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UTSKICK OKTOBER 2020 

KLUBBENS AKTIVITETER 2020 
 

• Dagligbilsrallyt (Jerry Dåversjö arrangerar det) lördag 10 oktober kl 11.00, Bälinge 

bygdegård. Föranmälan (till Jerry på e-post: j.daversjo@bredband.net eller tfn 070-

2547109 senast den 8 oktober) önskas för att inköp av kaffe med tilltugg ska räcka till 

alla deltagare.  

• Banan kommer bli ca 43 km mestadels på asfaltsväg. Förutom obemannade teoretiska 

kontroller kommer det att finnas en bemannad praktisk och teoretisk kontroll (kontroll 4 

och 5) efter färdvägen. 

MHRF 

Delta i FIVAs världsomspännande enkätundersökning! 

 

FIVA, den internationella rörelsen för historiska fordon, genomför under hösten en 

enkät riktad till alla ägare av historiska fordon världen över. Du som deltar gör inte 

bara en insats för rörelsen, utan har även möjlighet att vinna en fin klocka. 

 

Att delta i denna världsomspännande undersökning anser Motorhistoriska Riksförbundet är 

viktig för att skapa en bra bild av fordonsägarnas synpunkter och hur de använder sina 

historiska fordon. Enkätundersökningen från FIVA, världsorganisation för den 

fordonshistoriska rörelsen, riktar sig till både ägare och entusiaster av historiska fordon 

(oldtimers 30 år eller äldre) och yngre fordon (youngtimers mellan 20 och 30 år). 

     VÄND 



 
 

Den genomförs över hela världen på 15 språk, huvudsakligen genom FIVAs nationella 

medlemsorganisationer, med bl.a. MHRF för Sverige, men även genom enskilda entusiaster 

och övriga organisationer som företräder de historiska fordonsägarnas samt entusiasternas 

intressen. 

 

En liknande undersökning genomfördes 2014 och den nya undersökningen är därför av stort 

intresse för att kunna göra en uppföljning av utvecklingen. 

Via nedanstående länk kommer du till undersökningen. Klicka på den svenska flaggan så får 

du frågeformuläret på svenska. 

 

https://fiva.org/en/fiva-survey/ 

 

JULHÄLSNING 
 

Julhälsningen är en tidning som bara ges ut till UFH:s medlemmar i december och är 

producerad av er som medlemmar. De som har varit med på olika aktiviteter såsom egna 

renoveringar eller annat under året kan skriva och skicka in bidrag. Av Leif Carlsson som 

sammanställer inkommet material och ordnar tryckning av tidningen, har vi fått följande 

information. 

Bidragen ska vara nedanstående adress tillhanda senast 10 november. 

Du som tänker lämna bidrag till Julhälsningen gör detta genom att skriva text i ett World-

dokument, du behöver inte välja storlek eller stilval på texten. Foton ska du inte montera in i 

filen, bifoga dessa separat i JPEG-format 300 dpi upplösning och kom ihåg att skriva text till 

fotona. Om du har pappersfoton som behöver scannas så skickar du dessa brevledes till 

nedanstående adress. 

 

mejl: leif43.carlsson@gmail.com 

tel: 070 630 59 94 alt 018 25 08 32  

adress: Leif Carlsson 

Vitkålsgatan 95 A 

754 49 Uppsala 

 

Corona pandemin 

På grund av Corona pandemin är i princip alla marknader inställda eller framflyttade.                          

Vi ser ingen ljusning vad gäller möjligheterna att träffas och därför beslutat att ställa in 

julkaffet i december. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Tänk på att:  

• Hålla avstånd 

• Delta bara i aktiviteter om du/ni är helt friska 

• Tvätta händerna 


