Information från Motorhistoriska Riksförbundet
Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF, är en sammanslutning av 175 ideella klubbar och
föreningar med tillsammans ca 96 000 medlemmar. MHRF är den fordonshistoriska rörelsens
remissinstans i vägtrafik-, kultur-, skatte- och miljöfrågor samt medlem av FIVA (Fédération
Internationale des Véhicules Anciens) samt NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens främjande).
Informationen är sammanställd av Catrine Wallheim/MHRF.

– För gårdagens fordon på morgondagens vägar
MHRF, Anderstorpsvägen 16 6 tr., 171 54 Solna
Mer info: www.mhrf.se 08-30 28 01

Planera sommaren med Evenemangskalendern
Evenemangskalendern 2014 har lämnat
tryckeriet. Som vanligt kan du vänta
dig en fantastisk evenemangssommar.
I årets kalender presenteras mer än 500 en- och
flerdagsevenemang, och många återkommande vecko- och månadsträffar. Bakom
evenemangen står Motorhistoriska Riksförbundets medlemsklubbar och andra arrangörer. Vi
presenterar också evenemang som vi fått från

våra systerorganisationer i Norge och Finland.
Evenemangskalendern skickas till Motorhistoriska Riksförbundets medlemsklubbar, och
beställs också av många muséer, vandrarhem
och turistbyråer över hela Sverige. Får du inte
tag i kalendern på din ort kan den beställas via
JärnvägsInfo-Förlaget, mer information finns
på http://veterantag.tripod.com/jinf.html
Catrine Wallheim, kanslisekreterare
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Nyttofordon - fordon som jobbat på Elmia i påsk
Under påskhelgen, 18-21 april 2014,
finns MHRF på Elmia i Jönköping. Temat i hall C är Nyttofordon - fordon som
jobbat.
För fjärde året i rad finns Motorhistoriska
Riksförbundet på plats i Nostalgia-hallen där
medlemsklubbar och historiska fordon ställs ut
på en yta av 4 700 kvadratmeter.
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Den fordonshistorisk

d och Norge
mang i Sverige, Finlan
a rörelsens evene

MHRF:s målsättning på Elmia är att skapa en
mötesplats för föreningar, museer, handel och
hantverk över generationsgränserna där den
fordonshistoriska rörelsen synliggörs för entusiaster, allmänhet och beslutsfattare.
Vi ses i påskhelgen! Ni träffar oss i monter
C02:20, mitt i Nostalgia-hallen.
Jan Tägt, generalsekreterare

Besök vår hemsida, www.mhrf.se och håll dig uppdaterad
Motorhistoriska Riksförbundets hemsida
innehåller mycket information för dig
som vill veta vad som händer inom det
fordonshistoriska området.
Hemsidan innehåller ett flertal olika avdelningar där du bland annat kan hitta följande:
Förstasidan: Här finns senaste nytt i form artiklar om aktuella frågor och händelser, sökbar
evenemangskalender, bevakning av motorhistoria i media och vårt senaste nyhetsblad.

Medlemsklubbar: Här hittar du en klubb
som passar dig och ditt fordon bland våra 175
medlemsklubbar över hela Sverige.
MHRF-försäkringen: Få svar på vad du kan
försäkra, hur du ansöker, premier, var du hittar
en besiktningsman och mycket mer.
Myndighetskontakter: Se vilka remisser som
MHRF svarar på, vad som händer i riksdagen
och vilka frågor som är aktuella inom EU.

Museer: Sök på museer över hela Sverige
med koppling till fordons- och industrihistoria.
På hemsidan under våren:
FIVA genomför under våren i femton EUländer tre stycken webbaserade enkätundersökningar riktade till enskilda fordonsägare,
klubbar och till företag som arbetar med historiska fordon. Länkar till enkäterna kommer att
finnas på MHRF:s hemsida.
Catrine Wallheim, kanslisekreterare

Svenska Indiansällskapet är en av MHRF:s 175 anslutna klubbar
Märkesklubben Svenska Indiansällskapet (SIS), bildades 1984 och anslöt sig
till MHRF 1991.
Svenska Indiansällskapet är en ideell
sammanslutning vars mål är att ta tillvara
det kulturhistoriska arv som är förknippat med märket INDIAN och att verka
för bevarandet av Indian-motorcyklar
tillverkade i USA 1901 - 1953.
Medlemskap kan vinnas av envar som har ett
seriöst intresse för Indianmotorcyklar. Du får
som medlem tidningen Contact Points samt
Indian International News. Sällskapet har ca
350 medlemmar. Årliga arrangemang är:
Marknad i Enköping (februari), BlodmyraträfVarför SIS?
Sällskapet verkar för kontakt mellan Indianägare, förmedlande av delar, litteratur och
kunskap om Indian och om dess historia.

fen (juni) och Höstträff där platsen varierar.
SIS deltar också i Nordisk Träff och International Indian Rally.
2006 hölls det internationella rallyt i Hultsfred. Då hedrades Indians grundare Carl Oscar
Hedström, född i Lönneberga 1871 genom
uppförandet av ett monument i Lönneberga.
Carl-Oscar konstruerade tillsammans med
George M.Hendee den första prototypen av
Indian Motocycle år 1901.
SIS kommer att arrangera International
Indian Rally 2017.
Styrelsen för Svenska Indiansällskapet
Kom på träff, se rödskinn i flock och bli
förhäxad... Alla Indians är magiska.
SIS viktigaste träffar:
Marknaden i februari får långt över 100 besökare. Alla våra träffar är toppen, mest legendarisk är Blodmyra, som är en rullande träff.
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Nyfiken? Kontakta SIS:
Hemsida: www.indian-mc-club-sweden.com
E-post:
thorslund.h@gmail.com
Telefon: 0709-705 752 (Helena Thorslund)

