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1922 – MÖLNDALS MK – 2009

* Rebusjakten, Kul på 2 mc-hjul, 5 september *

Några av MMK:s fordon som ställde upp vid Gothia Cup:s VIP-träff den 17 juli..

Innehåll i detta nummer:
Rebusjakten, Kul på 2 mc-hjul, 5 september
Folkrace
Västgötaloppet, 3 oktober
Bilorientering, 17 oktober
Onsdagsträffarna

www.molndalsmk.se

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
Postgiro:
24 48 35 – 5
Ansvarig utgivare: Clas Johansson
 E-post:
info@molndalsmk.se

Bankgiro: 873-0517
http://www.molndalsmk.se

Kalender, styrelsen informerar
Följande datum kan vara intressanta att skriva in i kalendern:
2 sep
5 sep
9 sep
24 sep
3 okt
17 okt
5 nov
26 nov

Onsdagsträffarna, MMK arrangerar
Rebusjakt, Kul på 2 mc-hjul.
Onsdagsträffarna, MMK arrangerar
Månadsmöte, kl 18:30 i klubblokalen
Västgötaloppet, MMK arr. Regularity-evenemang
Bilorientering, MMK arr. i Varberg
Öppet hus, kl 18:30 i klubblokalen
Månadsmöte, kl 18:30 i klubblokalen

Vi ber att få återkomma med mer information om de olika evenemangen i Tvärnit och på
hemsidan. Läs om de olika evenemangen på hemsidan. För kalendern på hemsidan;
Klicka på Aktuellt, klicka sedan på ordet kalender i
”Aktiviteter i klubben, se kalendern i BS Online!”

Rebusjakten, Vi rullar på 2 mc-hjul 2009
Missade du förra året så får du här en ny chans.
Var med oss i Mölndals motorklubb och kör en rebusjakt på 2-hjul. Tävlingen går genom
naturupplevelser, historiska platser och innefattar lättare trafik och
manövreringsövningar.
Det är inte snabbaste som vinner. Detta är ett trevligt sätt att umgås på. Har du en vän
med mc som inte är medlem får du bjuda med denne. Du startar med fulltank och mat i
magen, kartbok över Gbg med omnejd, mobiltel, reserv-verktyg om det behövs.
Ring och anmäl ditt intresse, så vi kan räkna med dig vid vårt matinköp.
Startavg. 50 kr.
Vi avslutar med korvgrillning. kl. 16.00 + Prisutdelning
OBS! Vid regn ställes hela evenemanget in.
Ta med vänner å alla du känner vi ses vid klubbstugan 5/9 Kl. 12.00
Ansvariga och anmälan
Marion Tel 0736-222525

Sven-Erik Tel 0703-455528

Onsdagsträffarna på Maritiman
Datum

Plats

Klubb

Ansvarig

Tel

19-aug
26-aug
02-sep
09-sep

Maritiman
Maritiman
Maritiman
Maritiman

Mölndals MK
Sportvagnkl
Mölndals MK
Mölndals MK

Henrik Wassén
Heikki Särg
Sten-Owe Kollén
Ingemar Sandahl

0706-624945
0708-757557
0706-966800
0707-763646

Den 2 och 9 september är MMK värd för veteranfordonsträffen nere på kajen vid
Maritiman. Passa på och beundra en massa äldre fordon, bilar som mc. Har du
något fordon du vill visa upp så kom ner klockan 18.00.
Funktionärer behövs för enklare uppgifter.
För mer information kontakta Henrik Wassén tel: 0706-624945.
Välkomna!

FOLKRACE
Lite resultat
Dalhemscupen 25/4 i Borås
Senior Dan Liljendahl 51:a , Fredrik Stenmark 55:a , Magnus Liljendahl 57:a ,
Morgan Svensson 78:a och Joakim Svensson 79:a
Junior Zakarias Krantz 2:a A-Final, Alexander Svesson 13:e
Dalhemscupen 9/5 i Fjärås
Senior Morgan Svensson 33:a, Dan Liljendahl 38:a, Magnus Liljendahl 41:a,
Claes-Göran Kjellberg 53:a, Fredrik Stenmark 69:a
Junior Zakarias Krantz 8:a och Alexander Svensson 11:a
Dalhemscupen 23/5 i Alingsås
Senior Joakim Svensson 35:a
Junior Zakarias Krantz 5:a B-Final och Alexander Svensson 12:a
Dalhemscupen 8/8 i Falköping
Junior Alexander Svensson 2:a i C-final och Zakarias Krantz 3:a C-Final
Västkustcupen
Magnus Svensson har kört 3 tävlingar i Veteran/Danklassen:
Sotenäs 4/4 5:a B-Final Stenungsund 3/5 3:a A-Final och Dals MK 16/5 1:a A-Final
Efter 3 tävlingar ligger Magnus på en 2:a plats totalt.
Skenefestivalen 5-7/6
Claes-Göran Kjellberg 78:e plats
Vimmerby 31/1 Folkrace 4-Timmars lagtävling
Magnus och Joakim Svensson var med och körde. Slutade på en 6:e plats av 22 lag.
Varbergs Kvällstävling 26/6-09
Seniorer 47:a Krista Laine
Juniorer A-Final 1:a Alexander Svensson 3:a Zakarias Krantz
Den 15 augusti arrangerade MMK en folkracetävling på Fagerfjällsbanan på Tjörn.
Normalt kör Tjörns motorförening på den banan, men hade blivit tvungna att ställa in
tidigare för att det krockade med andra evenemang. MMK blev då tillfrågade om vi
kunde hjälpa till med att få igång en ny tävling vid ett senare tillfälle. Vi tackade ja, och
vi hade redan ett datum bokat sedan tidigare i tävlingskalendern. Det blev ett lyckat
arrangemang på den nyligen ombyggda banan. Banan hade byggts om bla i första kurvan
i slutet på startrakan, där en sandfålla anlagts. Det bastant järnräcket som går längs med
banan vid startan hade flyttats ut lite för att göra plats åt sandfållan. Sen har de anlagt ett
alternativspår samt rätat en del kurvor. Rolig och teknisk bana enligt Magnus Liljendahl
som tyvärr fick svartflagg i ett av heaten för en incident vid starten. Tyvärr blev han

knuffad på bakifrån direkt efter starten, han körde då i sin tur på en annan tävlande och
så kom svartflaggan…
Lite resultat:
Juniorer 2:a Alexander Svensson MMK, 3:a Zakarias Krantz MMK
Seniorer:
Johan Wickelgren från Trollhättan vann. Magnus Liljendahl MMK, 19e, Joakim
Svensson MMK ,24:a Fredrik Stenmark MMK, 27:a.
TACK TILL ALLA FUNKTIONÄRER SOM STÄLLDE UPP!!!!

Tävlingsledare Krista Laine förbereder för förarsammanträdet vid MMK:s folkrace 15
aug.

Bilorientering, Bockstensjakten 17 oktober i Varberg
Den 17 oktober arrangerar Mölndals MK tillsammans med vårat Varbergsgäng,
”Varbergs Bil-O-Team” en bilorientering i Varberg.
Varbergs-gänget; Jonas Hjelm, Mattias Andersson, Krister Karlsson samt Lennart Dacke.
Vi kan även meddela att vi ansökt om att få arrangera ett svenskt mästerskap i Bil-O
under hösten 2010.
Gå in på hemsidan för mer info om bilorientering:
www.bil-O.se
och
www.bilorientering.se

Västgötaloppet 2009 – några ord från tävlingsledaren och
banläggaren
Trots att vi vet att det finns ett intresse för regularitytävlingar i Sverige har få arrangörer utöver
Midnattsolsrallyt och SVK Västerås genomfört tävlingar. När vi träffades i samband med
Midnattssolsrallyt bestämde vi oss för att göra något åt saken.
Formatet var givet, en halvdagstävling på allmänna vägar; lätt att arrangera och lätt att köra. Banläggaren
gick igenom sitt arkiv av kartor och gamla tävlingshandlingar och i månadsskiftet juli-augusti
provkördes banan.
Tack vare att vi håller oss till allmänna vägar och har en slimmad organisation kan vi lova att tävlingen
blir av enligt tävlingsinbjudan om vi får åtminstone tio startande. Blir det färre genomför vi tävlingen
ändå, med något ändrat format, för att ge funktionärer och tävlande erfarenheter inför Gränsrallyt nästa
höst.
Banan kommer att bjuda på fina krokiga asfaltsvägar av ett slag som inte ens tävlingsledaren hade väntat
sig att hitta mitt på Västgötaslätten. Vi är övertygade om att både nybörjare och de som varit med förr
kommer att få mycket stor behållning av tävlingen. Så varför vänta – vänd på bladet, läs inbjudan till
tävlingen och anmäl er. Ni kommer att bli något av pionjärer på rena regularitytävlingar i SBF-klubbars
regi.
För att undanröja eventuella tvivel vill vi betona att Västgötaloppet är öppen för alla bilar, oavsett typ
och årsmodell. Har ni något att fråga är ni välkomna att kontakta Jonas Öhman på 070-5805115.
Lars Josefsson
Mölndals MK
Tävlingsledare

Jonas Öhman
Vara MK
Banläggare

Douglas och Berne Kennborn vid starten av Midnattssolsrallyt 2009.

Inbjudan till ”Västgötaloppet” lördagen den 3 oktober
Mölndals MK inbjuder till regularitytävlingen ”Västgötaloppet” lördagen den 3 oktober. Tävlingen arrangeras i full
överensstämmelse med SBF: s nationella tävlingsbestämmelser, denna inbjudan och eventuella PM.
Organisation
Tävlingsledare: Lars Josefsson, Mölndal
Banläggare: Jonas Öhman, Grästorp
Teknisk chef: Martin Mossberg, Mölndal
Domare: Bengt Johansson, Vara
Bana
Total längd:
varav regularitysträckor:
Antal regularity-sträckor:
varav orienterings-sträckor:
Antal orienterings-sträckor:
Kartskalor:
Klasser:

Respittid:
Startavgifter:
Banbeskrivning:

c a 180 km
c a 60 km
4
c a 15 km
1
1:50000. Alla kartor ingår i startavgiften.
Klass 1 (bilar utan extra trippmätare), Klass 2 (bilar med extra mekanisk
trippmätare), Klass 3 (bilar med extra elektronisk tripmätare). Ingen
klassindelning med avseende på bilarnas ålder eller typ.
120 min
500 kr
Allmänna vägar av mycket god standard, till övervägande del asfalterade.
Ingen del av de avgörande sträckorna går på avlysta vägar, men har vid
tävlings genomförande ringa trafik.

Nybörjargenomgång/licens: Anordnas vid startplatsen med början klockan 11.00 och är obligatorisk för nybörjare. Övriga
rekommenderas att delta från klockan 12.00 för att få upplysningar om o-sträckans genomförande, samt annan särskild
information. Engångslicens kan lösas till ett pris av 100 kr, medlemsskap i SBF-ansluten motorklubb krävs ej.
Besiktning, start och mål: I Arentorp, SV om Vara. Pilat från E20.
Startordning och starttid: Första start kl 13.00. Startordning: Klass 1, 2 och 3.
Tidtagning: Atomur.
Utrustning: Enligt REG 5.3, det vill säga godkända av Bilprovningen eller motsvarande, första förband, samt två
varningstrianglar.
Priser: Hederspris till ¼ av deltagarna, samt eventuellt skänkta varupriser.
Försäkringars giltighet: Det åligger den tävlande själv att kontrollera vagnskadeförsäkringens giltighet.
Anmälan och upplysningar: Jonas Öhman, Storgatan 14, 467 40 GRÄSTORP. Telefon: 070-5805115. E-mail:
jonas.ohman@live.se. Anmälan ska vara oss tillhanda senast den 27/9 kl 22.00. Tävlande som anmäler sig via e-mail kommer
att få tävlingshandlingarna skickade till sig på detta sätt. Start- och resultatlistor kan komma att publiceras på Internet.
Ansvar: Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet, arrangör eller
funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren .

Säljes / Köpes

Här annonserar medlemmar gratis.

Övrigt
MC-förvaring - Tempererat och larmat utrymme uthyres för mc. Beläget i Lilla Edet.
Pris 1500 kr för vintersäsong eller 2500 kr per år.
Johan Josefsson 0706-55 75 24

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, Heliumgatan 4, Åbro Industriområde.
Kontakta Erik Johansson, 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
Ansa Hår & Hudvård, Kristinelundsg. 1, 10% för medlemmar Bokn. 031-16 77 59
LM Motorsport AB: Medlemmar har 10% rabatt på allt i vårt sortiment. Sabelt
säkerhetsbälten, race, rally, karting och depåutrustning. CatCam kamaxlar, CoverCar
mm. Se www-lm-motorsport.com, kontakta oss via mail: lars@lm-motorsport.com eller
per telefon 0708 795350.
Traxsport – delar, tillbehör, utrustning, verkstad för mc, cross och scooter.
Minst 15% rabatt till medlemmar. bengt@traxsports.se, 031-940158,
www.traxsports.se
Svensk fastighetsfilm i Mölndal AB, Kållered – Montering av solfilm på fordon.
Medlemmar erbjudes 20% rabatt. Robert Svensson, 0709- 94 54 82
AUTOEXPERTEN, Butiken Hisingen, Minelundsvägen 7
Tillbehör till allt som rullar, reservdelar till allt som står still. 15 % rabatt på icke
rabatterat. Fråga efter Thomas eller Christian. 031-23 47 86
MC-förvaring - Tempererat och larmat utrymme uthyres för mc. Beläget i Lilla Edet.
Pris 1500 kr för vintersäsong eller 2500 kr per år.
Johan Josefsson 0706-55 75 24
Brodyr på kepsar, t-tröjor, västar. Bil- och mc-motiv.
Elisabeth Finnberg 0704-83 59 20
elisabeth@finnberg.nu
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