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.

MHRF fyller 50 – stor fest Fira Motorhistoriska
dagen den 6 juni!
den 6 juni (bland annat)!
Under jubileumsåret kommer MHRF att
synas och höras extra mycket. Framför allt
den 6 juni i samband med Motorhistoriska
dagen.
Bästa sättet att hålla koll på vad som händer, och
när, är genom att besöka jubileumssidan mhrf.
se/50. Här publiceras även intressant material under året såsom berättelser, historik och intervjuer.
Den stora högtidsdagen är givetvis Motorhistoriska dagen den 6 juni. Då firar vi tillsammans
med alla ägare av historiska fordon på något av
de många evenemangen runt om i landet. MHRF
kommer även att fira på plats på några av dem.
Läs mer på vår jubileumssida.
Malin Erlfeldt
kanslichef MHRF

Den 6 juni – på nationaldagen – firas
Motorhistoriska dagen. Och alla får vara
med och fira!
Du är väl med och firar Sveriges rullande kulturarv den 6 juni? Hitta ett firande nära dig på
Motorhistoriska dagen genom att gå in på mhrf.
se/6juni. Saknas ett evenemang? Tipsa MHRF
via kansli@mhrf.se eller ring 08-30 28 01.
Målsättningen med denna dag är att synliggöra det fordonshistoriska kulturarvet. Kan du
inte åka med ditt historiska fordon till ett evenemang kan du ändå delta genom att bara rulla
ut pärlan ur garaget. Tillsammans visar vi på så
sätt den fordonshistoriska rörelsens bredd.
Malin Erlfeldt
kanslichef MHRF

Utryckning för barnen 19/5 Inte klar inför åksäsongen?
Har du missat chansen att åka med i en äkta
Polis-Amazon? I maj ges det en ny möjlighet
på Västkusten. Utöver en massa annat kul!
Hittills har det givits möjlighet att åka med i en äkta
Volvo Polis-Amazon på på Wenngarns slott och
Skokloster. Nu har turen kommit till Västkusten,
närmare bestämt Tjolöholm Classic Motor den 19
maj där MHRF närvarar. Här får du även möjlighet
att åka sidovagn på en klassisk Indian-motorcykel!
Även denna gång till förmån för Radiohjälpens
insamling Världens Barn.
Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF

Är ditt renoveringsobjekt värt något? Försäkra det då.
Har du ett objekt med tillhörande visioner, men
ingen försäkring? Värdet visar sig om inte annat
vid brand och stöld. På mhrf.se/forsakring ser
du vad MHRF kan erbjuda ditt fordon om du är
medlem i en MHRF-ansluten klubb (du hittar alla
på hemsidan).
Värdesätt ditt kulturarv! Oavsett om det rullar
eller ej. Det kostar inte många hundralappar.
Francisco Vall
försäkringshandläggare MHRF

Motorhistoriska
Dagen 6 juni
v
Fira Sveriges rullande kulturar
– på en folkfest nära dig!
mhrf.se/6juni

Arrangörstävlingen
i samarbete med

anordnas i samband
stävlingen Kultur på väg som
För mer information om arrangör
mhrf.se/6juni.
ring 08-30 28 01 eller besök
med Motorhistoriska Dagen,
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Arrangerar ni en träff 6/6?
Synliggör den med MHRF!
Oavsett om ni är ett glatt gäng privatpersoner, en
förening (gäller även icke anslutna) eller ett företag;
beställ rally- och informationsskyltar utan kostnad
via MHRFs kansli. Vidare kan ert evenemang bli
utvalt att tävla i arrangörstävlingen Kultur på väg!
Kontaktuppgifter och infolänk i artikeln ovan.
Malin Erlfeldt kanslichef MHRF

Nordisk Trabant & IFA klubben är en del av Motorhistoriska Riksförbundet
Vi välkomnar alla, vare sig du har en originalbil,
ombyggt fordon eller inget fordon alls, det räcker
gott med intresset.

Träffen vid Ohs bruk 2018.

Nordisk Trabant & IFA klubben (NTIK), bildades 2014 och anslöt sig till MHRF 2015.
Nordiska Trabant & IFA klubben är en förening
som vill ta vara på intresset hos medlemmarna:
att ta hand om och bevara Trabant och övriga
östfordon till kommande generation och följa upp
dess historik och kultur som finns kring dessa
fordon.
Nordiska Trabant & IFA klubben är föreningen för alla som gillar Trabant i olika modeller
samt övriga IFA fordon oberoende årsmodell.

Varför NTIK?
Kom i kontakt med likasinnade och ta del av kunskap om fordonen via klubbens tidning och hemsidan. Medlemsförmån bl a MHRF-försäkringen.

NTIKs viktigaste träffar.
Varje år i 1–4 augusti anordnas träffen vid Ohs
bruk strax utanför Värnamo. Läs mer om detta
på hemsidan.

Nyfiken? Kontakta NTIK.
Hemsida: trabant.se
E-post:
nordiskaifaklubben@trabant.se
Telefon:
070-760 71 03 (Berndt Andersson, ordf.)
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Redaktör Göran Schüsseleder
Motorhistoriska Riksförbundet Anderstorpsvägen 16, 174 54 Solna
kansli@mhrf.se . 08-30 28 01 . mhrf.se

Är du Trabant- eller IFA-entusiast? Missa då
inte vår stora skandinaviska träff vid Ohs bruks
museijärnväg utanför Värnamo 1–4 augusti varje
år. Träffen lockar likasinnade även från övriga
Europa!
Mer om oss och träffen på vår hemsida.
Styrelsen Nordisk Trabant & IFA klubb
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