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Susannes
sida
Nu är det äntligen vår och
dags att ta ut och lufta
moppen lite.
Lite mopedabstinens blev
många av oss av med när
vi gick på filmkvällen i
Lasse Öhmans regi. En
mycket trevlig kväll med
filmer både från mopedturer och från Lasses, Olles och Larres besök i
Imola. Som vanligt hade
dom fyndat flera vackra
Italienare.
Det var ju meningen att
jag skulle informera lite
om Club Victoria under
kvällen men kom alldeles
av mig, visste inte alls
vad jag skulle säga, tunghäfta helt enkelt. Nåja jag
får väl göra presentationen nu istället;
Någon egentlig klubb är
vi inte eftersom vi inte
har någon styrelse eller
bokslut, inga stadgar eller
ens en registrerad före-

ning.
Jag kom i kontakt med
club Victoria på en marknad i Södertälje där Max
Svensk satt och försökte få
ihop folk till en klubb. Vilket han också lyckades
med och han startade en
tidning. Tyvärr blev det
inte fler än två nummer så
jag tänkte; varför inte. Jag
mindes väl den där gången
när jag var barn och låg
sjuk, en kompis var sjuk
samtidigt och vi gjorde tidningar till varandra med
rebusar, korsord och liknande.
Ett litet provnummer gav
jag ut år 2000 i samband
med en av de första filmkvällarna som Lasse Öhman arrangerade och sen
har det bara rullat på.
80 kronor täcker kopiering
och porto och det blir lite
över till uppkopiering av
mopedlitteratur och annat
som till exempel bläckpatroner till min skrivare, ett
antivirusprogram till datorn .nu-adressen till hem-

Nästa nummer,
Skicka in om smått och stort, ju mer desto roligare mopedblad!. Det
hänger på ER. Alla bidrag med mopedanknytning är välkomna.

INTE BARA VICTORIA

sidan, papper, gem, kuvert och annat som går åt.
Klubben har fått vara med
och betalat halva scannern eftersom jag inte
skulle klara tidningen
utan en sån (min gamla
blev ”åskskadad” tillsammans med datorn i höstas)
och årskostnaden för
postgirokontot som används enbart för Club
Victoria.
Men nu behövs fler skribenter till mopedbladet!,
det vore kul att få in fler
bidrag om andra mopeder
än Victoria och annat som
handlar om mopeder. Det
kanske till och med finns
någon därute som vill
göre ett helt mopedblad?
Det vore kul med en annan infallsvinkel än den
jag har.
Dessutom har vår webbmaster nu hängt ut skylten! Så nu behövs nya
krafter, om du är duktig
på hemsidor maila genast
till Rubo och anmäl dig
för tjänstgöring!

Ha nu en riktigt solig moppesommar,
vi ses Susanne
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Lite gott och blandat
Plastemblem
hej alla Victoria älskare
jag har nytillverkade
plastemblem till Victoria, 57 till 60, dom brukar vara trasiga efter 50
år, den som sitter under
styret.
Torgny spjut 0705641,
Sollentuna
(saxat från forumet den
22/102005)

Köpes
Delar till
Rex Grand
Sport –68.
Ring
Christer
Westrin
0707606346

Den 1 juli fyller vi färjan till
Vinön med
MOPEDER.
Vägverket har
skaffat en större färja. Vi får
plats med flera
mopeder nu.
Hålltider
Vingåker 9:00
Högsjö 9:15
Högsjö stn. vägskäl 9:30
Färjan avgår 11:05 Från Hampetorp.
Medtag eget fika, grill finns på ön.
Frågor besvaras på
v.k.moppers@telia.com

Mopedauktion

i Norrtälje
Vid Shellmacken i Norrtälje.
Lördagen den 13 Maj
Klockan 11.00
Ett 30-tal mopeder, en flakmoped, diverse mopeddelar
och ett 20-tal äldre dam och
herrcyklar.
För mer info ring 0703412635 eller 073-0707356

Mopperally
20 Maj 2006
Samling Högsjö
Idrottsplats 11:00.
En naturskön åkning på ca: 4 mil Med ett 10–tal
mopedrelaterade frågor.
Startavgift 100:- inkl. mat,
dricka och kaffe.
Anmälan senast 15 maj till
v.k.moppers@telia.com

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

Tfn: 08-582 491 36
E-post:
pdc285a@tninet.se

Glöm inte att meddela ert mopedinnehav

Hemma hos Erlandsson

