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1922 – MÖLNDALS MK – 2008

* ÅRSMÖTE TISDAGEN DEN 19 FEB. KL 18:30 *

Östen Hammarströms MG Magnette - 56 på Tjolöholm Classic Motor

Innehåll i detta nummer:
• Kalender, styrelsen informerar
• Kallelse till årsmöte, 19 feb. kl 18:30 i vår klubblokal
• Inbetalning av medlemsavgiften för 2008
• Folkrace, Resultat
• Klassiker
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
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, styrelsen informerar
Följande datum kan vara intressanta att skriva in i kalendern:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

29 jan
19 feb
4 mars
18 mars
15 april
3 maj
24 maj
25 maj
27 maj

Öppet hus. kl 18:30 i klubbstugan.
Mölndals MK:s årsmöte. kl 18:30 i klubbstugan.
Öppet hus med Stiftklämmeträff, kl 18:30 klubbstugan.
Månadsmöte. IF informerar om försäkringar. kl 18:30 i klubbstugan.
Öppet hus med Stiftklämmeträff, kl 18:30 klubbstugan.
Familjerally. 5-8 mil, mkt bra vägar.
MMK:s folkracetävling
Tjolöholm Classic Motor
Månadsmöte, kl 18:30 i klubbstugan.

Vi ber att få återkomma med mer information om de olika evenemangen i Tvärnit.

Kallelse till årsmöte, 19 feb. kl 18:30 i klubblokalen !!
Tisdagen den 19 februari 2008 håller Mölndals MK årsmöte. Vi börjar kl 18:30 i vår nya
klubblokal på Idrottsvägen 17, bredvid Åby Simhall. Vi kommer bla att dela ut priser i
MMK:s klubbmästerskap i folkrace. VÄLKOMNA.
Eventuella motioner till årsmötet skall vara styrelsen skriftligen tillhanda den 31 januari.
OBS! Christer Olsson kommer till årsmötet för info om Tjolöholm Classic Motor 2008
och visar även en film från 2006!

Inbetalning av medlemsavgiften för 2008
Glöm inte att betala in medlemsavgiften i tid enligt bifogad faktura! Behöver vi skicka
en påminnelse tar vi ut en förhöjd avgift. Betalar ni därefter inte in avgift + påminnelsen
inom utsatt tid utesluts ni ur klubben.
Detta kan vara extra viktigt att tänka på för de medlemmar som har en
klassikerförsäkring via klubben. Vill ni inte vara medlem längre upphör försäkringen
att gälla.
Glöm inte att ange FAKTURANR som referens om ni betalar via Internet!!

Klubbmästerskap i Folkrace 2007
Slutställning:
Seniorer
Dan Liljendahl
Tommy Leuchner
Morgan Svensson
Magnus Liljendahl
35
Joakim ”Kecke” Svensson
Johan Falck
Bengt Andersson

60
48
46
13
11
7

Slutställning:
Dam
Lena Andersson
Anna Gustavsson
Junior
Zakarias N. Krantz
Alexander Svensson
Sofie Johnsson

15
15

58
52
35

Priser kommer att utdelas till 1:an, 2:an och 3:an på årsmötet! Priser avhämtas
personligen!
Förarkurs i Folkrace. Anmälan och info, Krista tel. 0513 – 510 72 (kväll / helg).

A-finalen, damer. MMK:s tävling i Dalhemscupen i Borås 27 maj 2006. Annika Stenman rattar här den färgglada 245:an.
Vann gjorde Cecilia Larsson från Älvbygdens MK.

Klassiker
MMK:s fordonsmatrikel innehåller förutom medlemmarnas fordon även en sida med
klassikerregler. Eftersom vi numera inte automatiskt skickar ut matrikeln till alla medlemmar
trycker vi reglerna även här i Tvärnit. De har ju reviderats under 2007 och bör läsas igenom
av klassikermedlemmar.
Fordonsmatrikeln kommer att skickas ut med nästa nummer av Tvärnit. De medlemmar
som har mer än ett fordon får matrikeln skickad till sig.
Övriga som vill ha MMK:s fordonsmatrikel kan hör av sig till klassikersektionen med
namn och adress, så skickar vi en matrikel till er.
Ingemar Sandahl, tel:
031-330 64 00 (Ingemar S + telefonsvarare)
Clas Johansson, tel:
031-27 03 79
Clas Johansson, mail:
clas.o.johansson@telia.com
Det går även bra att skriva ett brev till klubben på adress;
Mölndals MK, Box 291, 431 24 MÖLNDAL

Ulf Perssons Opel Rekord 1700 Coupé -65, Tjolöholm Classic Motor

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
klubbens 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

Styrelsen informerar
Sedan förra Tvärnit trycktes så har MMK:s förre ordförande Benny Magnusson hunnit
fylla 60 år. Detta ville vi gärna passa på att uppmärksamma från klubbens sida. Så den 22
december skickade vi en tapper delegation till Magnussons nya hem i Lexby.

Roland (tv) talar vid uppvaktningen på vår förre ordförande Benny Magnussons 60-årsdag. Mina, Bennys fru verkar
instämma.

Benny fick mottaga gratulationer från Ingemar Sandahl. Benny passade även på att dra en
anektdot och en rolig historia som vi inte återger här…
Roland Alkvik höll ett fint tal där Benny påmindes om allt han gjort för klubben genom
åren. Här följer en kortfattad resumé av Bennys insatser för klubben och dess
styrelsearbete.
Började i Team Merry och dess styrelse 71 – 74. Team Merry var en sektion för de med
Hundkojor. Team Merry brukade bla ordna utflykter för handikappade. De gjorde även
flera längre resor till bla England.
Har sedan varit vice ordf. i MMK:s huvudstyrelse 75 -76 -78. Ordförande 1:a gången -77.
Sedan hade Benny ett uppehåll från -79 till -87. (Vad gjorde du då? Barn och familj?)
Återkom sedan som suppleant i styrelsen 88 – 93. Avancerade till vice o. 94 – 95.
Valdes till ordförande 96 – 04. Har sedan 2005 varit suppleant i styrelsen.
Mölndals MK skulle vilja tacka Benny för allt jobb han gjort för klubben genom åren,

TACK BENNY!

Glada funktionärer vid MMK:s bilorientering 23 april 2005. Här har vi sekretariatet i
Michael Leuchners plåtslageri i Kållered.

Måste man verkligen nå pedalerna
undrar Johanna

Kalle Pilkrantz Saab 96 från 1965.
Dessvärre ej medlem i MMK, men fin bil har han.
Bilden tagen på Bilsportens dag 2005 då han
parkerade sin Saab bredvid MMK-tältet.

Säljes / Köpes

Här annonserar medlemmar gratis.

Säljes:
Biltransportsläp säljes.
Boggiekärra, 1500 kg totalvikt. Körklar, men med ett glappt lager samt rostskador.
2500 kr eller högstbjudande. Ring Kurt Fredrixon 0322 – 520 08.
Suzuki Alto säljes
7500 mil, 2000 års modell, gul, sommar- och vinterdäck, radio med kassettspelare.
25 000 kr. Ring 031 – 87 55 02
Köpes
Inga inkomna annonser
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
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
Svensk fastighetsfilm i Mölndal AB, Kållered – Montering av solfilm på fordon.
Medlemmar erbjudes 20% rabatt. Robert Svensson, 0709- 94 54 82

