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Norra Smålands Sport och Veteranfordonsklubb
Vår klubblokal finns vid
Gjutaregatan 7A, där vi träffas varje onsdag mellan 19-22 över en kopp fika.
Du hittar lättast från bron över järnvägen i Nässjö mot Malmbäck
höger i första rondellen efter ca. 200 meter parkera till vänster
klubblokalen finns under Securitas.
Klubbens motto är :
Låt de gamla hjulen rulla !
Syftet är att verka för bevarande av två– tre– och fyrhjuliga fordon.
I begreppet ”bevara” lägger vi inte in enbart själva samlandet, utan också sådant
som har att göra med att hjälpa till vid anskaffning av reservdelar, litteratur och
teknisk support m m.

Medlemsavgiften är 300 kr/år och en inträdesavgift på 50 kr första året. Familjemedlem 50 kr/år.

VETERANFORDONSTRÄFF
NIFSARPSSKOLAN 17/5 kl . 10.00-14.00.

Nifsarpsskolan anordnar ” Nifsarpsdagen” den 17/5
mellan 10.00 – 14.00.Skolan har då öppet hus samt en
mängd aktiviteter runt omkring. En av dessa aktiviteter
är veteranfordonsutställning i fem kategorier. Personbil
europeisk, personbil USA, Lastbil/Buss, tvåhjulingar
samt arbetsfordon. Publiken röstar fram bästa fordon
inom varje kategori (peoples choise) som belönas med
pokal och ett presentkort på 500 kr. Varje deltagande
fordon bjuds på två hamburgare med dryck. Denna
inbjudan går till alla klubbar i närområdet och vi hoppas
på en stor uppslutning och en riktig folkfest. Inbjudan
gäller även de som vill delta i vårt bakluckeloppis. Inga
avgifter tas ut. Fordon och eventuella loppisförsäljare
ska finnas på plats kl. 10.00. Röstning sker till kl.
13.00 med prisutdelning kl. 13.30. Eftersom vi bjuder
på hamburgare vore det bra med en indikation på hur
många som kan tänkas deltaga.
VÄLKOMNA.
Med vänliga hälsningar
2Mats Klasson 070/3720824
Nifsarpsskolan Eksjö

Våren & Sommarens program 2014.
April söndag den 27. BUSSUTFLYKT. Vi besöker Rolls-Royce specialisten Rhodins Bil i Trollhättan,
där ägaren Anders Rhodin berättar om bilarnas historia, visar pågående renoveringar och
färdiga salubilar samt bjuder på fika och pizzabuffé till lunch.
Saabs bilmuseum står sedan på tur och resan avslutas med eftermiddagskaffe på Mössebergs kurort.
06:45 Avresa från klubblokalen, bussfika, kaffe/te, fralla och liten kaka.
10:00 Besök på Rhodins bil, fika och pizzabuffé lunch.
13:00 Besök på Saabs bilmuseum.
16:00 Mössebergs kurort kaffe/te, dubbelfralla, kaka.
18:00 Ankomst Nässjö.
Pris 250 kr/per person, betalas kontant i bussen.
Sista anmälningsdag den20/4. Anmälan på lista i klubblokalen eller till Sven 0380 370010 eller
070 3247659, clevertech@telia.com
Maj

söndag den 18. UTFLYKT till Ydre Veteranmotorklubb. Vi ska besöka det
museum som skrevs om i VB 97. Vi blir guidade av Håkan Lindgren. När vi
tittat färdigt serveras rejäl macka, kaka, kaffe eller dricka. Nästa anhalt är ett besök 			
på YdreSkåp ( de konverterar yrkesfordon). Vi får en guidad visning. Sedan är vi klara för 		
hemfärd. Samåkning från klubblokalen. Avresa 8:30. Föranmälan senast 14 maj till Jan-Eric 		
på 070-3919910 alternativt mail: jan-eric.nilsson1@comhem.se Kostnad 90 kr för inträde och fika.

Juni

fredag den 6. kl. 10:00 Mopedutflykt med start vid klubblokalen, det blir korv och fika så ta med
40 kr till detta. Anmäl gärna ert intresse senast den 3 juni så att vi kan planera.
Kalle 070 2869215 .

Juni

söndag den 15. RALLY HÖGLAND. Dags för 38:e upplagan av klubbens klassiker. 			
Utgångspunkt Nässjö Hembygdspark. En av rallyts kontroller är i Pilaboparken i Anneberg.
Där pågår samtidigt en hantverksmässa. Övriga kontroller vid Abborraviken i Eksjö, Höreda och 		
Isåsa. Start klockan 10:00. Kontaktperson Hans Uhrbom 070-5878305.

September lördag den 6. Veteranfordonsmarknaden. Plats: Utanför vår klubblokal på Gjutaregatan 7 i 		
Nässjö. Kom tidigt, kl 7:00. Nytt i år är att om du är medlem och uppvisar medlemskort för 2014 så 		
får du gratis plats på marknaden. Kontaktperson Roger Johansson 070 3089337.
September söndag den 7. Klubbmästerskap i NSSVK. Detta tilldrager sig i Anneberg på Pilaboparken 		
Start kl. 11:00. Det blir frågesport och kluriga övningar. Korv och dricka serveras. Och en mästare
ska koras. Kontaktperson Bosse Franzén 0722 322071.
VÄLKOMNA TILL VÅRA AKTIVITETER I KLUBBEN.

Kommittéarbete med att vidareutveckla VETERANBLADET
Du som har något, sett något, hört något, gjort något som berör vår hobby. Dela med dig till övriga
medlemmar via Veteranbladet. Även mekartips, utflykter, studiebesök, garagebesök mm. Låt oss som jobbar
med Veteranbladet få del av vad du har att berätta. Du behöver inte knåpa ihop artiklar. Det går lika bra att vi
får det berättat och gärna med lite bilder via mail. Bilder inom hobbyn av alla slag mottages tacksamt.
Om du kan och vill får du gärna bidraga med artikelmaterial. Både via mail eller handskrivet via posten.
Allt är möjligt. Vi kan också göra ett besök.
Har du inspiration att delta i tidningsarbetet och till och med bli ”chefredaktör” så kontaktar du mig för ett
samtal.
Hälsningar Jan-Eric Nilsson Red.
Tel: 0380-19910 alt. 070-3919910 Mailadress: jan-eric.nilsson1@comhem.se
Postadress: Ulriksdalsgatan 6A, 571 42 Nässjö.
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Rapport från NSSVK :s årsmöte 26 februari.

Det var kallat till årsmöte och uppslutningen var god. Ett 30-tal hade hörsammat kallelsen. Mötet inleddes
med en tyst minut för de medlemmar som gått ur tiden under verksamhetsåret. Till ordförande för årsmötet
valdes Jan-Eric Wilsson och Sven Stenquist valdes till sekreterare.
Handlingarna var utlagda på borden. Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes. Den ekonomiska
berättelsen redogjorde Jonas Uhrbom för innan den klubbades. Revisorerna hade inga anmärkningar.
Allt var i mycket god ordning. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
Det fanns inga förslag inkomna från medlemmar. Inte heller från styrelsen. Arbetsplanen för 2014 var
välmatad och godkändes utan invändningar. Årsavgiften för 2015 lämnades oförändrad (se sidan 2).
Nu var mötet framme vid den alltid så spännande valproceduren. Ingvar Ragnarsson och Bosse Franzén
hade gjort ett gott arbete och förberett väl.
Till största delen blev det omval eller förlängning av mandaten. Men inte på alla poster.
Vår ordförande Sven Stenquist hade avböjt ordförandeposten. Till ny ordförande valdes Siwert Axelsson.
Som försäkringskommiterad hade Bertil Skoglund avböjt förlängning. Ny ledamot blev Kjell-Åke Rehn.
Han presenteras under artikeln
Klubbprofilen. Valberedningens
Bosse Franzén hade avböjt och
ny blev Conny Tingstedt.
De avgående avtackades
av klubbvärden Lennart
Ahlsén och de nya hälsades
välkomna i klubbens arbete.
Förhandlingarna hade nått sitt
slut och Wilsson förklarade
mötet avslutat.
Nu stod klubbvärdarna Lennart
och Roger väl förberedda och
hälsade välkomna ut i köket
för att ta för sig av de goda
smörgåstårtorna och dricka
eller kaffe. De behövde inte
truga. Snart ringlade kön
lång till köket. Det fanns gott
om smörgåstårta och många
Bertil Skoglund
Lennart Ahlsén
Sven Stenquist
passade på att ta om. Det blev
en kväll med mycket hobbysnack
och umgänge innan det till slut var
dags att bryta upp och ge sig av hem i
februarimörkret.
Jan-Eric

Efter alla
beslut är
tagna så
väntas det
inför fikat

Ny ordförande i NSSVK.
En liten presentation av vår nya ordförande Siwert Axelsson.
Han bor med hustru Pia i Isåsa utanför Nässjö. Han blev medlem
i klubben 1998. Siwert jobbar med skogs och lantbruksfrågor,
mest med ekonomin. De första 25 åren på nuvarande Swedbank.
Sedan blev det eget företag inom samma område. Han har också
haft eget lantbruk och djurproduktion fram till 1993. Bilintresset
har funnits sedan barnsben då han samlade bilbilder i stället för
filmstjärnebilder. Första egna fordonet var en SAAB 99. Sedan
blev det två SAAB 99 EMS. Dagens bilinnehav består av tre
Pontiac(indianbilen) en vit Bonneville Vista 1959 och intagen till
Sverige 2002. En blå Parisienne Cab. Custom Sport årgång 1965.
Slutligen en röd Bonneville Cab. 1966 som togs hem 1998. Det
har blivit många resor till USA med fordonsaffärer och delar. Den
absoluta favoriten är Bonneville cabben från 1966. Under mitt
besök visade Siwert 2 jukeboxar i toppskick och fullmatade med
hits från 50- och 60-talet. Till fastigheten hör också en f.d. ladugård
som numera har renoverats och byggts om till en stor samlingssal
med tillhörande modernt kök. Där kan idag ordnas träffar, bröllop
mm. Den andra delen av byggnaden är ett stort garage som rymmer
åtskilligt med fordon. Siwert ser fram mot uppdraget i klubben.
Jan-Eric

Bonneville
Farm
Pia o Siwert Axclsson
0380-150 14/pia.isasa@gmail.com

Bilträff i Isåsa

(gamla Vetlandavägen mellan Nässjö och Stensjön)

den 15 augusti efter kl 17.30
och framåt
Liten nostalgiutställning
Korv och kaffe serveras
till självkostnadspris
Tipsrunda
Välkomna!
Pia o Siwert
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HEJ ALLA TVÅHJULSENTUSIASTER.
Nu drar snart mopedsäsongen igång. Vi smygstartade
i slutet på mars med prisutdelning på klubblokalen.
Det var prisutdelning för mopedtrimmet 2013. Första
priset tog Åke Karlsson hem. Det blev fika och en
massa mopedsnack. Det börjar bli hög tid att städa ur
cylindrarna nu och kicka igång mopparna. Den 6 juni
kör vi som vanligt vår mopedutflykt, hoppas ni har
tillfälle att komma. Ett annat kul rally att åka på är
Gripenbergsrallyt som går av stapeln den 17 maj.

INBJUDAN
En annan händelse ni inte får missa är att
Nässjö MC klubb firar motorcykelns dag
den 31 maj. Temat är Amerikanska mc,
moped&Veteran vid deras klubbstuga
vid rondellen i Stensjön. Kl 10.00,
missa inte detta. Det är garanterat en
lyckad tillställning. Moderna MC av alla
märken och dess ägare likväl som alla
sorters fordon är lika välkomna.
Ha en bra mopedsommar.
Mopedsektionen / Kalle

Besök hos Kenneth Johansson.
En dag i julstöket åkte jag och hälsade på
Kenneth. Syftet var att titta på hans samlingar
av modellbilar. En imponerande samling där
ett otal olika märken är representerade. Han
har samlat i många år och har hela serier
av vissa märken. Dessutom har han mycket
dokumentation som brev, prislistor, broschyrer
mm. Han renoverar också det som behövs. Det
skapar ett toppskick inför paraden i hyllorna.
Motorcykeln på bilden som tronar mitt i rummet
är en Rumi Super Sport 1953 i perfekt skick
och i skala 1:1. Rumi intresset kom av att jag
som tolvåring fick höra det vassa ljudet av en
Rumi. Något som med åren förstärktes och jag
genom Gösta Karlsson i Varberg införskaffade
ett renoveringsobjekt som jag renoverade. Den låg då i fem kartonger.
Efter reg.besiktning var den färdig för vägen. Har även deltagit i två
jubileumslopp i Hedemora, 1998 och 2003. Berättade Kenneth.
Jan-Eric
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STUDIEBESÖK PÅ JÖNKÖPINGS MOTORRENOVERING.
Onsdagskvällen den 19/3 gjorde
vi ett studiebesök hos Jönköpings
Motorrenovering AB. Ägaren Hans
Trofast hälsade oss välkomna och sonen
Mattias med två medarbetare visade oss
de olika momenten för att helrenovera
en motor. Vi fick även en inblick i hur
man testar en aluminiumtopp, så att
inga dolda sprickor förekommer. Vi fick
också se hur man gjuter nya lager, samt
hur man byter ut knutar och balanserar
kardanstänger. Vi var 25 personer från
klubben som lyhört lyssnade och tog åt
oss av all teknisk information som dessa
yrkesmän informerade om. Efter några
timmar var det dags för en fika och
vår ordförande Siwert
Axelsson tackade för
en intressant visning.
Han överlämnade
också vår lilla plakett
som ett minne.
Vid pennan / Göran T.

Här visas hur man renoverar ventilsäten på topplock

Funktionsbeskrivning av vevaxelslipmaskin

Mer ur Kenneths samling
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KLUBBPROFILEN.
Till klubbprofil i detta nummer valde jag
Kjell-Åke Rehn. Han bor i Nyholm strax
utanför Bodafors. Har varit medlem i
klubben sedan 25 år tillbaka. Yrkesmässigt
har Kjell-Åke kört lastbilar av alla sorter
och i alla år. Det började hos Samuelsson
i Spexhult och det varade i 13 år. Därefter
blev det 32 år hos Nässjö kommun. Numera
är han en glad pensionär. Kjell-Åke
valdes på årsmötet som besiktningsman
för veteranfordon. Han efterträdde Bertil
Skoglund som ville dra sig tillbaka. KjellÅke har också besiktningsuppdraget åt
försäkringsbolaget IF. Då representerar han
MVC Nässjönejden med 185 medlemmar.
Vad har han själv i fordonsväg? Där finns
en -98 NV, en BSA Royal Star 1970, en
Cresent Stockholmare 1970 och en Ford
Fairlane 1955. Den sistnämda kommer från
Arizona USA. Kjell-Åke har alltid varit
fordonsintresserad. Det började med att han
vid 6 års ålder ”snodde” brorsans moped
för en testkörning på hans Kaiser Swinger
-53. Första egna bilen kom 1965. Det var
en Ford Taunus -61. Något drömfordon? Det är min Ford Fairlane. Kjell-Åkes andra intressen är att besöka
rally och racing. Gärna också flyguppvisningar. Frågan om klubbens utveckling kom naturligtvis upp. Han
tycker att man bör få igång en ”jänkar” sektion. Tänkvärt.
Tack för en trevlig pratstund / Jan-Eric
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Bild från Isåsaträffen 2013

