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Susannes sida 

För mopedfantas-

det! 
Klubbens ekonomi är 
mycket god så förslag 
mottages gärna på hur 
vi skulle kunna spen-
dera lite pengar på nåt 
kul, till gang för alla 
ni som bidrar till mo-
pedbladet.  
Några har redan beta-
lat för 2007, till er 
andra bifogar jag ett 
inbetalningskort på 
80:-.  
Dessutom har jag fak-
tiskt en betalning från 
förra året utan avsän-
dare.  
Mer trevlig litteratur 
att kopiera efterlyses 
samt att ni gärna får 
komma med önskemål 
om sånt ni tycker sak-
nas. 
Snart är det också 
dags att bestämma da-
tum för årets moped-
utflykter, om du vill 
arrangera en mopedtur 
så hör av dej till Peter 
Segemark på telefon 
0171-469810. 

Allt som krävs är en 
lagom runda på allt 
ifrån ett par mil till 
flera. En fikapaus på 
vägen är ju alltid 
trevligt eller om du 
väljer att ha ett pick-
nickrally går det ock-
så bra. Ju fler moped-
rallyn desto bättre för 
då kanske man lyckas 
planera in några av 
dom. Själva tänkte vi 
återuppta vårt rally 
från Ikea Barkarby i 
Maj som vi hoppade 
över förra året, (vet ej 
varför egentligen) Jag 
hoppas att ni karlar 
tar och släpar med era 
fruntimmer (och 
barn) där hemifrån, 
om inte annat så för 
att slippa mitt tjat om 
alla dessa karlar!. 
Boka också in ett ral-
ly i Maj ute på Djurö, 
exakt datum medde-
las senare.  
Vi ses där! 
            Susanne 
 

Så kom snön och ky-
lan till slut till alla 
barns stora lycka, nu 
är det pulka som gäll-
er, mopederna får stå 
tills sig ett tag. Men 
så snart det går ska vi 
ut och åka igen, vi 
fick blodad tand på 
vintervurpan då Sabi-
na åkte bakpå utan 
barnstol vilket gick 
alldeles utmärkt. På 
många av våra mope-
der har vi ju extra 
fotpinnar så hon satt 
både bekvämt och 
stadigt.  
Jag fick till slut till 
det med matrikeln 
som jag nu lämnat 
ifrån mig för tryck-
ning. Förhoppnings-
vis ska jag få iväg de 
här sidorna tillsam-
mans med matrikeln 
nästa vecka för sen 
blir vi borta ett tag.  
I värsta fall får jag se 
till att någon annan 
fixar det.  
Delegering är ledor-

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 



S I D A  3  Å R G Å N G  7  

 Club Victorias mo-
pedutflykter bör för-
läggas till lämpliga 
och lagliga vägar 
för mopedtrafik, 
kännetecknas av ett 
vårdat beteende i 
trafiken och därmed 
ge goodwill till 
klubben 

Länktips: 
Har du en gammal veteran-
moped? Vill du hitta andra 
som har samma märke,  
för kunskap och erfarenhet, 
eller av ren nyfikenhet?  
Då kanske den nya sidan 
"Veteranmopedregistret" är 
något: 
Läs mer på: http://
veteranmopeder.xmedia.se/ 
(Obs - ny sida)  
Mvh Pelle Andersson - Ud-
devalla 
 Hej ja söker en ben-

sinkran till min moppe 
DKW hummel om ja 
kan få kontakt med 
någon som har en så-
dan till salu.  
Hälsningar Tjalle 
Gustavsson Tel.011-
89107. 

Hej !  
Jeg er medlem i en norsk klubb for nors-
ke mopeder og små mc'er (opptil175ccm)   
se for den lansdekkenende klubben:  
http://www.tempoklubben.no/  
og for den lokale kllubben:  
http://www.kuberje.com/  
 
Vi skulle gjerne hatt en "vennskapsklubb" 
i Sverige for å besøke. Området denne 
bør ligge i er Østersund, Sundsvall Fur-
nesdalen og sørover langs grensen.  
Kan du hjelpe meg med noen linker evt 
annen kontaktinformasjon til veteran mo-
ped/mc klubber i disse områdene.  
Forresten så var jeg i Stockholm 13. de-
sember og så ett opptog av sykler, var det 
dere ?  
Ha en fin jul og spennende nytt år på 2 
hjul :-) Med vennlig hilsen / Kind Re-
gards 
Hallgeir Nisja 
IT Architect  
E-mail: hnisja@no.ibm.com 

Dear oldtimer friends and customers, 
only a few days and the jear 2006 is history. 
Yes, time goes by quick... Lot of people say, they 
have not enough of it. 
Now there's a great chance to take some time for our 
friends, family and our self in the coming Christmas 
days. 
Take this chance! 
We would like to say many thanks for the excellent 
cooperation and hope that we can fulfil your needs in 
the next jear too. 
We wish you, your families and your assistants a 
merry merry Christmas and a happy healthy and suc-
cessful new year 2007. 
Ihr/ yours 
Thomas Kurz          Victoria-Oldtimer 
Wilchenreuth 25 
D-92637 Theisseil 
Tel: +49 9602 939377 (14 - 17 Uhr) 
Fax: +49 9602 939378 
 
eMail: kontakt@victoria-oldtimer.de 
Web: www.victoria-oldtimer.de 
Shop: www.victoria-oldtimer.de/shop/index.htm 
Forum: www.victoria-oldtimer.de/forum 
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Vi lyckades till slut ta oss till 
Vintervurpan i Uppsala, något 
som vi länge pratat om men 
inte hunnit med. Vi tog varsin 
moped och som juldekoration 
tog jag med mej en egen Lu-
cia plus några julgranskulor 
och lite annat.  
Det blåste kallt men trots det 
var det ganska många mope-
der, gissar på uppåt hundra 
stycken. Men trots alla delta-
gare var det bara jag och min 
Lucia som var av kvinnligt 
kön eftersom Lilian var sjuk, 
hallå där ute! finns det inga 
fler fruntimmer som tycker 
det är kul att köra moped?  
Det var lite moddigt och efter-
som jag skjutsade Sabina så 
tog jag det lugnt i början, efter 
ett tag blev jag säkrare och 
kunde gasa på lite mer men då 
var det redan försent, vi var 
från-åkta. Då maken min är en 

snäll make så väntade han på 
oss och blev från-åkt även han. 
Vi kom ikapp några till som 
kommit efter och vi tog oss till 
skolan. De andra skulle åka ner 
på stan och se om dom såg de 
andra mopederna men då Sabi-
na klagat på att hon frös om 
fötterna så stannade vi vid sko-
lan och konstaterade att hon var 
dyngsur. Ridå, hon grät och vil-
le hem. Då kom några vänliga 
själar i bil och undrade om Sa-
bina ville värma sig i bilen, 
dom var på väg för att förbere-
da för korvgrillningen, jag 
minns tyvärr inte vad dom hette 
men Sabina fick ett par torra 
strumpor av damen i bilen och 
dom lånade ut en pläd. För sä-
kerhets skull skickade jag iväg 
min snälle make att hämta vår 
bil, bara ifall att. Efter ett tag så 
hämtade Sabina sig och alla 
mopederna kom och korvgrill-

ningen tog fart. Det fanns ett 
rum inne i skolan där vi kunde 
värma oss. Sabina fick två 
plastpåsar som extra strumpor 
för att skydda fötterna från de 
blöta skorna så vi kunde vara 
ute lite och titta på slalomkör-
ningen och alla vurpor. Sen 
var det dags för prisutdelning 
och Sabina gjorde stora ögon 
när pokalerna ställdes fram¸ 
åh va fina.  
Priset för bästa juldekoration 
går till moped nummer 68! 
Men, sa jag till Sabina, det är 
ju du! 
Lyckan var stor och nu var de 
blöta och kalla fötterna som 
bortblåsta, dagens finaste jul-
dekoration, min alldeles egna 
Lucia!                     Susanne 
 
ps. det var flera bra juldekora-
tioner i år så nästa år blir nog 
konkurrensen stenhård! ds. 

Vintervurpans bästa Juldekoration 



Hej & hå ! 
Förstår att ni har mycket kring 
er - men dristar mig ändå som 
betalande klubbmedlem att hiva 
iväg följande; Har nyss köpt en 
DKW AERO - 63, bildbevis bi-
fogas. --Tyckte mig se att ni har 
en likadan i er samling - och 
förstår dåäven att ni har mycket 
kunskaper i ämnet. 
Är i behov av följande; 
Manual, Reservdelslista, Verk-
stadshandbok, Original styre - 
eller liknande, Vredet ( knop-
pen ) som skall sitta på lamphu-
set., Lock till verktygslåda., 
Tanklock, Ett st fotstöd ( fotpin-
ne ), "Aluminiumstruten" - som 
skall sitta på förgasaren, Gärna 
original öppet insugningsrör 
( alt uppgift om öppnande av 
lämplig håldiameter i befintligt 
( - hur det nu skall gå till ...?)), 
Beteckning på original förgasa-
re för den ostrypta varianten. 
Kuggtal, fram o bak. Vet ni om 

man någonstans, ifrån kan in-
handla, nya ljuddämpare + avgas-
rör - och om det överhuvudtaget 
finns någon 
som möjligen säljer nya delar till 
mopeden ifråga… Nog för denna 
gång. 
Tacksam för alla tips och hänvis-
ningar. Hej so long ! 
 Herr Henriksén - i Laxå - av alla 
ställen"...… 
………………………………. 
Hej du därborta i Laxå (av alla 
ställen)  
Det finns ingen reservdelslista el-
ler liknande som vi sett i alla fall. 
Mopeden är som vi tror helt en-
kelt ett ihop-plock, den finns inte 
i Tyskland utan är ihop-plockad 
för vår marknad. I stort verkar det 
vara en DKW Sport typ 128 där 
man satt en tank från en 136:a en 
samt en annan pakethållare/ sadel 
och styre. På tanken ska det fin-
nas en dekal uppepå på tvären 
med texten Aero. Styret ser fel ut 

det ska vara smalare och utan 
"fågelpinne" (såvitt vi vet!). 
Verktygslocket kan du köpa av 
"Pelle Plåt" dom är i glasfiber 
men ser bra ut. Tanklocket är 
ett vanligt räfflat som man kan 
hitta på marknader. Fotstödet 
är även det ett vanligt som sit-
ter på DKW Sport och även 
Rex-mopeder. Aluminiumstru-
ten bör även den kunna hittas 
på marknader, men du behöver 
ett gummi också och det kan 
du köpa av en kille i Tyskland 
som heter Johannes Laubman. 
(Vi kan förmedla den kontak-
ten om du är intresserad). Insu-
get är detsamma som på DKW 
Sport vilket även gäller kuggta-
let. oLjuddämpare och avgas-
rör bör gå att hitta på markna-
der, där kan man ibland hitta 
säljare som säljer nytillverkade 
delar till mopeder. 
Susanne och Mikael. 
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Från han i Laxå, av alla 
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www.club-victoria.nu 

Försäkring för dej som har flera mopeder. 
Som medlem har du möjlighet att teckna tra-
fikförsäkring för dina mopeder som är äldre 
än 25 år. Vi får för priset av två trafikförsäk-
ringar teckna upp till tio stycken olika mope-
der. Du får bara köra två stycken samtidigt 
vilket innebär att ni kan vara två stycken som 
kör varsin moped samtidigt. Om du säljer el-
ler köper en ny moped måste det anmälas 
omgående annars gäller inte försäkringen för 
din nya moped.  
När det gäller försäkringsbrevet så ska alla 
ram-nummer  vara noterade på försäkrings-
brevet. 
 
Kostnaden för två trafikförsäkringar blir 2 
gånger 512:- löpande på ett år vilket blir to-
talt 1024:- per år.)  En nyhet är att vi nu kan 
teckna en trafikförsäkring för den som bara 
har en moped, priset blir då 512:- per år. 

 MOPEDMÄRKE              MODELL                    ÅRSMO-
DELL   

RAMNUMMER 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

( priserna gäller med reservation för eventuella 
prishöjningar) 
Notera ditt mopedinnehav på listan nedanför, 
fyll i namn adress och ditt personnummer. 
Medlemsnumret hittar du dels på medlemsma-
trikeln i detta nummer och dels på adresslap-
pen. Skicka sen hela sidan eller en kopia  till 
vår kontaktperson för  försäkringar Lars Wid-
man; Försäkringsbrevet skickas sedan ut av 
Länsförsäkringar. 
 
NAMN……….. 
ADRESS………... 
PERSONUMMER………….  …….     
MEDLEMSNR…………. 
 
SKICKA IN DENNA LISTA eller kopia TILL  
LARS WIDMAN  
MASKINISTGATAN 9 
117 66 STOCKHOLM 

LÄNSFÖRSÄKRINGAR i sam-
arbete med CLUB VICTORIA;  

OBS; gäller endast för dig 
som är skriven inom Stock-

holms län.  



289 Gustafsson Erik Örbyslottsväg 37A 125 71 Älvsjö 

290 Skantz Johan Korpmossevägen 53 126 38 Hägersten 

291 Fagerström Magnus Hjortvägen 15 370 30 Rödeby 

 
Hur får man mopedbladet???  Sätt in 80:- på postgi-
ro !!!OBS Nytt postgironummer!!! 179 58 92-7 Su-
sanne Axlund, glöm inte att ange namn, adress, tele-
fonnummer och gärna mopedinnehav. 80:- gäller för 
ett år och du får 4 stycken mopedblad och tillgång till 
en förmånlig försäkring i Länsförsäkringar för upp till 
10 mopeder (se nummer 1 2003) detta gäller dock en-
dast de som är skrivna i Stockholms Län. Du är också 
med på en namnlista och får utskick om mopedutflyk-
ter och eventuella övriga evenemang. Du måste inte 
vara ”medlem” för att åka med på våra mopedutflyk-
ter eller vara med på övriga evenemang.  
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Nya mope-
dister 

 hälsas här-
med väl-

Den första mopeden jag köpte 
var en HMV inköptes begag-
nad på Banhusgatan i Stock-
holm för 400 kr på avbetal-
ning, min mor stod för kon-
traktet, jag för pengarna, det 
var nog dyrt men det blev ju 
min den var grön och hade 
limpa att sitta på. Mopeden 
inköptes i slutet av September 
Jag är född i slutet av Novem-
ber den 26 närmare bestämt 
En dag så rundar Jag torget på 
stora Essingen . Där står 
"snutnisse" han kliver ut i ga-
tan och stoppar mej, tittar mej 
stint i ögonen och säger du är 
inte 15 år ännu grabben nu tar 
du den där mopeden och leder 
den så länge jag se dej vilket 
jag gjorde till nästa gathörn 
där han ej kunde se mej. Jag 
hade med benäget bistånd av 
Leif Gode "trimmat" min mo-

ped till den oerhörda farten av 
50km/h. Vid den uppnådda 
maxfarten så började den att 4-
takta, mopeden hade en förga-
sare av fabrikat Delorto den 
kunde ej ha ställbar munstycke. 
Men mopeden hade en egenhet, 
när jag kom till en backe först 
så gick farten ner sen slutade 
den att 4takta och ökade där ef-
ter farten och var snart uppe i 
50 igen så dom pojkar som kör-
de om mej på plan mark körde 
jag om när det blev uppförs-
backe. Min nästa moped var en 
Kraidler,  den var jag ej särskilt 
nöjd med. Nästa moped var en 
Victoria. Det är ju som att svä-
ra i kyrkan, jag var ej nöjd med 
den heller så jag bytte den till 
en Fram med HMV motor. 
Även denna moped uppförde 
sej som min gamla HMV. Att 
jag köpte en HMV var därför 

att det var den motor med 
störst cylinder volym. moped-
motorn skulle vara under 
50cm3 HMV:n hade 49,9. 
Som barn viste jag ej att den 
hade längst slaglängd.  
Idag så är jag ägare till en 
Puch Dakota och 2st till av 
annat fabrikat. Jag köpte för 
ett tag sedan en bok om nästan 
alla mopeder där står tekniska 
uppgifter om alla motorer det 
var där som jag såg att HMVn 
hade längst slaglängd. Lite 
mer än Puch, Den utväxlar 
1hk vid 3500rpm. NSU är en 
kortslagig motor den utväxlar 
1hk vid 5000rpm  
M.V.H.        
Medlem nr90  

 

Mina första mopeder.  



SUSANNE AXLUND 
KARLSBORG 197 91 
BRO 

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

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

www.club-victoria.nu 

FÖRENINGSBREV 

Så här snyggt transporterade fa-
miljen Olsson sina mopeder till 
mopedrallyt i Bålsta i höstas 


