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 MARS 2014 

 
ÖPPET HUS 
 
Välkomna till öppet hus tisdagen den 18 mars kl 18.00 - 21.00 med kaffe och läsning i vårt stora 
bok- och tidningsutbud. Du kan även delta i gemensamma diskussioner om kommande möten 
och träffar.  

 

ÖRBYHUS SLOTTSRALLY 
 
Hjärtligt välkommen till slottsrallyt på Örbyhusdagen lördagen den 31 maj. Banan är ca 60 km. 
Medtag egen lunch. Fika ingår och serveras vid start och mål. Startavgift för 2 personer är 200:-
Deltagarantalet är begränsat till 60 fordon av årsmodell 1984 eller äldre. Först till kvarn- 
principen gäller eller anmälan senast den 21 maj. Anmäl dig till slottsrally@orbyhus.nu eller till 
Monica Löfstedt på telefon 0295-10921. 

 
INBJUDAN FRÅN KULTUROASEN 
 
Kulturoasen i Håga önskar att UFH ställer upp med fordon (det kanske är lättast med mopeder 
och mc) den 29 - 30 mars på deras kulturhelg. 
 

MARKNADEN 
 
Var finns det en ”Marknadsgeneral” i klubben? Sören Palm slutar efter årets marknad, så är det 
så att vi vill ha en marknad 2015, är det dags att någon ställer upp. Personen får hjälp av Sören 
med hur en marknad skall genomföras. Har vi ingen som ställer upp före augusti månads 
utgång, kan vi inte annonsera i Evenemangskalendern och andra tidningar. Att driva en 
marknad är ett stort arbete, men det finns bra funktionärer till hjälp. Har Ni några förslag, eller 
kan ställa upp själv, hör av dig till styrelsen. Tiden går fort. 

 

SVENSKT MOTORHISTORISKT ARKIV (SMA) 
 
SMA är nu invigt. Det är ett riksarkiv för att inventera, samla in, bevara och presentera 
historiskt källmaterial om hjulburna motorfordon i Sverige. Privata samlingar kan ha en osäker 
framtid. Arkivkommittén söker aktivt information om intressanta material, med målet att sådana 
som riskerar att skingras, ska kunna räddas genom att de doneras till SMA. Har du något som 
kan vara av intresse för SMA, kan du kontakta arkivkommittén genom MHRFs kansli, 08-302801 
eller kansli@mhrf.se Kasta inget, allt såsom brev, bilder, broschyrer mm är till för framtida 
forskning.  
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