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UTSKICK APRIL 2016 

 
KLUBBEN UFH FYLLER 40 ÅR I ÅR 
Hur skall vi fira detta? Är det några som vill ta ansvar för ”Upplandsrundan” för 2016? Kom 
med förslag om vad klubben kan ordna av detta 40 års firande. Kontakta styrelsen snarast.  
 
MEDLEMSAVGIFT 
Har du inte betalt årets medlemsavgift blir du struken i matrikeln. Har du en försäkring, får 
du brev från MHRF att du inte är medlem, och får betala en vanlig försäkring. 
. 
ORDFÖRANDEMÖTE 
Bo Aspman och Jerry Dåversjö var den 19-20 mars med 16 andra klubbar inbjudna av 
MHRF att komma till Hallsberg för information om vad som händer i EU, Sverige att äga 
äldre fordon. Vad händer om 5-10 år i klubbarna? Det var ett av två grupparbeten som 
ställdes. Vad tror Ni? Helen Elmgren informerade om försäkringar som finns i nya 
Evenemangskalendern 2016. 
 
MOTORREVYN I BOLLNÄS 
Lördag och söndag 16-17 april i Ishallen blir det för över 35:e gången stor bil och mc 
utställning med fina fordon.  Info. 070-388 53 43 eller www.motorrevy.se 
 
ÖPPET HUS 
Tisdagen den 19/4 kl 18.00 är du välkommen till öppet hus med kaffe och dopp. Titta i 
tidningar eller böcker eller språka om kommande evenemang 
UFH MARKNAD I HÅGA 
Välkommen till våran ”lilla” marknad vid Stikkans garage i Håga (bakom skolan) lördagen 
den 7 maj kl. 10.00. Klubben bjuder på kaffe. 
 
AROSMARKNADEN 
Lördagen den 14 maj kl. 07-16 är det på Johannisbergs Flygplats. Info. 070-534 75 21eller 
www.arosmotorveteraner.se  
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ULVA KVARN 
 
Från och med den 17/5 till den 6/9 är det öppet för fordon på tisdagar vid Ulva Kvarn alla är 
välkomna. Servering. 
 
 
TORSÅKER UPPLANDS VÄSBY 
Från den 18/5 och varannan onsdag till 31/8 är det träffar för alla fordon vid Toråkers slott. 
Servering. 
 
BRÖLLOPSKÖRNING 
Finns det någon i klubben som vill hjälpa ett par med körning på deras bröllop den 28 maj, 
kan du hjälpa dem, kontakta Lillemor Torstensdotter tel. 073-414 4973 
       
VÄLKOMNA TILL SWEDISH OLDTIMER RACING 
Den 20-21 maj är det oldtimer racing med 40-50-och 60 tals bilar, med närmare 300 
deltagare, även propellerplan med uppvisningar, c:a 500 utställda bilar och en omfattande 
marknad. Depån är öppen för alla åskådare. Upplysningar peter@edenbergdesign.com 
 
 
VELODROMLOPPET GRAD PRIX 
Den 18-19 juni är det Racing Historiska Klubben som kör med sina bilar på Karlskoga 
Motorstadion , även marknad uppvisning med mc utställda bilar. Upplysningar: 
www.facebook.se/velodromloppet   www.karlskogamotorstadion.com  www.rhkswe.org 
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