONSVETERANER
c/o Lars Rendahl
Stråvägen 2
313 32 Oskarström

B FÖRENINGS-
BREV

PORTO

BETALT

Den 17 april hade Sven-Erik Andersson 
i Tvååker lyckats boka in ett studiebe-
sök på Försvarsmaktens Tekniska skola 
i Halmstad. Antalet möjliga besökare 
var satt till 20 st och tiden som skolan 
anslog var 2 timmar, men först måste 
alla besökarna godkännas av ett antal 
granskande säkerhetstjänster, vilket tog 
ett par veckor efter det att alla personupp-
gifter lämnats in. Alla som antecknat sig 
för besöket blev godkända. Vår ciceron 
på plats var löjtnant Christer Rosenwall. 
Väl inne på tekniska skolan fick vi veta 
en hel del om utbildningen till flyg-
planstekniker (tar totalt ca 6 år) och fick 
också en inblick i hur motor och teknik 
fungerar i både Viggen och Jas.

Militärhögskolan i Halmstad

på bärigheter, motorstyrka, hållfasthet 
etc. Drönarna ska vara försedda med 
kamera och kunna se vad den ”lede Fi” 
gör bakom frontlinjen utan att någon 
personal utsätts för fara genom spanings-
arbete.
Major Joakim Filipsson, chef för den 
tekniska skolan berättade inspirerande 
om hur utbildningen gick till och många 
av oss kände nog ett visst vemod över 
att vi var något överåriga för att kunna 
söka en plats. Förutom svenska tekniker 
utbildas även tekniker från de länder som 
köpt Jas av Försvarets Materialverk och 
SAAB.

Kapten Björn Gustavsson avslöjade att 
teknikeleverna som extraarbete har till 
uppgift att bygga drönare. De får se ut 
hur som helst, eleverna får själva räkna 

Tre nöjda HFV-aare från Tvååker

Sven-Erik Andersson, arrangör


