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1922 – MÖLNDALS MK – 2009
Rebusjakten den 5 september, trots storm och regn, genomfördes av 12 modiga
MMK:are. Annika tog första pris, en pokal på marmorfot.
Läs vidare i bladet.

Men titta här! Nästa års lottvinst. Lotter säljs på nästa Öppet hus!!!

En ny Honda 15.
100 st lotter á 50 kr st.
Utlottning sker efter
2010 års Rebusjakt.
Då blir det grillparty –
kaffe – prisutdelning,
så som tidigare år.

Innehåll i detta nummer:

OBS!!! Nytt telefonnummer till klubben:

• MC-lotteri

0760-260 270

• Folkrace
• Rapport Rebusjakten, 5 september
• Rapport Västgötaloppet, 3 oktober
• Rapport Bilorientering, 17 oktober

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:
0760-260 270 (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)
0760-260 270
Martin Mossberg
(folkrace)
0735-41 21 23
Postgiro:
24 48 35 – 5
Bankgiro: 873-0517
Ansvarig utgivare: Clas Johansson
. E-post:
info@molndalsmk.se
http://www.molndalsmk.se

Kalender, styrelsen informerar
* OBS!!!! Klubben har fått nytt telefonnummer: 0760 – 260 270 *
Följande datum kan vara intressanta att skriva in i kalendern:
•
•

5 nov
26 nov

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!”

MMK KLUBBMÄSTERSKAP I FOLKRACE 2009
Seniorer
Dan Liljendahl
Fredrik Stenmark
Morgan Svensson
Magnus Liljendahl
Joakim Svensson
Clas-Göran Kjellberg

Borås
15
13
9
11
7
0

Fjärås
13
7
15
11
0
9

Falköping
0
0
0
0
0
0

Varberg
0
0
0
0
0
0

Torslanda Totalt
15
43
11
31
0
24
0
22
13
20
0
9

Juniorer
Zakarias Krantz
Alexander Svensson

15
13

15
13

13
15

-13
15

15
-13

58
56

Rapport från Rebusjakten, Vi rullar på 2 mc-hjul 2009
Rebusjakten är en orienteringskörning av enkelt slag på 2 MC-hjul, med start från
klubbstugan i Åby-Mölndal, vid infarten till campingen, efter travbanans parkering.
Tävlingsbladet visar din körväg och du får poäng för svaret från varje station. Du får så
lång tid du vill och du får lösa en rebusfråga under färden. Du startar kl 12:00 och är
tillbaks när du vill, men ca kl 15:00 är grillen igång. Startavgiften är 50 kr, men korvar,
kaffe, bullar, godis och läsk är gratis.
I årets tävling hade 52 personer varit mer eller mindre intresserade. Åskväder med
störtregn under förmiddagen den 5/9 orsakade ett stort manfall och kl 12:00 uppsköts
starten till kl 14:00, och då var 12 ekipage beredda att starta.
Vid en dylik MC-träff byts tanke och erfarenhet. Våra ca 600 MC-medlemmar har
sevärdheter från 1920 och framåt. Tänk att få se en Indian 350 CC från 1927, ägs av Bo
Olsson, eller Roland Eklunds Indian 1200CC från 1948, eller Kalle Erstes HD -02
1450CC. Ja, jag skulle vilja räkna upp alla de andra, nya som de kulturskatter som bara
syns vid särskilda tillfällen. Mölndals motorklubb startade 1922 och bilder från de första
MC-tävlingarna från 1920-talet tänker vi visa vid särskilt tillfälle. Läs och följ oss i Tvärnit.
Sven-Erik H.

MC-lotteri på nästa öppet hus kl 18:30, 5 november
Motorklubben har blivit tillskänkt en mini-MC av märket Honda. Den är tänkt att kunna
användas av de yngre.
Klubben kommer nu att ordna ett lotteri, endast bland klubbens medlemmar, där
vinnarlotten till MC:n dras på nästa ”Rebusjakt, kul på 2 MC-hjul”. Lotterna kommer att
kosta 50 kr st, så det är först till kvarn som gäller.
Lotterna kommer att säljas vid följande tillfällen under 2009:
5 nov, Öppet hus kl 18:30, klubbstugan.
26 nov, månadsmöte kl 18:30, klubbstugan.
Finns det sedan lotter kvar kommer de att säljas på klubbmöten under våren tills lotterna är
slut.
Lycka till.

Bilorientering, Bockstensjakten 17 oktober i Varberg
Den 17 oktober arrangerade Mölndals MK tillsammans med vårat Varbergsgäng,
”Varbergs Bil-O-Team” en bilorientering i Varberg. Vi fick 28 startande! Jättekul. Denna
dagen gick tävlingen norr om Varberg, på Bua-halvön och runt Ringhals, med en
avslutande etapp på ett industriområde inne i Varberg. Start och mål var precis som i våras
förlagt till FK Friskus klubbstuga inne i Varberg.
Vi hade tre banor, Bana 1, 2 och Bana 3. Bana 1 och 2 startade vid 14 på förmiddagen
och körde i princip hela tävlingen i dagsljus, medans bana 3, för de mer erfarna
licensierade tävlande, startade kl 18:00.
Bana 1 vanns av Sven Börjesson och Zackarias Börjesson från Fjärås.
Bana 2 vanns av Ronnie Andersson och Johan Eliasson från Falkenberg.
Bana 3 vanns av Ebon Lindh och Joacim Ahnheim från Tibro MK.
Ronnie och Johan filmade delar av tävlingen och har gjort tillgänglig den film från sista
sträckan på industriområdet i Varberg, den sträcka som gick på tid för bana 2. De har
även fällt in körorden, så att man kan följa med på sträcka. Finns att se på denna länk:
http://www.facebook.com/v/156285004648
MMK vill passa på att tacka alla funktionärer som ställde upp. Speciellt Varbergs-gänget
med Krister Karlsson i spetsen som banläggare samt Jonas Hjelm, Mattias Andersson och
Lennart Dacke. Samt tävlingsledare Kurt Fredrixon.
Vi kan påminna om att MMK kommer att arrangera ett svenskt mästerskap i Bil-O den 30
oktober 2010, i Varbergstrakten…
Gå in på hemsidan för fler resultat och info om bilorientering:
www.bil-O.se
och
www.bilorientering.se

Västgötaloppet 2009-10-03
Så änteligen kom tävlandet i den för Sverige nya grenen Regularety igång i vår förening.
Tävlandet går ut på att man skall hålla ett bestämd snitt fart mellan två tidskontroller,
mellan kontrollerna finns det hemliga kontroller som mäter tiden på passerande bilar. De
tävlande måste under hela sträckan hålla jämn fart för att inte drabbas av prick belastning
vid de hemliga kontrollerna. I vår tävling hade vi 3 klasser att anmäla sig i, klass 1 är för
äldre bilar med orginalmonterad trippmätare / vägmätare klass 2 är för fordon med en
mekanisk extra monterad tripp. Vad som kallas äldre bilar är fordon tillverkade före 1978.
Den tredje klassen är för övriga fordon.
Tävlingen som startade lördagen den 3/10 -09 i Arentorp strax söder om Vara hade besök
av känt rally folk både under planeringen samt på tävlingsdagen. Den kände Saab / Volvo
föraren Carl – Magnus Skog samt de två kartläsarna Arne Hertz och Hans Sylvan den sist
nämnde höll en utbildning för de tävlande före tävlingen. Tävlingen bestod av två sträckor
öster om E20 samt en i trakten av Nossebro. Sträckan i Nossebro kördes två gånger av de
tävlande.
Startfältet bestod av tävlande både från öst & väst där väst bestod mest av tävlande från
Norge och öst var Västerås flest ekipage från. De tre första placeringarna togs av väst, 1:a
Norge, 2:a Norge, 3:a Stenungsund. På nionde plats kom Uno Dahl / Göran Olausson från
SMK Trollhättan i en Saab V4, de ingår också i organisationskommiten för GrenseRallyt.
Bästa hel kvinnliga ekipage blev Anna Sylvan / Laila Svendsen på 10:onde plats tävlande i
en Saab 99 EMS.

Tankar från en äldre medlem.
Lurad! nu har det hänt igen att jag har blivet lurad att göra något som någon annan skulle
kunna göra men hinner inte göra det. Första gången var i början av 80;talet då någon tyckte
att Folkrace var något för Mölndals MK. Vi hade kört rallycross på Kviberg och byggt
bana där så medlemmarna var väl använda till dessa arrangemang och behövde samla
kraft. På ett möte tyckte någon att ”Josef” som har kontakter med Sabema i Kållered efter
de körda rallytävlingar som gått i gropen kanske kan fixa en folkrace bana i gropen och så
var byggandet igång med en hjullastare på helgerna och när det var dags för tävling fanns
det ingen tävlingsledare! Så blev man tävlingsledare i folkrace och samma sak efter
byggandet av bana 2, men sedan tog yngre förmågor över grenen i klubben.
På ett nytt månadsmöte i klubben togs det ett beslut att vi skulle ta hand om gamla fin bilar
och besiktiga dem för att ägaren ska kunna försäkra den i Skandia. För denna uppgift
behövdes en som tag hand om det administrativa och en till besiktning av fordonen. En av
dem blev jag. När vi jobbat med detta ett par år steg en äldre man fram och erbjöd sina
tjänster som besiktigare, den som startade det hela och den nye kämpar fortfarande sid vi
sida med dessa uppgifter.
Även barnen skall ju tävla och så fick de göra på Liseberg med lådbilar som startades från
en ramp vid huvudresturangen och rullade på X-fanerskivor fram mot stora scenen.
Denna tävling var den tuffaste att vara tävlingsledare för. Mitt minne svävar om kring dessa
curling föräldrar som bytte sida för att klagade på sina barns insatts på banan istället för att
stötta dem. Det var ingen gren som jag kände för att driva vidare i klubben, det kördes en
tävling till i Slottskogen om jag mins rätt.
Men en gren som jag känner för skall leva vidare i Mölndals MK är Regularity. Nu var det
ingen från klubben som lurade mig att vara tävlingsledare utan en utomstående person som
bad mig att ställa upp, men vad skall man skylla på! Det är bara att jobba på och hoppas
att det tittar fram någon och säger jag tar över så kan du…………….
Har du hört talas om eco driving, det är en tävlingsform som växer uti stora världen
utanför Mölndal.
Men nu får det räcka med prova på tävlingsledarskap för mig. Mig lurar man så lätt igen.
”Josef ”

Säljes / Köpes

Här annonserar medlemmar gratis.

Till salu
Skulle vilja förmedla mitt Trabantprojekt, som jag aldrig hinner med. Det är nu till salu.
Objektet består av en förreggad Trabant 601, sedan från 1970 + en nerplockad
reservdelsbil, en komplett fräsch inredning samt en massa smådetaljer. Projektet är
påbörjat och är egentligen ett hyfsat lätt projekt för den händige.
Hans Lebeck, 031-441004
Till salu
HONDA CB750C 1981. 3400 mil, som ny, allt original. 35 000 kr.
Gamla benskydd, lättviktare aluminium. Komplett med fästen. 3 000 kr.
Janne, 0706-58 58 82
Övrigt
Efterlysning!
Jag är intresserad att komma i kontakt med någon klubbmedlem som kan rita i
CAD-ritning. Jag har blyertsritningar för motordetaljer som ska omvandlas
till 3-D CAD ritningar i program CATIA eller Autodesk-Inventor.
Arbetet är på hobbynivå. Jag är privatperson, ej företag. Jag har under en längre tid
samarbetat med YTG på Lindholmens Teknikcentra. Arbetet är klart. För att öka
precisionen i gjutformarna för aluminium vill jag därför omvandla mina blyerts-ritningar till
3D CAD -ritning.
Harry Nygren, e-mail : harry.nygren@telia.com

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
LM Motorsport AB: NYTT i sortimentet, bromsar från Brembo High Performance och
konfektion från Abarth. Rabatter till medlemmar i MMK på all säkerhetsutrustning från
Sabelt, på hjälmar från Suomy och på HANS-kragar. På formsydda bilöverdrag från
CoverCar och på kamaxlar från CatCams.
Kontakt: mail: lars@lm-motorsport.com, tfl: 0708 795350, se mer på:
www.lm-motorsport.com
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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