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NOVEMBER 2013 

 

ÖPPET HUS 
Nästa öppet hus blir tisdagen den 19/10 18.00-21.00. Kom och träffas 
och berätta om sommaren och hösten som varit, läs och bläddra i böcker 
eller tidningar. Klubben bjuder som vanligt på kaffe med dopp. 

 
JULHÄLSNINGEN  
Har du varit med om något evenemang i sommar eller något annat (det 
behöver inte handla om vår hobby) som du vill delge dina klubbkamrater 
då är julhälsningen perfekt medium. 
Sänd ditt bidrag helst som en datafil i word format, ingår det bilder vill 
Leif att de är högupplösta och sändes separat till E-post: 
kerstinochleif@telia.com 
Det går naturligtvis bra med handskrivet brev gärna bilder till Leif 
Carlsson Vitkålsgatan 95 A 754 49 Uppsala. Bidrag lämnas senast 
20/11. 
 

LUCIAKAFFE I VAKSALA SKOLA 
Årets Luciakaffe  blir tisdagen 10/12 kl.1800 med Lucia och julsånger, 
lotteri, glögg och lussebulle. Parkering på skolgården 
 
MHRF:s ÅRSMÖTE 
Detta behandlades på mötet. Det har blivit 20% ökning på försäkringar 
som kommer in på data 3000 per år, 2.200 förfrågningar, 36.000 
medlemskontroll och 400 skadehanteringar under året. Skadeutfallet för 
2012 var 7 milj. kronor hittills 2013 6 milj. Vidare förslag på sänkning av 
första års försäkring för mopeder och traktorer, rullande 30 års försäkring 
för mopeder och mc. Det kommer ut en ny försäkringsfolder 2014. 
 

NYA KLUBBAR I MHRF    

Lerums Sport o Veteranbilsklubb                65 medl. 
Street Freaks Norrland                                54 medl. 
Nordiska Trabant o IFA                               98 medl. 
Östergötlands Veteranlastbilsklubb             71 medl. 
Motorentusiasterna i Norr                            32 medl. 
 

UPPHÖRT 

Svenska Ryssmotorcykel Föreningen                                   VÄND 
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DAGLIGBILSRALLYT 
 
Årets rally var lagt av familjen Palm med start och mål i 
Vattholma. Med en runda på 4.5 mil och kluriga frågor och kaffe 
och macka i mål var, det dags att utse årets vinnare att hämta 
vandringspriset och välja från det stora prisbordet, och vinnare 
blev Östen Larsson Månkarbo. Nästa års rally kanske vi får åka 
i trakten runt Månkarbo. 
 
 
 
 
 
 
 


