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 firade extra mycket den 6 juni
i samband med Motorhistoriska dagen!
MHRF firade bland annat med att dela ut en
jubileumsbok.
Motorhistoriska Riksförbundet firade 50-årsjubileumet extra mycket den 6 juni i samband med
Motorhistoriska Dagen, den återkommande
högtiden för fordonsentusiaster som möts och
firar på något av de hundratals folkfesterna över
hela landet. Lagom till högtidsdagen har MHRF
tagit fram en jubileumsbok som sammanfattar de
första 50 åren, Vägval under 50 år för Motorhistoriska Riksförbundet.
Utöver MHRFs vägval genom decennierna
berättar såväl förbundsprofiler som Björn-Eric
Lindh och Helen Elmgren, MHRF-klubbar och
riksdagspolitiker som Ulrica Messing (S) och
Mats Odell (KD) sin bild av den fordonshistoriska
rörelsen och det rullande kulturarvet.
– Förutom politiker och beslutsfattare delas böckerna även ut till MHRF-klubbarna, säger MHRFs

ordförande Kurt Sjöberg och betonar att alla är
en avgörande del av MHRFs historia. Och inte
minst nutid!
– För att så många som möjligt ska kunna ta
del av den svenska fordonshistoriska rörelsens
historia av utmaningar och glädjeämnen sedan
1969 fram till i dag kommer MHRFs jubileumsbok
även att publiceras på MHRFs hemsidas publika
del och kunna läsas digitalt, lovar Kurt Sjöberg.
Det är dock oklart när, men bästa sättet att
hålla koll på detta – och ta del av jubileumsåret –
är genom att besöka mhrf.se/50 som ständigt
uppdateras med senaste nytt!
Mer från MHRFs firande den 6 juni finns att se
på MHRFs hemsida.
Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF
Jubileumsboken på väg att delas ut.

Kultur på väg-finalisterna

Trafikutskottet på hjul

Planera ledigheten...

Fem finalister i arrangörstävlingen Kultur på
väg i samband med Motorhistoriska dagen.
Den 6 juni, på Sveriges nationaldag, firas traditionsenligt Motorhistoriska dagen runt om i hela
landet. Fem av dessa motorhistoriska folkfester
tävlade i arrangörstävlingen Kultur på väg: närmare bestämt den i Norberg, Trelleborg, Stenstorp,
Falkenberg och Visby! Läs mer på mhrf.se.
Malin Erlfeldt kanslichef MHRF

I mitten av maj genomfördes En kväll på mc
för ledamöter i riksdagen.
En kväll på mc genomförs vartannat år och är ett
samarrangemang mellan bland andra SMC, McRF
och MHRF. Ett 15-tal riksdagspolitiker hängde
med i år till Gillingebanan norr om Stockholm för
att själva få köra MC, moped och åka med i – och
prata om – historiska fordon. Läs mer på mhrf.se.
Jan Tägt generalsekreterare MHRF

... på mhrf.se/kalendarium!
I evenemangskalendern på MHRFs hemsida hittar
du hundratals träffar, rallyn, marknader och andra
evenemang arrangerade av MHRFs klubbar. På
sidan, som fungerar lika bra i mobilen som på
datorn, kan du söka på datum, region och klubb.
På tal om utflykter: på mhrf.se/museer finns
inte mindre än 163 fordonsmuseer samlade!
Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF

Svenska Kawasaki Z1300 Klubben är en del av Motorhistoriska Riksförbundet
förening som vill främja medlemmarnas intressen: att bevara dessa motorcyklar till kommande
generationer och följa upp dess historik och den
kultur som fanns runt denna unika modell i alla
dess former. Vi välkomnar alla vare sig du har en
originalcykel, en ombyggd eller endast önskar bli
stödmedlem – intresset räcker!

Kommer till Jönköping i slutet av juni?

Svenska Kawasaki Z1300 Klubben (Z1300),
bildades 1992 och anslöt sig till MHRF 2005.
Den raka vattenkylda sexan på 1 300 kubik ligger
bakom modellbeteckningen. Kawazaki tillverkade
denna muskelhoj mellan 1979 och 1989. Några
kom till Sverige och redan 1992 startades en
klubb för den då moderna klassikern. Startskottet
var en insändare i tidningen BIKE och första mötet
ägde rum på krogen McEwans i Eskilstuna där
strategin lades upp och stadgarna nedtecknades.
Svenska Kawasaki Z1300 Klubben är en

Varför Z1300?
Möt likasinnade och ta del av kunskap via klubbtidning och hemsida. Bland förmånerna finns MHRFförsäkringen samt ett välfyllt reservdelslager.

Z1300s viktigaste träffar.
28–30 juni har vi träff på Axamo Strand & Camping
i Jönköping. Klubben håller årsmöte på lördagen
kl. 14.00 (det går bra att bli medlem på plats!).

Nyfiken? Kontakta Z1300.
Hemsida: z1300.se
E-post:
lindqvist.glenn@tele2.se
Telefon:
070-781 61 39 (Glenn Lindqvist)
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Missa inte vår träff i Jönköping i juni! Den lockar
även gäster från klubbar i och utanför Skandinavien.
Styrelsen Svenska Kawasaki Z1300 Klubben
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