Information från Motorhistoriska Riksförbundet
Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF, är en sammanslutning av 170 ideella klubbar
och föreningar med tillsammans drygt 96 000. MHRF är den fordonshistoriska rörelsens
remissinstans i vägtrafik-, skatte- och miljöfrågor samt medlem av FIVA (Fédération Internationale
des Véhicules Anciens) samt NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens främjande).
Informationen är sammanställd av Göran Schüsseleder/MHRF.

Anderstorpsvägen 16 6 tr., 171 54 Solna
Telefon 08-30 28 01, Fax 08-31 27 06
E-post till kansliet: kansli@mhrf.se
Hemsida: www.mhrf.se (där du kan läsa mer!)

Här kan du träffa oss!

Ta del av Motorhistoriska Dagen den 6 juni

Du kan träffa delar av MHRF:s styrelse
och personal på ett flertal arrangemang
för historiska fordon under året. Med
start i påskhelgen hittar du oss på något
av de följande evenemangen.
Bland andra.
Den 6-9 april i MHRF:s monter i C-hallen på
Elmia i Jönköping. I C-hallen ses fordon som är
30 år och äldre. Särskilt tema i år är historiska
svenska tävlingsfordon. Här hittar du också ett
urval av de klubbar som utgör Motorhistoriska
Riksförbundet.
Den 3 juni hittar du MHRF:s tält på Prins
Bertil Memorial, Gärdesloppet, i Stockholm.
Givetvis deltar även här många av MHRF:s
medlemsklubbar.
Den 6 juni är det åter dags för Motorhistoriska Dagen. MHRF kommer att finnas på plats
hos de arrangörer som deltar i tävlingen om
bästa arrangemanget (läs mer i spalten intill).
Den 4-7 juli möter du oss på Almedalen i Visbyhamn lite akter om Sigyn för fjärde året i rad.

Onsdagen den 6 juni, på Sveriges Nationaldag, firas åter Motorhistoriska
Dagen genom att vi tar fram vår
rullande kulturhistoria.
I stora delar av Sverige åskådliggörs
firandet av Motorhistoriska Dagen
genom de många arrangemangen för
historiska fordon som fordonsklubbar,
museer och andra föreningar arrangerar. Syftet är att under en dag visa så
många av våra historiska fordon som
möjligt. Förra året medverkade enskilda
fordonsägare med sina fordon i långt
över 100 arrangemang från Kalix till
Trelleborg. Manifestationen för det fordonshistoriska kulturarvet åskådliggör
den fordonshistoriska rörelsens bredd
och omfattning såväl kulturellt, socialt,
etnografiskt som ekonomiskt. Motorhistoriska Dagen bidrar därigenom till att skapa
ökad acceptans för bevarandet och brukandet
av det fordonshistoriska kulturarvet.
Kan du inte delta aktivt kan du ändå vara
med och synliggöra kulturarvet genom att ställa
upp ditt fordon hemmavid. Eller öppna garageporten och låta grannar och förbipasserande
få en glimt av motorhistorian innanför!

Mer information om dessa arrangemang och
alla andra där vi kommer att medverka finns att
hitta på vår hemsida www.mhrf.se.
På vår hemsida kan du även under fliken Evenemangskalender löpande se vad
MHRF:s 170 medlemsklubbar arrangerar.
De arrangemang som finns inlagda till och
med den 19 februari kommer med i MHRF:s
Evenemangskalendern som vi varje år trycker
i knappt 100 000 exemplar. Här hittar du
även annonser för större arrangemang. Evenemangskalendern distribueras i huvudsak av
MHRF-klubbarna till sina medlemmar, men
finns även att hitta hos många turistbyråer runt
om i landet.
Jan Tägt, generalsekreterare MHRF

Har ni ett motorhistoriskt arrangemang på
gång den 6 juni? Som arrangör kan ni anmäla
ert eget arrangemang och samarrangemang
till Motorhistoriska Riksförbundet. Passa på
att beställa såväl fordons- som rallyskyltar –
gratis! Beställningsblankett finns att hitta på
vår hemsida www.mhrf.se under ”Om MHRF/
Motorhistoriska Dagen”.
Som arrangör kan ni även anmäla arrangemanget till tävlingen Kultur på väg. Tävlingen
avser alla typer och storlekar av arrangemang

Bild: Timo Vuortio

Solsken i lack var det i Boden den 6 juni
i fjol i samband med Kultur på väg. Och
här var det verkligen kultur på väg – närmare bestämt hela vägen från Boden till
Luleå!
Arrangör var Norrlands Motorhistorikers Norrbottensektion.
med historiska fordon och genomförs tillsammans med Nostalgia Magazine. 2011 års
totalvinnare var Norrlands Motorhistorikers
Norrbottenssektion. Hederspris gick till Dalarnes Automobil Klubb (DAK) tillsammans med
Falu Gruva samt till Nordskånes Fordonsveteraner. Diplom tilldelades Östgöta Saabklubb
samt Kronobergs Motorhistoriker.
Vi syns på vägarna den 6 juni! Om inte förr.
Jan Tägt, generalsekreterare MHRF

Camaro Club Sweden är en av MHRF:s 170 anslutna klubbar
Märkesklubben Camaro Club Sweden
(CCS), bildades 1982 och anslöt sig till
MHRF 1984.
Camaro Club Sweden är en ideell förening med cirka 1 000 medlemmar som
startade 1982 för att främja ägandet
och intresset för bilmodellen Chevrolet
Camaro. Alla Camaros är välkomna –
original som ombyggda!
Som medlem i Camaro Club Sweden får du
den proffsiga klubbtidningen Camaro Magazinet fyra gånger per år, tillgång till olika
rabatter och någonstans att vända dig med
dina frågor. På vår hemsida finns bland annat
ett forum där du kan ställa frågor och få svar

på svenska från andra medlemmar.
Naturligtvis ordnar klubben olika former av
aktiviteter och träffar. Du har även möjlighet
att få del av förmånliga specialförsäkringar.

Varför CCS?
Klubbtidning, medlemsrabatter, träffar, förmånliga specialförsäkringar (såsom MHRF-försäkringen) och en massa fler bra anledningar!

CCS viktigaste träffar:
Sommaren 2012 firas CCS:s 30-årsjubileum!
Nästa träff är en mekarhelg i Blekinge för både
nybörjare och erfarna den 3-4 mars.

Genom regionala avdelningar finns flera
medlemmar i din närhet. Ett medlemskap är
en bra investering för dig som värnar om din
Camaro och som hjälper dig att spara pengar.
Både ägare och intresserade utan bil välkomnas som medlemmar.
Styrelsen för Camaro Club Sweden
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En sällsynt Camaro Z28 från 1968 fotograferad vid en av CCS:s träffar i Karlskrona.

Presenteras i samarbete med Classic Motor

Nyfiken? Kontakta CCS:
Hemsida: www.camaroclubsweden.com
E-post:
info@camaroclubsweden.com
Telefon: 070-600 43 27 (sekr. Monika W.)

