Information från Motorhistoriska Riksförbundet
För gårdagens fordon på morgondagens vägar. Motorhistoriska Riksförbundet företräder den fordonshistoriska rörelsen i Sverige
och arbetar med bevakning av politiska frågor, kontakter med myndigheter och organisationer samt rådgivning och information. MHRF
engagerar 100 000 medlemmar i 200 klubbar för målet att vårt fordonshistoriska kulturarv kan brukas, bevaras och utvecklas. Bland
våra medlemsförmåner finns marknadens ledande försäkring för historiska fordon.

Planera ledigheten med Motorhistoriska Riksförbundet!

Här träffar du MHRF! Följande evenemang
har vi hittills planerat att delta i. Besök gärna vår
hemsida för mer information!

MHRFs representanter hittar du på följande
evenemang under året:
• 25–26 mars Samlarbil 2017
		
Örebro, Conventumhallen
• 25 mars
Classic Motor Marknad
		
Västerås, ABB Arena
• 14–17 april Bilsport Performance & Custom.
		
Jönköping, Elmia-hallen
• 21 maj
Gärdesloppet
		
Stockholm
• 6 juni
Motorhistoriska Dagen		
		
Flera platser (Kultur på väg)
• 3-5 juli
Almedalsveckan
		
Visby hamn
• 6–8 juli
Västerås Summer Meet
		
Västerås
• 3 september Träffpunkt moped
		
Norrtälje, Pythagoras
• 17 septemb. Klassikers stora höstträff
		
Sigtuna, Wenngarns slott
Malin Erlfeldt kanslisekreterare MHRF
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Evenemangskalendern 2017
ens evenemang i Sverige –
Den fordonshistoriska rörels

Över ett tusen evenem

ang samlade!

Fordonshistoriska rörelsen välkomnar Transportstyrelsens besiktningsförslag
MHRF välkomnar Transportstyrelsens förslag till nya besiktningsregler;
– Förslaget visar på ett välförtjänt förtroende
gentemot alla fordonsentusiaster som förvaltar det rullande kulturarvet, säger förbundets generalsekreterare Jan Tägt.
Flera års arbete av Motorhistoriska Riksförbundet
(MHRF) och andra organisationer, framförallt SMC
och FIVA, har resulterat i ett förslag som Trans-

portstyrelsen nu skickat till EU för att se om det
uppfyller kraven i EU-direktivet. Om det gör det
kan de nya besiktningsreglerna gälla redan från
och med den 20 maj 2018 innebärandes att bilar
och lastbilar äldre än 50 år, och mc äldre än 40,
inte behöver besiktigas. Enkla och tydliga regler
anser MHRF. Likaså att det är rätt väg att gå.
– Transportstyrelsens förslag är baserat på fakta,
säger Jan Tägt, MHRFs generalsekreterare och

och övriga Norden!
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Håll utkik efter MHRFs Evenemangskalendern: 36 sidor fyllda till bristningsgränsen
med över ett tusen(!) motorträffar från hela
landet. Evenemangen får plats i såväl handskfack som innerficka – och mobiltelefon!
Motorhistoriska Riksförbundets Evenemangskalendern har precis lämnat tryckeriet. 90 000
närmare bestämt! Medlemmar i MHRF-anslutna
klubbar får Evenemangskalendern via sin klubb.
Kalendern finns även att tillgå via turistbyråer, vandrarhem, hotell, campingplatser och till och med i
större matbutikers broschyrställ. Är du uppkopplad har du tillgång till alla evenemang via hemsidan
www.mhrf.se – även i en mobilanpassad variant!
Ett alternativ är att hämta en kalender när du
hälsar på MHRFs monter på Elmia i påsk. Eller på
någon av de andra evenemangen här intill.

sakkunnige. Olycksstatistiken visar att äldre bilar
och motorcyklar är inblandade i ytterst få olyckor.
Anledningen enligt Jan Tägt är att historiska
fordon körs lite och att de allra flesta är välskötta
av kunniga ägare som förvaltar ett kulturarv. Även
MHRFs egen olycksstatistik från den egna försäkringsverksamheten stödjer Transportstyrelsens
syn: tekniska fel orsakar ytterst få olyckor.
Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF

Hallands Fordonsveteraner är en del av Motorhistoriska Riksförbundet
mar, i dag är vi 512. Klubben är ansluten till MHRF
vilket ger medlemmarna möjlighet att teckna den
förmånliga MHRF-försäkringen.
Varje år medverkar klubben i ett antal arrangemang med anknytning till hobbyn. Sedan 1980
har vi arrangerat Västkustrallyt som vuxit från 44
bilar till fjolårets 224 fordon.

Start i Västkustrallyt – alltid den 6 juni !

Hallands Fordonsveteraner (HFV) bildades
1979 och anslöt sig till MHRF 1982.
Hallands Fordonsveteraner är en bred fordonsförening som omfamnar i stort sett alla som har
ett motorintresse. I föreningen finns medlemmar
med mopeder, motorcyklar, traktorer, bilar lastbilar, bussar och tändkulemotorer. Geografiskt
omfamnar klubben hela Halland vilket också
speglar sig i medlemsförteckningen.
Klubben bildades på initiativ av Sven-Åke
Jönsson år 1979. Från starten var vi tio medlem-

Varför HFV?
Bor du i Halland och är intresserad av veteranfordon, av alla möjliga och omöjliga sorter? Hos oss
hittar du likasinnade kamrater!

HFVs viktigaste träffar:
Utöver Onsdagsträffarna vid Halmstad slott, missa
inte 1 maj-rundan som går i hela Halland och Västkustrallyt på Motorhistoriska Dagen den 6 juni.

Nyfiken? Kontakta HFV:
Hemsida: hallandsfordonsveteraner.com
E-post:
info@hallandsfordonsveteraner.com
Telefon:
070-950 80 58 (Pia Idersjö, ordförande)

Bild: Lars Rendahl

Varmt välkommen i vår gemenskap! Hälsa
gärna på oss i påsk i hall C på Elmia-mässan.
Styrelsen Hallands Fordonsveteraner
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