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1922 – MÖLNDALS MK – 2007

* ÖPPET HUS TISDAGEN DEN 2 OKT. KL 18:30 *

Per Junfors med sin Golf GTi Special, årsmodell 1984

Innehåll i detta nummer:
• Kalender
• Styrelsen informerar
• MMK inbjuden till Banracing-dag på Kinnekulle Ring, 23 sep.
• Öppet hus den tisdagen 2 okt, kl 18:30
Roland ordnar ”Stiftklämmeträff”.

• Information om Klassiker-regler

MÖLNDALS MOTORKLUBB - faktaruta
Medlemsavgift:
Junior -17 år 75 kr, Senior 125 kr, Klassiker och Familjer 200 kr
Ny medlem: + 50 kr (= inträdesavgift)
Klubblokal:
Idrottsvägen 17, Mölndal
+ Postadress: Mölndals MK, Box 291, 431 24 MÖLNDAL
( Telefon:
031-330 64 00 (kopplad till Ingemar S + telefonsvarare)
Ordf. Mathias Fredrixon (bilorientering) 0322-502 95 (kväll)
Sekr. Marion Kjellberg
031-29 37 80 (kväll)
Kassör Clas Johansson
031-27 03 79 (kväll)
Ingemar Sandahl (klassiker)
031-330 64 00
Martin Mossberg
(folkrace)
0735-41 21 23
Jonas Magnusson (offroad)
0300-259 14 (kväll)
Postgiro:
24 48 35 – 5
Bankgiro: 873-0517
Ansvarig utgivare: Clas Johansson
. E-post:
info@molndalsmk.se
http://www.molndalsmk.se

Kalender för hösten 2007 (se även MMK:s kalender på hemsidan)
•
•
•
•
•

18 sep
23 sep
2 okt
6 nov
4 dec

Månadsmöte, klubbstugan kl. 18:30
Banracing-dag, Kinnekulle Ring
Öppet hus klubbstugan, 18:30
Öppet hus klubbstugan, 18:30
Månadsmöte, klubbstugan kl. 18:30

Styrelsen informerar
Studiecirkel
Klubben har fått in drygt 10 intresseanmälningar till studiecirkeln för BE-körkort.
Dessvärre har klubben inte fått tag på någon som kan leda den. Men vi fortsätter
eftersökningarna, så håll ut. För er som missat det tidigare, så tar vi det igen:
Det finns förslag på att starta en studiecirkel med MMK för att ta BE-körkort, tungt släp
för personbil. Vi behöver då en körskollärare som kan utbilda för BE-kort. Härmed
efterlyses sådan inom MMK. Är du körskollärare och kan tänka dig att ställa upp vid några
tillfällen, eller vill göra en intresseanmälan, ta kontakt med Mathias Fredrixon på telefon;
031 - 772 18 06 (dagtid) eller 0322-502 95.

Tvärnit
Presstopp för nästa Tvärnit är den 12 november. Utskicket är planerat till den 20 nov. Så
se till att skicka in roliga bilder från aktiviteter ni varit med på. Gärna fina bilder på era
fordon.

Uppvaktning
Under sommaren har klubben uppvaktat två flitiga klubbmedlemmar som fyllt 65 år.
Kurt Fredrixon och Roland Alkvik.
Kurt var under många år en av klubbens
revisorer. Kurt är också en aktiv bilorienterare på SM-nivå och dessutom en flitig
funktionär för klubben. Genom åren har det
blivit många tävlingar där Kurt varit
banläggare på bl.a. bil-o och rally, men oftast
som tävlingsledare.
Genom Kurts försorg och organisation har
klubben lyckats genomföra tävlingar både på
lokal- och distriktsnivå, men kanske viktigast
att han har varit tävlingsledare flera gånger på
SM och Nordiska mästerskap.
Detta är väl värt en extra tanke och klubben
tackar dig för allt arbete du lagt ner genom
åren.

Roland har ju genom sitt engagemang guidat
klubben genom både det ena och det andra.
Han var tex. med och startade klubbtidningen
Tvärnit för 34 år sen.
Han är en flitig funktionär och har genom åren
gjort ett stort jobb för klubben genom
styrelsen. Att vi numera har en så fin
klubblokal har vi Roland att tacka för. Vi
hoppas på att få se många roliga filmer på
klubbens ”Öppet hus” som Roland har fått
igång i vår nya klubblokal.

Tack Roland och Kurt för erat arbete inom klubben.

Inbjudan att testa bankörning med din gatbil.
23 september på Kinnekulle Ring
Via Opel Sport Club och VW GTI Klubben som arrangerar denna träff i samverkan efter
SBF:s reglemente ’Prova på’ koncept. Detta innebär att deltagarna måste lösa en sk.
’prova på’ licens alt ha en egen racinglicens.
Det kommer att bli bankörning för din gatregistrerade och av Svensk bilprovning besiktigade
och godkända bil. Bilen ska också vara påställd och försäkrad. Via SBF och din licens får du
en personförsäkring och tredjeman försäkring. Bilens försäkring är helt upp till ditt
försäkringsbolag om dom tillåter körträning på bana.
Kostnaden är 500:- i träffavgift betalas träffdagen.
För att få köra på banan krävs dessutom racinglicens utfärdad av SBF. Det går att lösa
endagslicens (PR licens) på plats till en kostnad av 50:-.
OBS! Mölndals MK har ett begränsat antal platser. Först till kvarn…
Depån öppnar kl 8.00 och vid 9.00 hålls ett obligatoriskt förarmöte. Körningen pågår till 16.30 .
Missar man förarmöte så får man inte köra..
Korvvagnen i depån kommer att vara öppen under dagen
• Var beredd på att som deltagare i bankörningen måste du ställa upp som funktionär!
(Flaggvakt)
• All körning under dagen sker med hjälm, heltäckande bomullsklädsel och handskar.
Så glöm inte det hemma.
• Du har väl bytt bromsvätska nyligen? Vi kontrollerar vattenhalten och visar instrumentet
att det är mer än 3% vatten i bromsvätskan så nekas bilen körning.
• Inga lösa föremål får finnas i bilen. Detta gäller även baslådor, lösa hatthyllor etc.
Cabrioleter måste ha riktigt skyddsbåge, dvs det räcker ej med rullskydd.
• Bilen ska vara försäkrad, registrerad, skattad och besiktigad.
• Slicks förbjudna.
• Under körningen kommer det vara separata körpass för ’Prova på’ och förare med
licens. ’Prova på’ passen kommer även ha vissa begränsningar för omkörningar och
antal bilar på banan enligt gällande regler.
Välkomna!
Då vi är inbjudna till denna träff så är det obligatorisk anmälan senast den 18/9 till
Mölndals MK medlemmen Per Junfors VW GTi Klubben
per.junfors@gtiklubben.nu Tel 0322-40405 alt 070-32 84792
Mer info lämnas av Per ovan.

Öppet hus tisdagen 2 oktober, kl 18:30
Roland har lovat att ordna en ”Stiftklämmeträff”. Vi kommer även att ha öppet
som vanligt i klubbstugan med fika.
Bra saker att ha med sig kan vara;
Penna och papper, ficklampa, telefonkatalog med kartsidorna. Sen är det bara att
tuta och köra.
För er som vill veta mer om Stiftklämmeträffen, går det bra att höra av sig till
Roland på tel; 031-87 55 02
Missa inte detta. Klubben bjuder på fika.

Öppet hus tisdagen 6 november, kl 18:30
Nostalgikväll! Korv och fika. Roland kör filmer med bla. Team Merry. För de
yngre, samt övriga uppfinnarglada visar vi filmen ”Flåklypa Grand Prix”. En
klassiker, animerad dockfilm från 70-talet om cykelreparatören Reodor Fälgen
som bygger en racerbil, "El Tempo Gigante". Välkomna.

Bilen Il Tempo Gigante. Tv, en fungerande fullskalekopia som byggdes efter bilen i filmen. Th, en skiss från
filmen.

Mölndals Motorklubbs klassikerregler
Mölndals MK bildades redan 1922 och är nu en av landets 5 äldsta motorklubbar
Klassikersektionen startades 1984 av Ingemar Sandahl. Den omfattar c:a 1000,
av totalt 1700, medlemmar som äger 1600 genom klubben försäkrade fordon.
Sektions-syftet är att för samlarfordon-intresserade inom stor-göteborg förenkla
och uppmuntra bruk, innehav, renovering och underhåll av person- och lastbilar,
motorcyklar och mopeder med kulturhistoriskt, nostalgiskt eller samlar-värde.
1 KLASSIKERAVGIFT, avser alla familjemedlemmar på samma adress med
alla fordon, skall erläggas före 1:a Februari. Om FÖRNYAD AVGIFT, efter
påminnelse, ej betalats sista Februari sker UTESLUTNING, se nr 3 nedan.
2 FORDON skall för samlarfordonförsäkring vara minst 20 år, mopeder 30 år,
eller dokumenterat ovanligt, välvårdat och i nära överensstämmelse med original.
Krav på garage och rattkrycka / för mc 2 lås, godkända av sektionen. Rullande
renovering i undantagsfall. Mopeder framförs endast av körkortsinnehavare.
3 ÄGARE skall beakta ENSTAKA BRUK som nöjes- eller semesterresor inom
Norden, körsträcka högst 500 MIL/ÅR, samt ha bruksfordon. Vid parkering
gäller strikt bevakning. På allmän plats, t.ex meeting, skall fordonet kunna
iakttagas eller ordnas bevakning tillsammans med omgivande parkerare. Skada
uppstådd genom nonchalans mot detta betraktas som självförvållad, vilket kan
innebära uteslutning varefter försäkringsbolaget erbjuder trafikförsäkring.
4 SKADA, ADRESSÄNDRING, UTOMNORDISK RESA och ÄGARBYTE
SKALL MEDDELAS sektionsansvariga som har tillgång till skadestatistik.
VI verkar för seriös medlemsvärvning samt ansvarar för besiktning, foto,
dokumentation och fordonsmatrikel, men endast rådgivande vid värdering.
Vid omvärdering krävs ny besiktning, initierad av fordonsägaren.
5 PRIVAT ANNONSERING i medlemsbladet Tvärnit, c:a 7 nr/år, är gratis.
I Tvärnit nämnda sponsorer erbjuder rabatt på de flesta varor och tjänster mot
uppvisande av medlemskort/namn i sponsors klubbmatrikel. Klubben inbjuder
till möte, familjerally eller utställning där medlemsfordon och ägare vid
TILLFÄLLE FÖRUTSÄTTS KUNNA MEDVERKA.
Rev.dat 2007-08-30

FORDONSÄGARE, VÅR MATRIKEL BLIR LIKA RIKTIG
SOM NI GER OSS INFO! MEDDELA DÄRFÖR ALLTID
ADRESSÄNDRINGAR, FÖRSÄLJNINGAR OCH FEL TILL
TELSVAR 031-3306400. TACK PÅ FÖRHAND, INGEMAR S

Klubbmästerskap i Folkrace
Än återstår det två tävlingar, men här är resultaten så här långt.
Namn:

Poäng:

Seniorer
Tommy Leuchner
Morgan Svensson
Dan Liljendahl
Magnus Liljendahl
Joakim ”Kecke” Svensson
Bengt Andersson
Anna Gustavsson

35
30
30
22
13
07
05

Dam
Lena Andersson
Anna Gustavsson

15
15

Junior
Zakarias N. Krantz
Alexander Svensson
Sofie Johnsson

30
24
13

Vill du ta licens i Folkrace?
Anmäl dig till förar- och funktionärsutbildningen som hålls lördagen den 2 juni 2007!
Utbildningen är avsedd både för juniorer och seniorer. Även uppkörning för juniorer och
körkortslösa.
Plats: Torslanda MK, klubbhuset
Anmälan: senast 30 maj 2007 till krista@goteborgsbf.se.
Ytterligare upplysningar 010-487 14 90/Krista

Martin Mossberg med sin
nybyggda Volvo på Monster
Jam på Ullevi.
Klubben hade flera medlemmar
som var där och visade upp
sig infför fullsatta läktare.
Snyggt jobbat och ett stort
tack!

Säljes / Köpes

Här annonserar medlemmar gratis.
Säljes:
Volvo Duett -62. Bra Skick. Pris 25.000:Nils Carlsson, 031-99 09 28
.
Köpes

Du vet väl att vi MMK:are kan handla till rabatterade priser hos följande företag:
TH Pettersson AB – Däck, däckservice, batterier, tillbehör, reservdelar Mölndalsv 25,
Gbg, 031-407300, Herkulesg 47, Gbg, 031-227186
Romlands Sadelmakeri – Bilklädslar. Järnringen 50, 433 30 Partille.
Fråga efter Joacim, 031-336 58 00.
TEXTILINA – tvätt, reparationer och impregnering av hästtäcken
20% till alla medlemmar och deras familjer. Kontakt, Nicolina Hubert 0707 – 70 65 57
SM Motor – Motorrenoveringar, reservdelar och oljor
Klangfärgsg 10, V Frölunda, 031-691000 (Lennart Svensson)
Hammars Trä, Åbro Industriområde i Mölndal, erbjuder medlemmar 15 % rabatt.
Kontakta Henrik Stenberg, tel 031-7750956 eller 031-67 02 11.
Smörgåsfiket Göteborgsv. 39 i Sävedalen, specialitet smörgåstårtor 031-26 05 69
Kålltorps Glasmästeri – Bilrutor, inramning och annat i glasväg Ånäsvägen 44 – 46.
Kontakta Erik Norberg, 031-254494
Bekö Bil AB, Högsbo Industriområde, Prippshuset, erbjuder medlemmar 10 % rabatt på
reservdelar Kontakta Magnus Berntsson, 031 - 68 67 93.
Ansa Hår & Hudvård, Kristinelundsg. 1, 10% för medlemmar Bokn. 031-16 77 59
LM Motorsport,
10 % rabatt på all Sabelt raceutrustning (ej på kampanjpriser).
FIA-godkända bälten, stolar, overaller, styling, mm. www.lm-motorsport.com och
www.sabelt.com. E-mail: lm.motorsport@telia.com, eller ring Lars på 0703-795354.
Traxsport – delar, tillbehör, utrustning, verkstad för mc, cross och scooter.
Minst 15% rabatt till medlemmar. bengt@traxsports.se, 031-940158, www.traxsports.se

