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Vintervurpans Slalomkörning ; Ulf Markefelt på sin
Zündapp fångar upp en Cylinder. Foto; Hans Österblom
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Susannes sida
Äntligen dags
för årets filmkväll!

även dags att bestämma
datum för årets mopedrallyn. Ju fler desto bättre.

Jag hoppas att träffa så
många som möjligt av er
ute i Täby den 27 mars.
Mopedabstinensen är
stor nu i slutet av vintern
och har du något med
mopedanknytning att
sälja så lär vi vara
många köpsugna mopedägare som gärna vill
shoppa lite. Själv tar jag
med Club Victorias kopierade litteratur och
gamla mopedblad för de
som är intresserade.
Förutom filmer och italienska mopeder så är det

”Preliminära datum” just
nu är;
1 Maj Björkhagen
13 Maj Tumba
19 Maj Djurö, Föranmälan (missa inte detta!)
27 Maj Lindhagensplan
Rally i ottan, Start 06.00
pris till äldsta morsan på
moppen. Medtag masssäck.
1 juli Norrtälje
? juli Viggbyholm
26 Augusti Ikea Barkarby
10 September Bandhagen
23 September Bålsta

Mer information om alla
mopedrallyn och slutgiltiga datum skickas ut efter filmträffen.
Vi vill ha fler arrangörer!
Vill du ordna ett rally?
Ring Peter Segemark på
telefon 0171-469810 eller kom på filmträffen
Dessutom kan man åka
till Svartå den 21 April
och åka mopedrally.
Starten går från Svartå
Folkets Hus klockan
12.00
Vi ses i Täby!
Susanne

Efterlysning
Reservdelslista till Superluxus lånas eller köpes för
kopiering till Club Victoria.
Ring Susanne på telefonnummer 070-3249136 eller 08-58249136

Ny kopierad litteratur;
tillbehörslista, några av
sidorna fanns med i
matrikeln. Pris; 25:inklusive porto
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LÄNSFÖRSÄKRINGAR i samarbete med CLUB VICTORIA;
OBS; gäller endast för dig
som är skriven inom Stockholms län.

Försäkring för dej som har flera mopeder.
Som medlem har du möjlighet att teckna trafikförsäkring för dina mopeder som är äldre
än 25 år. Vi får för priset av 2 trafikförsäkringar teckna upp till 10 stycken olika mopeder. Du får bara köra 2 stycken samtidigt vilket innebär att ni kan vara 2 stycken som kör
varsin moped samtidigt. Om du säljer eller
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 försäkringsbrevet.

moped.

Kostnaden för 2 trafikförsäkringar är ungefär
500-600:- per styck vilket gör totalt 10001200 per år. En nyhet är att vi nu kan teckna
1 trafikförsäkring för den som bara har en

SKICKA IN DENNA LISTA eller kopia TILL
LARS WIDMAN
MASKINISTGATAN 9
117 66 STOCKHOLM

MOPEDMÄRKE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MODELL

Notera ditt mopedinnehav på listan nedanför,
fyll i namn adress och ditt personnummer.
Medlemsnumret hittar du på adresslappen.
Skicka sen hela sidan eller en kopia till vår
kontaktperson för försäkringar Lars Widman;
Försäkringsbrevet skickas sedan ut av Länsförsäkringar.
NAMN………..
ADRESS………...
PERSONUMMER…………. …….
MEDLEMSNR………….

ÅRSMODELL

RAMNUMMER
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Mopedopol -ett annorlunda mopedrally!
Alla människor har någon
gång kommit i kontakt med
det klassiska och nu mer än
100-åriga affärsspelet Monopol - sällskapsspelet som
är så populärt att miljontals familjer över hela
världen har det i sin ägo.
Du har flyttat runt på
spelplanens välkända
Stockholmsgator och
köpt tomter, hus, hotell
och drabbats av vinster
och utgifter när Du hamnat på Chans- och Allmänningrutorna.
I mopedrallyt MopedMonopol får Du uppleva
spelplanen i verkligheten. Vi har lagt upp en
färdplan genom Stockholm som låter Dig besöka Monopolspelets
samtliga gator. Men i stället
för att kasta tärning och flytta
fingerborgar, strykjärn och
kängor kör Du runt på verklighetens spelplan med Din

veteranmoped. När du kört 3,5
mil på tillsammans 73 gator har
Du varit på samtliga 40 rutor
Monopolspelet! Det tar ca 3
timmar att köra runt verklighe-

cis som i sällskapsspelet har
Du fått kr 30 000 av banken
och längs färdvägen drabbas
Du av ett antal Chans- och
Allmänningekort, dvs enklare frågor som innebär att
Du skall göra någon
form av penningtransaktion.
Halvvägs runt spelplanen
gör Du ett besök i fängelset (f d Kronohäktet numera Vandrarhem) där
Du med andra deltagare
tar en fikapaus innan Du
kör den resterande delen.

tens spelplan.
Innan Du startar i ”GÅ”rutan har Du fått en enkel
färdplan och ett startkort. Pre-

Tillbaka igen i ”GÅ”rutan inkasserar Du kr
4 000 och fortsätter ut till
Frisenska Parken, platsen
för Prins Bertil Memorial. Här lämnar Du in
startkortet där Du redovisat hur mycket pengar Du har
i kassan. Den som redovisat
korrekt belopp vinner! Tre
pristagare utses och dessa får
motta sina priser ur prinsessan

Vintervurpan;
full speed mot
centrum
Foto; Hans Österblom
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Söndag 3 juni 2007. Incheckning och efteranmälan senast kl 09.00-10.00 vid Club Mcveteranernas skylt på Djurgården bakom Nordiska museet. Första grupp (= ca 10 mopeder)
startar kl 11.00.

Start/Mål: ”Gå”-rutan är vid Djurgårdsbron. Körsträckan är ca 3,5 mil. Målgång i Club Mcveteranernas tält vid Prins Bertil Memorial vid Frisenska Parken på Djurgården.
Medtag:

Det kan vara bra att ta med eget fika, penna, kanske en miniräknare, kameran och mobiltelefonen, en bra Stockholmskarta eller GPS.

Anmälan:

Mopedmogen (15 år) förare samt minst 25 år gamla mopeder och påhängsmotorer med giltig mopedförsäkring får delta. Begränsat deltagarantal. Först till kvarn…………

Rekvirera en anmälningsblankett före den 15 mars från Prins Bertil Memorial tel 0702-204060
eller www.gardesloppet.com. Efteranmälan, i mån av plats, om Du kontaktar Club Mcv, epost: mopedopol@telia.com. Du kan även efteranmäla Dig vid starten senast kl 09.30.
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AHK:s Moppers Vintervurpan Uppsa-

En glad deltagare i
Vintervurpan; KjellArne Vid sin Husquvarna

Undertecknad tog sig till
årets Vintervurpa, den tredje i
ordningen, för
att besöka de
76 startande
åkarna i ett sedan natten snöbeklädda Uppsala. Under tiden inväntades
på samtliga anmälda deltagare
bjöds på kaffe
och bullar samt
besök hos Hedins Bil för den
som ville. Tyvärr försenades
den gemensam-

ma starten något
på grund av att
körledarens moppe inte ville starta. Nåväl alla kör
i kortege genom
Uppsala i det
slaskiga Väglaget. Uppsamling
och paus skedde i
slottsparken, en
del kom ifrån
klungan men de
mötte upp vid
slottsbacken.
(förutom oss som
helt kom efter och
inte hade en
aning om vart vi
skulle åka, red:s
anmärkning)
Färden gick mot målet vid

Tiunda-skolan, där grillad
korv samt kaffe, saft och
bullar stod framdukat. Efter var parallellslalom
som skulle köras 2 ggr på
så lika tid som möjligt.
Segraren blev Stefan
Hamma på en ”Tomos”
med en sekunds marginal
mellan första och andra
åket.
Finaste Julmoppe blev
Susanne Axlund med Lucian Sabina bakpå en Vitoria.
Vi från Club Victoria
tackar för inbjudan till en
trevligt och välorganiserat
Vinterrace.
Foto och text; Hans Österblom Haninge.

Lucian Sabina Axlund, blev förstapristagare, vid den finaste julpyntade moppen samt föräldrarna Susanne och Mikael Axlund
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Nya mopedister
hälsas härmed väl-
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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 2003) 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.

292 Gullstrand Bengt och Louise Centralvägen 7

181 60

Lidingö

293 Gustafson Peter och Kristina Lingvägen 201

123 59

Farsta

Klipp ur ”Segel och Motor” nr 6 1946, insänt av Anders Almberg
Texten lyder;
Det experimenteras även med en motor för vanliga trampcyklar. Den sitter i en ram, som går att hänga
i styrstången. Motorns drivkraft överföres av en gummirulle, som är fastklämd mot framhjulet. Fördelen med denna konstruktion torde främst vara, att man kan lyfta bort motorn och ta den med sig in, då
cykeln parkeras. Motorn, som är mycket lätt och försedd med en kompressor av ny och enkel konstruktion, lär efter en enkel omkonstruktion även lämpa sig som inombordsmotor i små-båtar.

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

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

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

Paus och uppsamling i Slottsparken.
Kurt Gustavsson i sin gula säkerhetsväst.
Foto Hans Österblom

