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UTSKICK NOVEMBER 2020 

 
 

Dagligbilsrallyt arrangerades lördagen den 10 oktober med start och mål vid Bälinge 

bygdegård.   

Banans längd var ca 43 km mestadels på asfaltsväg.  

Det kom 46 personer som deltog i rallyt. Vi hade tur med vädret och först när alla var i mål 

och prisutdelningen klar, började det regna. 

Några hade tagit fram sina äldre fordon för att köra rundan. I julhälsningen kommer ett lite 

längre reportage samt lite bilder. 

Vinnare blev Stefan Jerresand 

2:a Kjell Norberg 

3:a Kjell Åberg 

Grattis till Stefan som får arrangera 2021 års dagligbilsrally. 

MHRF 

Påminnelse att svara senast 31 oktober 2020 på FIVAs 
världsomspännande enkätundersökning! 

 

Du som deltar gör inte bara en insats för rörelsen, utan har även möjlighet att vinna en 

fin klocka. 

 

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). 

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

du frågeformuläret på svenska. 

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

   VÄND 



 
 

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 

 

Julhälsningen kommer per post i mitten av december till alla medlemmar. 

 

 

MAWIK 
 

Klubbens medlemsregister fungerar bra. Vi önskar att fler får sina utskick elektroniskt, 

eftersom det underlättar för oss som gör utskicken. Av klubbens medlemmar är det 

fortfarande143 som inte anmält sin e-postadress. Flera av dessa bör ha en e-postadress.  

 

Vill ni ha hjälp med något i MAWIK kan ni kontakta Bertil Björkman 

bertilrimbo@gmail.com eller Gunnar Wiksten wikstengb@outlook.com  

 

 

Corona pandemin 

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 


