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I det här numret:

Susannes sida
Nu är äntligen våren
här, solen skiner och
det har blivit dags att
plocka fram mopederna igen. Äntligen!
Som tur var då abstinensen var som värst
så fixade Lars Öhman
en filmträff i grindstugan vid överskottslagret i Solna. Det var
jättteskoj att titta på filmer från sommaren
och från marknaden i
Imola och prata lite
moped.
Jag tog med mig mopedlitteratur för försäljning och reade de
sista tröjorna (XXL)
som såldes slut i ett

En suddig bild av Lars
Öhman, tagen med min
nya telefon som jag äntligen fått att fungera!
Men som ett alternativ till
kamera fungerar den dåligt!

nafs. Med utgifter på
100:- och en inkomst
från försäljningen på
1680:- så blev det ett
bra klirr i kassan!
Sen träffades några av
oss igen hemma i vårt
garage och bestämde
datum för sommarens
mopedutflykter. Själv
har jag bokat in ett
fruntimmersrally då
alla fruntimmer är
speciellt inbjudna men
givetvis även ni män.
Dock, ibland kan jag
tycka att det är lite väl
många karlar så kom
igen alla ni fruntimmer och gör mig sällskap på Sveriges nationaldag den 6 juni.
Barn är också välkomna, själv tänkte jag ta
med mig Sabina bakpå
mopeden i en barnstol
så eventuella lekkamrater till henne är
mycket välkomna.
Varför inte göra som
vi gjorde i början; en
av oss körde moped
och den andra körde
bil sen bytte vi halvvägs. (det ska böjas i
tid!). Start från Ikeas
parkering som vanligt

och jag har givetvis
med mig min käre
make som alltid hittar
så bra vägar att köra.
Vi ses där!
Ännu är det inte försent att anordna en
mopedutflykt, anmäl
den till hemsidans kalender så fixar RUBO
resten (RUBO är han
med hjälmen på
framsidan av detta
nummer!) Ha gärna
för vana att surfa in
på hemsidan då och
då, man vet aldrig
vad som kan dyka
upp.
För inte så länge sedan fick jag hemsänt
ett videoband från
Mellstaträffen i höstas i Borlänge, en
mycket bra film som
just nu befinner sig
hos Lars Öhman om
ni är intresserade av
att låna den. Fast något skådespelarämne
är jag inte, jag överlåter det jobbet till
proffsen med varm
hand!
Äntligen har Bilsport
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kommit ut och där
kan ni nu beundra
mig/plåtbananen i en
alldeles utmärkt artikel som gjordes just
i Borlänge. Mellstaträffen år 2005 arrangeras i Borlänge
den 19-20/8 om den
och annat kan man
läsa på deras hemsida, http://hem.
passagen.se/tsvblarok/

Glad
moppeSommar
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Behöver du omvulkning
av framgaffelgummi till
Vicky III eller Vicky IV. ?
Ta kontakt med medlem
180 Wilhelm Kepplerus
Han bor på Döbeliusvägen
122, 256 54 Ramlösa. (jag
har tyvärr inte hans telefonnummer)
Han erbjuder omvulkning
för 500:- eller så byter han
gärna mot Victoriadelar.

Filmkväll, Grindstugan vid överskottslagret i Solna. Pyttipanna med ägg och trevlig samvaro. Vi
tittade på filmer från några mopedturer i somras
och från en marknad i Italien, Imola förutom allt
mopedprat förståss.

Mopedutflykt i ottan
Inbjudan till mopedutflykt i ottan den 15/5 2005
avfärd klockan 06.00 så kom i god tid!
Samling på Shellmacken vid Lindhagensplan på
Kungsholmen i Stockholm. Där finns gott om
plats för bilparkering. Färden är 5,5 mil utefter
Stockholms vårfagra stränder och möjlighet ges
för både raster och gemytligt umgänge. Vi är tillbaka på Lindhagensplan cirka 12.00.
Jag kan färdvägen men behöver hjälp av kunnig
Stockholmskännare. Medtag matsäck och ett gott
morgonhumör.
Vi ses; Kjell Pettersson 070-5461361
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Inbjudan
Norrsundets Motor Veteraner
klubben bildad 22 januari 2003

Inbjuder till Moppe
rallyt Hånka Träffen Lördagen den 4
juni 2005
Startavgift 160 Kr Ingår: Mat,Fika,T-shirt
Pris till Finaste moped samt Rat
bike.
Anmälan görs genom att betala in
160 Kr på vårt Postgiro Nr:
1021423-7
På inbetalningskortet skall stå:
Namn, adress ,telefon nr , maträtt
och tröjstorlek.
Mat alternativ:
Wienerfärslimpa med gräddsås och lingon = Kött
Stekt fisk med Tartarsås =Fisk
Rätterna serveras med kokt eller stekt
potatis
Tröjstorlekar finns i S , M , L , XL .
XXL

talt
vi gör stopp för att få fika med macka och
att rösta fram de vinnande mopederna,
för att sedan fortsätta vår tur till prisutdelning och mat.
Vi tar oss friheten att begränsa antalet deltagare till 150 St.
Anmälan bindande efter 1a maj = sista anmälnings dag
vid för många anmälda gäller betal datum
som utvals kriterie
Norrsundet ligger vid havet mellan Gävle och Söderhamn åk E4 till Hakkegård följ pilningen mot
Norrsundet
Upplysnigar om Hånka Träffen :
Peter Jansson Tel: 0297-23013
Bengt Lingvall Tel: 0297-22473
Sven Wimark Tel:0297-22489
Lars Wimark Tel:0297-10978

Var ?? Vid vår klubblokal i Norrsundet ligMail till Peter allti.tec@mbox318.swipnet.se
ger starten
Hemsidan; http://home.swipnet.se/alltitec/motorveteraner.
htm
När ?? 4 juni 2005 samlas vi kl 09,00 på
OBS: Informationen ovan är hämtad
morgonen
Planerna är att köra en tur på ca. 3-4 mil to- från hemsidan. susanne
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Grunkor & Mojänger Överklinten Västerbotten 4/6
Moped backrace i pungkrossarbacken
Info 0943/44035

HEJ MOPPEKOMPISAR
Det kom en liten
tanke att jag skulle
skriva och berätta
om vårt mopperally
i Uppsala den 15
januari.
Där skulle ett rally
gå av stapeln i julgransplundringens
tecken.
Jag (Lilian) som
tycker det är roligt
att klä ut mig såg
fram emot detta.
Rallyt hette
”VINTERVURPAN”
Vi åkte tillsammans med våra
moppekompisar i
Moppemojensvänner som vi tillhör
här i Åkersberga,
med mopparna på
släpkärra för vi tidigt till Uppsala för
att möta upp andra trevliga kompi-

sar.
Starten var på Sankt
Eriks Torg i Uppsala
och där fick vi
varmt kaffe och
smörgåsar och annat gott.
Sedan fortsatte färden genom Staden
med många glada
skratt och många
tutningar från bilar som tyckte det
var roligt.
Jag hade dagen till
ära kapat min julgran som jag hade
slängt ut, det var
bara det att den
aldrig ville barra
av så den såg nog
alldeles för grön och
vacker ut, men jag
hade den i alla fall
bak på min fina
FRAM SKOTER årsmodell 1955.

Vi hade en otroligt
trevlig dag även
om det var lite
kallt om fingrarna
sista biten. Jag vill
verkligen tacka för
ett utomordentligt
välordnat rally,
med grillade korvar varmt kaffe och
roliga tävlingar.
Jag rekommenderar det verkligen
för alla till nästa
år. Vill man se och
höra mera tror jag
mig veta att det
finns att läsa om
det i Classic motor
har grabbarna
sagt. (jag har
ännu i skrivande
stund inte läst tidningen)
Hälsningar från Lilian medlem 36 och
Göran 35.
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SPEEDRIDERS FRYKSTARUNDA 2005 NYHETSBREV nr 1.
från Danmark också!
Som vanligt är SpeedRiders prisbord mer än
välfyllt!
Kommer vi bli fler än
120 startade mopeder i
år? :)

Här kommer lite information om veteranmopedrallyt Frykstarundan
den 3 September i år.
Den populära teknik/
nostalgidagen med
SpeedRiders Frykstarundan i
Värmland,
Kil blir
även av i
år också.
(sist 120st
mopeder
vid starten). Varför
inte ta med familjen på
en tur med Ångbåten
FREJA till reducerat
pris denna dag. Det blir
en åktur i naturskönmiljö med moped på 4,5
mil med stopp som
vanligt vid den gamla
lanthadeln i Tolita för
en bensträckare, kaffe
och ev. mekning. :)
Kom och besök Frykstarundan i år och titta
på fina veteranmopeder, åk den mytom-

spunna ångbåten FREJA, titta på veteranbilar/
bussar (ev. åktur med
bussarna) med mera.
Korv och dricka finns på
plats, lotteri på en Minimoto (se bild längre
ner). Ja gör denna dag

till en familjedag & rasta
hunden samtidigt!
Fjolårets Frykstarunda
blev en riktig succé där
besökare kom alltifrån
Uppsala,
Stockholm,
Örebro,
Västerås,
Hultsfred ja
ända i

Boka redan nu in Lördagen den 3 September kl. 11.00 i din kalender, så du inte missar
årets moppeevenemang!
Varmt välkomna önskar
arrangören SpeedRiders!
Mer info om evenemanget kommer framöver, eller kommer att
finnas på: www.
speedriders.com
Mvh
Martin"2000"Henriksson,
SpeedRiders
WEBBANSVARIG
info@speedriders.com
www.speedriders.com
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2005
Alltid (nästan) samling klockan 10.00
och vi åker klockan
11.00 (för det mesta!)
☼

☼

☼

☼

☼

☼

Söndag 1 maj. Marcuskyrkan i
Björkhagen. Rosa Körberg & Thomas Kings. Tel. 18 43 47 mob.
070/233 69 64.
söndag 15 maj, utflykt i ottan,
OBS start 06.00 från Shellmacken på
Lindhagensplan i Stockholm Kjell
Pettersson 070-5461361
Söndag 29 maj. Hågelby
(Botkyrka). Pelle & Susanne Höglund. Tel. 55049193. mob
070/6983177.
Måndag 6 juni. Fruntimmersrally! Gäller även män men fruntimmer är speciellt välkomna. Ikea Barkaby. Susanne Axlund. Tel. 582 491
36.
Söndag 3 juli. Lohärads bygdegård ( Norrtälje) Ingemar Ericsson.
Tel. 0176-192 24 mob. 070/582 82
20.
Söndag 31 juli. Viggbyholms
station ( Roslagsbanan) Olle Leksell.
Tel. 540 228 24 mob. 070/601 91 82.

☼

Söndag 21 augusti. Favori-

☼

ten Åkersberga ( Margretelund )
Lilian & Göran Norin. Tel.540
62917 mob. 070/5308070.
Söndag 4 september. I Södertäljetrakten. Pelle & Susanne
Höglund. Tel. 55049193. mob.
070/6983177.

☼

Söndag 11 september.
Gnestav .3 Bandhagen. Gunnar &
Harriet J onsson. Tel. 99 55 84.

☼

Söndag 25 september.
Shellmacken Bålsta. Peter Segemark. Tel. 0171-46 98 10. mob.
070/460 53 58.
Samtliga utflykter samling

Club Victorias mopedutflykter bör förläggas till lämpliga och lagliga vägar
för mopedtrafik, kännetecknas av ett
vårdat beteende i trafiken och därmed
ge goodwill till klubben
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Ni har väl inte missat vårt forum på nätet?,
2005-03-07 22:01:13
Lite frågor angående
vicky III
Hej,
Jag har tänkt att göra i ordning min gamla victoria.
Jag började att renovera
motorn(M50) som 16åring
för över tio års sedan halvt
isärplockat ha den därefter
legat i mina föräldrars garage.
Jag köpte en reservdels
motor för att plocka delar
ifrån.
nu till frågorna:
Min motor har trillat någongång och skadat gängerna på axeln till kopplingen(den som är avigt gängad) kan man med vanliga

gängverktyg reparera gängerna eller måsta man ha
special verktyg?
Eller hur får man loss axeln
efter att man delat motorn
den verkar sitta stenhårt
fast?
Till förgasaren saknas trottel
och nål, vilka passar är de
standard eller en special variant? det är en BING 1/8/6
svänghjul och tändning saknas (sitter fel svänghjul på
reservdelsmotorn) kan man
använda svänghjulet från
någon annan moped?
på reservdelsmotorn var cylindern i lättmetall istället för
gjutjärn samt så fanns det
ingen pysventil i toppen, vilken är bäst att använda?
Passar hobbex kolvringar

(38mm)?
Finns det någon som säljer
packningar?
Hälsningar Lars Göteborg
……………………………...
2005-03-11 12:08:39
Re: Lite frågor angående
vicky III
För axeln med stukade
gängor använd ett mjukt
dorn (aluminium, koppar)
låt det "vila" mot axeländen
och slå ett par gånger så
kommer det nog, sitter bara
fast i kopplingsdrevet med
hjälp av en kona. Ha riktigt
underlag så det svarar ordentligt! Sen har du väl en
axel från den andra motorn
som du kan använda ?! om
inte så finns det kanske
nån på en mekanisk verkstad som kan fixa den med
en gängfil? Säg till att axeln
är vänstergängad först !
Alvars.se eller Norscand.
com mfl säljer förgasardelar!
Angående svänghjulet så
mejlar jag några bilder på
mitt +beteckningar på det!
Det är marknad på Åby
travbana 20 Mars. Kolla
där ! Tag med kolven till
Blohms eller Hobbex och
kolla ! Nästan 100 på att
Puch passar dock. Biltema
säljer packningspapper
använd det tunnaste mellan
motorhalvorna! Tror det är
svårt att hitta nån som säljer packningar. Använd toppen med pys du har väl
handtag på styret för det !?
Håkan, Gråbo
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2005-03-06 22:07:10
Victoria Special påhängare
Jag är en nybliven ägare
av en Victoria special påhängsmotor. Men jag har
ett problem med motorn,
Den går bara om jag håller
fullgas. Jag har kollat tändningen 1,5mm före ÖD och
avståndet på brytaren och
tändstift det är rätt
(0,4mm). Jag har gjort ren
förgasaren, tanken, filtret.
Jag blir inte klok på detta
vad gör jag för fel???
Tacksam för svar:
Mikael
………………………………
2005-03-08 19:16:31
Re: Victoria Special påhängare

Jag är ingen expert,
men har haft liknade
problem på en annan
moppe. Den gick oxå
bara på höga varv, bytte tändspole och sen
gick den som den skulle. Det är mitt tips att
byta/kolla tändspolen,
om du inte vet skicket
på spolen och kondensatorn är det en bra investering att byta ut
dessa.
Gustav, Stockholm
………………………...
2005-03-09 00:34:04
Re: Re: Victoria Special påhängare
Tack för tipset Gustav:
Men då kommer nästa frå-

ga,var kan man köpa tändningsdelar till min Victoria
motor?

Handledning för tändinställningen
avsedd för verkstäder
1. Kontrollera brytaravståndet genom inspektionshålet i
svänghjulet, justera om behövligt. Byt ut kontakterna då avståndet 0,4 mm ej längre kan erhållas.
2. Lossa svänghjulsmuttern och drag av svänghjulet med vår
specialavdragare. Sätt på svänghjulet igen helt löst så att vevaxeln kan vridas under det följande arbetsförloppet.
3. Tag bort tändstiftet och skruva i vårt tändinställningsverktyg i stället, mikrometerskruven på detta skruvas utåt.
4. Indikera övre dödpunkten genom vridning av balanshjulet
medurs och samtidig inskruvning av mikrometern.
5. Gå tillbaka med kolven och skruva in mikrometern ytterligare 1,5 mm. -.1 delstreck motsvarar 1/10 mm, ett helt varv är
1 mm; alltså erfordras 1½ varv.
6. Vrid svänghjulet medurs tills kolven gör kontakt med mikrometern. Fortsätt och vrid -svänghjulet vrider sig nu på vevaxelns kona -tills brytarkontakterna bli synliga genom det ovala inspektionshålet och just börja öppna. En remsa tunt papper fastklämd
mellan kontaktytorna skall just i det ögonblicket lossna och gå
att draga ut.
7. Vid denna ställning på kolv och brytarkontakter drages
svänghjulet fast med hjälp av vårt mothållsverktyg.

www.club-
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Julkort från;
Néstor Ruben PACHECO <pachenr@netverk.
com.ar>

Andra Evenemang som kan rekommenderas
☺ 7-8 Maj, Arosmarknaden i Västerås
☺ 1 Maj, Mopperace i Svartå, det skulle vara kul och åka iväg dit någon gång men
jag har ännu inte lyckats ta mig dit.
☺ 28 Maj, Wärstamarknaden, utåt Skokloster. en riktig familjemarknad.
☺ 4 juni, Grunkor och mojänger i Överklinten. (se notis på sidan 5)
☺ 4 juni, Norrsundets motorveteraner, läs mer på sidan 4.
☺ 4 juni, Bergsåkers travbana Sundsvall. Norrlands största?
☺ 11-12 juni, Bockhorn i Tyskland, antik och Veteran-marknad.
☺ 29-30 juli, Motorhistoriska marknaden i Tullinge, ett måste för entusiatsen.
☺ 28 augusti, Ekeby Eskilstuna.
☺ 3 September, Speeriders Frykstarunda, läs om den på sidan 6
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Nya mopedister
hälsas härmed välkomna

Hur får man mopedbladet??? Sätt in 80:- på postgiro !!!OBS Nytt postgironummer!!! 179 58 92-7 Susanne Axlund, glöm inte att ange namn, adress, telefonnummer och gärna mopedinnehav. 80:- gäller för ett år och du får 3-4 stycken
mopedblad och tillgång till en förmånlig försäkring i Länsförsäkringar för upp
till 10 mopeder (se nummer 1 2005) detta gäller dock endast de som är skrivna i
Stockholms Län. Du är också med på en namnlista och får utskick om mopedutflykter och eventuella övriga evenemang. Du måste inte vara ”medlem” för att
åka med på våra mopedutflykter eller vara med på övriga evenemang.
236

Mäkikaltio Rune

Vedahöjden 90

137 93

Tungelsta

237

Holmen

Helge

Mörbyvägen 46

179 75

Skå

238

Söderlund

Kjell

Rönnvägen 4

191 41

Sollentuna

239

Bamegård

HansGunnar

Bammarboda gård

184 91

Åkersberga

240

Vänerman

Anders

Algatan 5

152 41

Södertälje

241

Johansson

Gösta

Praktejdervägen 9

184 61

Åkersberga

08-54022046/
070-7397645/
gostajohan@delta.
telenordia.se

Fuchs FM 40
M -53, MCB
Compact 1252 75, NV Autoped 117B -55.

242

Herdin

Martin

Riddargatan 45

114 57

Stockholm

08-6640087

Monark -53.

243

Svensson

Willy

Bangatan 5 1tr

171 63

Solna

www.club-victoria.nu
Mer behövs inte sägas! Surfa genast in!

www.club-victoria.nu
SUSANNE AXLUND
KARLSBORG 197 91
BRO

Tfn: 08-582 491 36
E-post: dc285a@tninet.
se

Ska jag DÖ ska jag göra det på moped!!
Citat av Olle Leksell

Bild från ”vår mopedutflykt 2004 med start från IKEA:s parkering i Barkarby.
En mycket intressant trehjulig moped som var ”ledad” på mitten, vid sväng lutade
”framdelen” åt det håll man svängde men ”bakdelen” var stilla. Det såg häftigt ut!
Mopeden heter Ariel och kommer från England.

