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 Evenemangskalendern
Evenemangskalendern 2015, ett specialnummer av Motorhistoriska Riksförbundets
Nyhetsblad, har lämnat tryckeriet. 36 sidor
fyllda med evenemang i ett format lagom
stort att rymmas i såväl handskfack som innerficka i skinnstället. Och mobil!
Evenemangskalendern består av Motorhistoriska Riksförbundets 175 anslutna klubbars
evenemang. Därtill tillkommer våra nordiska
motsvarigheters träffar samt annonsörernas
som alla tillsammans garanterar ett träffrikt år.
– Klubbarna har precis fått evenemangskalendrar tillskickade för vidare distribution till sina
medlemmar, hälsar Catrine Wallheim, kanslisekreterare på Motorhistoriska Riksförbundet.
Den tryckta kalendern finns även att tillgå
via de flesta turistbyråerna ute i landet. Ej att
förglömma på www.mhrf.se. Nytt från och med
i år är den mobilanpassade versionen – med
karta!

Träffa MHRF! Såväl anställda som
styrelseledamöter kommer naturligtvis att besöka betydligt fler evenemang än de nedan, men i tjänsten
kommer du att hitta oss – nära vår logotyp på tält och beachflaggor – här:
• april 3-6, Bilsport Performance &
Custom Motor Show, Elmia.
• maj 31, Gärdesloppet, Stockholm
• juni 6, i samband med Motorhistoriska Dagen (för mer info se
www.mhrf.se/6juni).
• juni 12-14, Velodromloppet, Karl-		
skoga.
• juni 29-1 juli, Almedalen, Gotland.
• juli 2-4, Power Meet, Västerås.
• september 19-20, Klassikerhelgen,
Grytsbergs säteri.
Göran Schüsseleder,
MHRFs kansli

MHRF: Informationskrav även för dieselbränsle!
Den som tillhandahåller drivmedel ska informera konsumenter om andelen biodrivmedel i bränslet, särskilt om halten av FAME
(fettsyrametylestrar) samt om lämplig användning av olika bränsleblandningar enligt
bränslekvalitetsdirektiv, 98/70/EG. Detta
gäller både bensin och diesel.
I Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd (TSFS 2011:66) om informationskrav avse-
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Evenemangskalendern 2015
s evenemang i Sverige – och
Den fordonshistoriska rörelsen

ende tillsatser i drivmedel har inte dieselbränsle tagits med. Motorhistoriska
Riksförbundet har i februari 2015 besvarat en remiss och i likhet med 2011,
då biodrivmedel i bensin behandlades
särskilt, tryckt på att kravet på information på
den som tillhandahåller bränsle till konsument
blir så tydligt och att risken för skador på en
motor minimeras.

övriga Norden!

Läs mer på www.mhrf.se/remisser2011 och
www.mhrf.se/remisser2015.
Jan Tägt,
generalsekreterare MHRF

Ljungby Fordonshistoriska klubb är en av MHRFs 175 anslutna klubbar
parken i Ljungby. Vi träffas även en gång i månaden under oktober till och med maj. Endast i
december och januari är det inga träffar.
Arrangemang som är uppskattade är 6 juni
Motorhistoriska Dagen, mopedrally/bilutställningen i augusti samt R1:an-rallyt under Kristi
himmelsfärdsdag. Vi gör även studiebesök på
olika intressanta platser och företag.

Klubbträff i Ronneby sommaren 2014.

Regionalklubben Ljungby Fordonshistoriska klubb (LFHK), bildades 1972 och anslöt
sig till MHRF 1994.
Ljungby Fordonshistoriska klubb är för alla
som är motorhistoriskt intresserade, det kan
gälla moped, mc, bil, buss, traktor eller något
annat. Vi är drygt 250 medlemmar och något
krav på fordon finns inte, intresset räcker långt!
För allmänheten är vi nog mest kända för
våra träffar på onsdagarna. Från maj till och
med början av september samlas vi i Järnväg-

Varför LFHK?
Välkommen att höra mer om oss på onsdagarna
ojämn vecka maj till och med september från kl.
18.00 till 18.30 i Järnvägsparken i Ljungby.

LFHKs viktigaste träffar:
6 juni Motorhistoriska Dagen, Mopedrally/
bilutställning i augusti, Mörkerrallyt i oktober
samt nämnda klubbträffar.

Nyfiken? Kontakta LFHK:
Hemsida: www.ljungby-fhk.se
E-post:
magnus.bengtsson1@gmail.com
Telefon: 070-577 853 70 (Magnus/ordförande)

Bild: bilder.ljungby-fhk.se

Välkommen till en mycket aktiv klubb!
Styrelsen, Ljungby Fordonshistoriska Klubb
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