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Susannes sida
Så äntligen blev det
dags för Filmkvällen.
Arrangemanget hölls
i av Bo Nylander
som hade ordnat en
mycket bra lokal;
Brobergs matsal där
de som ville kunde
sälja delar och mopeder och dessutom
kunde vi som var
hungriga förse oss
från en bra buffe till
ett mycket rimligt
pris. Dessutom visade Lars Öhman filmer från sommarens
rallyn och från
Marknaden i Milano.
Mellan filmerna informerades det om
lite smått och gott
och förutom detta så
kunde de som hade
frågor om försäkringen som Club Victoria erbjuder i samarbete med Länsförsäkringar, få svar av
en representant från
länsförsäkringar som
var på plats.
En mycket trevlig
filmkväll!

Tack Bo Nylander för
en välarrangerad
filmkväll.
Det är snart dags för
årets första moped-

utflykt och jag vill påminna er som arrangerar en utflykt att gå
in på vår hemsida och
välj ”anmäl träffar till
kalendern” där finns
en mailadress; hassegran@hotmail.com
där ni kan maila mer
information om utflykten som tex, vägbeskrivning till startplats eller telefonnummer till dig som
är ansvarig kanske
lite om vilka vägar du
tänkte ta oss med på
och om det finns möjlighet till fika. Ju mer
information; desto
bättre. Här kan man
också anmäla annat
som marknader och
andra utflykter, allt
som är mopedrelaterat.
Glöm inte att titta in
på vårt forum också,
där avhandlas mycket
smått och gott som
tex teknikfrågor, där
kan du också annonsera om sånt du vill
sälja eller köpa.
Tack alla som skickat
in era bidrag och som
har gjort detta nummer till ett bra mopedblad, mera sånt!

Det är lite julafton
varje gång det dimper ner ett kuvert
med spännande innehåll, fortsätt så!
Vi ses därute någonstans i blåröken :-)
Susanne

Efterlysning;
jag har tre inbetalningar utan namn;
18/3, 13/3 och 11/3

Nästa nummer,
Skicka in om smått och stort,
senast September 2009.
ju mer desto roligare mopedblad! Det hänger på ER. Alla bidrag med mopedanknytning är
välkomna.

INTE BARA VICTORIA
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Club-Victoria
C:o Susanne Axlund
Skogsbackavägen 2
197 91 Bro
Mobil 070.3249136
Postgiro 179 58 92-7
Club Victoria är en kulturell, oberoende ideell förening för personer
som är intresserade av veteranmopeder, främst av märket Victoria,
deras tekniska konstruktion, historia och bevarande.

www.club-victoria.nu
E-post: info@club-victoria.nu
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Mopedbladet och Medlemskap
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Lohärads Bygdegårds mopedrally (Norrtälje)
Populära Lohäradsrallyt
hade hörsammats av c:a 135
st mopedister en söndagsmorgon med strålande väder. Arrangören var Club
Victoria, Lohärads Bygdegård, Hembygds och Idrottsföreningarna. Det bjöds på
smörgås och kaffe före starten som måste göras i två
omgångar i blårökens tecken.
Färden gick mot Estunakyrka därefter var det svänghjulsvarpa vid Roslagsbro
och paus. Färden fortsatte på
vackra roslagsvägar till
Hembygdsgården Erikskulle
som firade 90-års Jubileum,
där många personer hade
samlats. Suzanne Azell, känd
från TV:s fråga doktorn, höll
anförande, plus många andra trevliga inslag som tex visning av museet och lotterier.

Vi serverades saft
och goda
bullar som
uppskattades, även
förståss
mycket
mopedsnack förekom. Efter
c:a 40 minuter gick
färden mot Norra delen av
sjön Erken till Christineholm
och då värsta regnet och
ovädret i mannaminne bröt
ut blev alla deltagarna genomblöta men lite motgångar skadar inte. Vid målgång
möttes vi av fint väder och
ett stort prisbord och glada
miner. Pris till finaste moped
gick till Lennart Björklund

på en Zündapp Sport Combinette. Alla deltagare fick
hämta priser i rangordning
från det jättefina prisbordet.
Vi alla deltagare tackar arrangörer och sponsorer för
mycket trevligt och uppskattat rally, önskar få återkomma nästa år.
Skribent; Hans Österblom
Foto; liselott Sjöblom
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Mailat 1
saknar Victoria men..
Jag har köpt mig en gammal
60-talsmoped av den franska
märket Mobylette. Men då
det saknas någon svensk

klubb för sådana modeller
undrar jag om jag kunde få
vara med i Victoriaklubben?
Varför just Victoriaklubben,
undrar du kanske? Jo, dels
har jag en granne hemma i
Kungsängen, Lasse Carlsson,

gammal Victoriaentusiast
som är medlem och
dessutom så var den person
som jag köpte min Mobylette
av också medlem i er klubb.
Och sedan har jag hört att er
klubb också är livaktig och
trevlig
(smicker,
smicker..)
Skickar en
bild på min
Mobylette
som är i
orenoverat
originalskick
(även
däcken som
är Michelin
med vit sida)
Med vänlig
hälsning
Kenneth
Ahlfors

Club Victorias Mopedutflykter.
Anordnas av Club Victorias medlemmar på ideell basis, vem som helst kan ordna en mopedutflykt. Allt som behövs är en bra slinga att åka och något ställe att
fika på. Vi samlas vanligast klockan 10.00 och starten går klockan 11.00. Ju fler
som ordnar mopedutflykter desto roligare. Anmäl till Peter Segemark på telefonnummer 0171-469810, och Peter kan du prata med om du undrar något om hur
man kan arrangera en mopedutflykt
Du som arrangerar en mopedutflykt kan gärna gå in på vår hemsida och där
berätta lite mer om själva utflykten, vilka vägar var vi ska fika osv.. Det kan du
göras i ”kalendern” klicka på ”anmäl träffar till kalendern” och maila till hassegran@hotmail.com
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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Vintervurpan Uppsala den 10/1 2009)
Arrangör AHK-moppers
Uppsala.C:a 60 deltagare
hade väckt sina moppar ur
sin vintervila i ett blåsigt
och gråkallt Uppsala vid
Sverkusskolan där det
bjöds på kaffe och bullar.
Därefter gick starten till
stadskörning i Uppsala
med omnejd, folk vinkade
och hejade på de åkande,
ett trevligt inslag i trafiken.
Efter c:a 70 minuter kom de
första deltagarna i mål. Ett
fint prisbord väntade,
grillkorv och dryck
serverades i ett gemytligt
och glad stämning.
Finaste julpyntade moped
var en Crescent tillhörande
Bo Mårtensson (Skuttunge).
Från Enköping, längst
åkande moppe på egna hjul
kom Micke Larsson

På Finaste
Jylpyntade
Mopeden;
Bo
Mårtensson
från
Skuttunge

tillsammans med två
åkande kompisar. Alla
deltagare tackar AHK
Moppers Uppsala för ett
trevligt arrangemang och
hoppas få återkomma
nästa år.
PS. ett trevligt inslag var
också Författaren Gunnar
Flode´n som sålde och
signerade sin bok, ”fylla
moppe” en bok jag
rekommenderar.

Hedvig Schylander på en Puch
Alabama och Lars Schylander
på en Puch Dakota

Skribent Hans
Österblom, Haninge
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Mailat 2
Hej,
Jag ska snart börja renovera
min gamla Husqvarnamoped. Modellen heter 4212
tror jag, är från
1962. Den är utrustad med den
så kallade
”äggmotorn” 2växlad med fotväxel och kickstart på höger
sida. Bifogar en
bild på moppen.
Målet är att återställa moppen till
”mint condition”.
Den fungerar alldeles utmärkt
som den är just
nu, men jag söker
med ljus och lyk-

ta efter ett nytt avgasrör.
Tacksam för alla tips och
med hälsningar från södra
Frankrike där jag bor sedan
ett halvår tillbaka..

KÖ P E S
Bromssköld bak till Rex Sport
Stötdämpare bak till Rex Sport
Kenneth Åkerblom 08/841675
Medlem 300.

Kolvbult till en Victoria FM 38
(pluggad i en ände)
28/29x10mm
073-6386253 (annonsen inlagd
av stabtalp på forumet 090320)

Tyvärr har avsändarens namn
fallit bort och jag kan inte hitta
det. Red:

SÄLJES
Plåtbanan säljes
Typ 115, årsmodell
1961
Pris 19.500:-

Victoria Avanti
M 106 –57. Blå
16.500:Mikael Axlund
070-6871643
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En hel Zundapp i ett halvt garage
Provkörning Zündappen går
bra

Trodde inte att en Zündapp
skulle komma in i mitt garage. Men nu står hon där, en
27 årig dam med illgrönt
skal. Riktigt snygg. Och pigg.
Konstigt nog väger hon hela
85 kg! Det kanske skotrarna
gjorde då ....
Det här var strax före jul
2008. Det började med att
yngste sonen, Hasse, mailade

mig om att en ovanlig moppe-skoter fanns till salu i Sigtuna, nästgårds alltså. Enligt
annonsen en "Zündapp R 50
Roller. unik moped nostalgi
på högsta nivå". Och det
kunde jag ju hålla med om.
hade aldrig noterat att det
fanns något sådant. Vad jag
kan se i klubbmatrikeln så
finns ingen R50 i klubben.

Du som är Zündappfreak vet
förstås vad det är.
Annonsen hade legat ute i tre
veckor, så det var nog prutläge. Ringde och fick tag på
ägaren. Jo. den fanns kvar
och några hade varit och tittat och det var så lågt pris att
det inte skulle gå att pruta.
Eftersom jag tyckte att priset
var rimligt (fyrsiffrigt), så
åkte sonen, l st barnbarn och
jag dit. Tog med en släpkärra
för säkerhets skull. Efter att
per mobilsamtal med ägaren
ha lotsats till hans hus. så
kunde vi backa in på den asfalterade uppfarten där det
redan stod en övertäkt båt
och en Corvette. Den gröna
stod i ett halvt garage och
trängdes med en HD. Här
bor tydligen en man som gillar fordon, tänkte jag. Ett
halvt garage? Jo. killen var
nyinflyttad och en tidigare
ägare hade satt in en mellanvägg på tvären ca två meter
in i garaget. Då blir det
trångt. Det kan inte vara någon fordonssamlare som
gjort så.
Ägaren berättade att han ville sälja Zündappen för att en
av sönerna. som kommit i
moppeåldern. ville ha sin
moppe i garagehalvan. Och
dessutom gillade sönerna
inte att pappan "skämde ut
sig genom att åka på en gammal moppe i sta'n". En förstående far hade sönerna alltså.
men vem är inte så'n. Själv
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Hållbart grovsmide

har jag då och då haft något
"sonobjekt" i garaget och haft
mina egna utomhus.
Zündappen rullades ut. Inte
lika fin som på bilderna i annonsen men ändå väldigt
läcker. Och med original
Zündapp-ringklocka! Inget
elektriskt här inte, Zündappwerke GMBH tog det beprövade. Nu skulle det provköras. jag hade ju tagit med
mig hjälmen. Men framhjulet
var helt utan luft. Ägaren letade rätt på en pump - som
inte gick att få fast på luftnippeln! Nåväl. starta den
måste vi i alla fall. Men inte,
soppan blötte bara ner marken rejält - "bensinkranen
fungerar inte så bra" varnade
ägaren. Men inte ett liv i 50kubikaren. Ägaren fram med
en tändstiftsnyckel - som inte
gick att använda, det var för
trångt.

Det blev prutning eftersom
halva kedjeskyddet också
fattades. "Det ligger nånstans
försvann i flytten". ”Och
både smokingen och fracken
är borta". Köpekvittot skrevs
under av den trevlige (nu f.
d.) ägaren till en ovanlig
Zündapp. Säljaren hade förresten sett en lika dan åka
omkring i Sigtuna och själv

har jag nu
sett någon
enstaka på
Blocket. Innan vi kunde lasta på
mopeden så
ville barnbarnet, Sara
fyra år, absolut provsitta. Och
det var ju
bara roligt.
Se bild.
Bra att ha
släpkärran
med. Lastning och
surrning
och så iväg på en halvtimmestur tillbaka till Järfälla.
Nu var klockan så mycket att
det var middagsdax. Och
snart sängdax för Sara .
Dagen efter, en söndag. kom
sonen med hela sin familj för
att meka! Nåja, bara han och
undertecknad var intresserade av att börja skruva.

Förarplatsen;
backspegel, väskkrok,
tändnings och
belysningsnyckel,
ringklocka
(förberedd för flytt
till vänster sida!)
fotväxel till vänster
och broms till höger.
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Efter att:
—Ny soppaslang inhandlats
och monterats. Den gamla
var styv och hade sprickor.
--Två nya slangklämmor
monterats
—Luft fyllts i framdäcket
(det håller i fem minuter)
—Flottörhuset gjorts rent ganska välfyllt med sörja
—Soppafilter monterats fanns inget...
—Flottören karvats till (den
var hemgjord och visade sig
kärva). Bidragande orsak till
att den pinkade bensin ...
Rena rutinåtgärderna på en
moppe som stått ett tag, förutom icke-orginal-flottören.
Den startade på första kicken! Och gick fint. Nu var det
bara att ta bort stiftet och
göra rent samt smörja kickkedjan och dra åt diverse
bultar, som skramlade. Och
ta bort fotstegen för att komma åt att meka bättre, och så
vidare. Några turer runt
kvarteret utföll till belåten-

MOPEDBLADET

het. Nu visste jag att det var
en fungerande moppe som
jag köpt. Enligt annonsen så
skulle den gå bra och det
stämde ju. Sedan skulle motorn vara nyrenoverad av en
tidigare ägare och jag kan
bara hoppas att det stämmer.
Inga kvitton på delar eller
liknande fanns med.

Kicken har kedja !

Nu blir det bara att putsa på
objektet, laga punkan samt
gå igenom det mekaniska.
Har just skrivit till klubbens
”försäkringsagent" och talat
om att R 50:an ska ingå i min
mopedsamling. Och att min
Monarped 55:a är såld. Har
alltså fortfarande bara fem
moppar trots att jag anstränger mig för att få fler :-)
Fyra av dom går att köra, fast
inte samtidigt, det gör dom
aldrig. Den femte är en lös
påhängare som inte körts på
Över 20 år och som sonen
deponerat här.
En av mina tvåhjulingar är en
före detta moped, en Moto
Guzzi Cardelino från 1959.
Köpte den av en kille som
importerat den från Tyskland. Eftersom det är en 70kubikare så tog jag den till
SBP för inregistrering. Jag
fick ju göra sannolikt att det
verkligen var en Cardellino
1959 men det var inga pro-
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blem. Att en av besiktningsmännen, som var
spanskfödd, talade om att
dylika var det mycket gott
om i hans hemtrakter,
hjälpte kanske till. Mycket
trevlig personal i Västberga, som nog såg Guzzin
som ett välkommet avbrott
i mängden av nästa-nya
amerikanare som flockades
i besiktningshallen. Det här
var en 3-4 år sedan.
När Victoria kallar till
moppeåkning fram på vårkanten så blir det förstås
R50:an som kommer. Fram
till dess är det roliga garagejobbet kvar; att putsa
lack och krom och fixa lite
mekaniskt. Jag gillar bruksskick så det blir ingen om-

lackning eller
isärtagningoch renovering-in-iminstadetalj - ännu.
Enligt senaste
klubbtidningens (2/2008)
artikel om olika mopedåkartyper så
är jag alltså
en "OrginalOlle" med en
anstrykning
av "SnobbSvenne" (jag
gillar italienskt).
Snart är det
vår!
Tommy, medlem nr 8

FAKTARUTA Zündapp R50 1978 - 1984
Typbeteckning; 561-05 Tillv.nr; > 9
107911 - 267-44L1 (mitt ex. har nr 9 369 163)
Motortyp; 49 cc, 39 x 41,8 mm. Fläktkyld
Cylinder och topp i lättmetall. Loppet
hårdförkromat. Effekt; 2,85 hk/2,2 kW vid
4500 rpm Kompression; 1 :9
Förgasare/oljeblandning; Bing 1/16/83 A I
1 :50 Växellåda; Treväxlad med fotpedal
kedjedrift Tändning ; Bosch magnet 6 v, 19-5
W; inställning 1,8 - 2 mm FÖD Tändstift;
Bosch W7 A (175), elektrodavstånd 0,4 mm
Fjädring; fram Sving. Fjädring; bak Sving
med teleskopdämpare. Vikt; ca 83 kg
Tillåten totalvikt; 240 kg. Sittplatser; 2 st
Hjul; Delbara stålfålgar 2.50x10, däck 3.0010. Lufttryck; Fram 1.2 bar. Bak 1,5 - 2,5 bar.
Bromsar; Trummor på 120 mm, lika fram
och bak. Max hastighet 40 km/h.
Tankrymd; 7,5 l varav 1,5 som reserv
Oljeinblandning i bensinen 1 :50
Växellådsolja; SAE 80,0,35 l. Utrustning;
Strålkastare 6 v 15 W, hastighetsmätare,

Sara Provar
- allt till
belåtenhet

bromsljus, "soffa", ringklocka (!), fotplattor
med gummimatta, bagagekrok. Färg;
Carerra-vit, metallic-grön, racing-röd,
metallic-röd; beroende på tillv.år. Nypris
1981; 2.950 DM. (2002 var 1 DM värd ca 4.50
SEK vilket gör ca 13.000 SEK)
Extrautrustning (options) Störtbåge, stötfångare, lamp-ramp, bagage- och reservhjulshållare, reservhjul, ”cykelkorg”.
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Minnen från en tid när polisen sålde trimmade
mopeder till trettonåringar.
På 60/70-talet växte jag
upp i ett hyreshus på Vasavägen i Jakobsberg. Det
stora intresset för en yngling på den tiden var mopeder, det var större än idrott och allt annat som
fanns att göra. I vartenda
cykelrum mekades det moped. Det
här med
15årsgräns
var inget
som man
brydde sig
speciellt
mycket
om, Vid
13 års ålder var jag
redan en
rutinerad
mopedist
sedan ett
par år tillbaka. Min första moped
var en Monarscoot som jag
och en kompis köpte för 50
kronor, som var mycket
pengar för två 10-åringar
på den tiden. Mopeden var
komplett men lätt nedplockad men efter ett halvårs intensivt skruvande var
den inte ihopplockad utan
totalt isärplockad till minsta skruv så den kom aldrig
mer att rulla. Nästa moped
var en Husqvarna roulett,
den med förgasaren på cylindern, vi köpte den för 25

kronor av en tant på nästan
30år. Sen var det bara mopeder som gällde.
Vid 13 års ålder hade jag avverkat ett 15-tal mopeder
men det som stod högst på
önskelistan var en flakmoped. På polisstationen i Jakobsberg hade man varje

höst i oktober en auktion
nere i garaget (av beslagtaget och upphittat gods) Ryktesvägen hade jag hört att
det även skulle vara två
flakmopeder bland objekten.
En regning oktoberdag stod
jag där med 150:- på fickan
som jag tjänat ihop på att
sälja koppar och blyskrot
som var den stora inkomstkällan på den tiden. Efter en
lång väntan medan det auktionerades ut cyklar, barnvagnar, någon båtmotor,
verktyg och diverse saker i

ett par timmar skulle till
sist mopederna auktioneras
ut. Först gick några andra
mopeder iväg men nu var
det äntligen flakmopparnas
tur. Besvikelsen var enorm
när båda mopparna gick
iväg för c:a 250:- kronor
styck, mina pengar räckte
inte!.
Nu
fanns
det
bara ett
objekt
kvar på
auktionen,
det var
en
Mustang
Cross
som
såg allmänt
lessen ut. Utan kedja, kedjeskydd och vajrar men den
såg ändå lite tuff ut med
blå metalliclack och överliggande avgasrör och någon eftermarknads dubbelljuddämpare. Jag bjöd 25
kronor mest för att jag inte
ville komma tomhänt hem.
Ingen bjöd emot så mopeden var min. Jag gick fram
till flickan som skötte kassalådan och betalade. NU
började det kännas lite kymigt, jag tittade bort mot
utlämningen, där stod en
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uniformerad polis och höll i
min moped. Jag gick med
lätt darrande steg fram till
polisen och försökte se så
vuxen ut som möjligt. Han
stirrade klentroget på mig
och med viss tvekan gav
han mig mopeden. Han såg
säkert att jag inte var femton
år men tyckte väl att det var
bäst att inte fråga. Vi tar väl
honom senare och får tillbaka mopeden tänkte han kanske. Hemma samma dag
måste ju mopeden prövas
om den funkade. På med
kedja och vajrar å i med
soppa, en provkick och den
startar direkt. Jag gasar iväg
längs cykelvägen och ger
fullt. Jag fick en chock. Jag
hade kört ganska många
trimmade mopeder men det
här var något helt annat.
Den gick som en raket, säkert 70 ärliga km/h. Senare
tog vi av cylindern för att se
varför den gick så fort, då
visade det sig att det satt en
tysk 5 ½ cylinder på den,
inte en sniken italiensk cylinder från Hobbex som var
något helt annat. Så här
långt efteråt kan man ju fundera på det moraliska i att
uniformerade poliser säljer
vråltrimmade mopeder till
13-åringar, men det var ju
kul för mig.
Personligen tror jag att dom
tyckte det var lite kul att
jaga trimmade mopeder,
dom ville väl främja återväxten.
Hälsningar Mikael Axlund
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Mailat 3
Hej,
Jag har idag satt in 100:- för att bli
medlem i Club Victoria. Fick inte
plats med all info på meddelanderaden, så jag fyller på med detta mail.
Jag har tyvärr ingen Vicky ännu, men
jag har ett par andra gamla fina moppar:
En Monarped -61, samt en Crescent
Raketare -64. Monarpeden är en likadan som jag köpte ny som 15-åring,
en av kompisarna hade en Vicky -58.
Bifogar bilder på mopparna.
Med vänliga hälsningar
Bengt Sahlin

Mailat 4
Mitt namn är Charlie Nilsson har
mailat runt bland alla k50 sidor och
människor jag kan hitta och hoppas
att någon kan hjälpa mig med att hitta
en 70 tals suzuki k50 1973 helst men
det är den gröna modellen med
avgasröret på sidan som jag helst vill
ha men har eller vet du någon som
ligger nära i modellen , blir jag jätte
nöjd också…... Jag är villig att betala
bra och hoppas att du kanske har en
som du skulle kunna tänka dig att
sälja eller i alla fall vet om det finns
någon till salu eller om du kan höra
med någon på din sida eller klubb om
dem vill sälja !!!
Om du inte vet om någon kanske du
har några bra sidor eller nr till någon
eller några hjälpande människor!!! Jag
rör mig sällan i moped kretsar och
hoppas verkligen att du kan hjälpa
mig så jag kommer någonstans!!
Tack Med vänlig hälsning Charlie
Nilsson[nilssoncharlie@hotmail.com]

Mopedrally
i Lohärad.
Varmkörni
ng innan
start.
Tv; Hans
Österblom.
Th; Göran
Norin
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Köp mopedlitteratur
Speciellt erbjudande med förmånliga
priser för er som får mopedbladet!
Sätt in det angivna beloppet på postgiro 179 58 92-7 Susanne Axlund
och ange det du vill ha. Glöm inte
namn och adress!

2

Alla priser är inklusive
porto, vid sampackning,
dvs. köp av fler kopior så
kan portokostnaden bli lägre, så maila gärna och kolla
priset.
info@club-victoria.nu

3

Kopia; A5
På svenska Häftad 20 sidor. Reservdelslista Nr 3 Moped Vicky
III med sprängskiss över MS50motorn i A3 Pris 50:-

5

Kopia, A5 OBS På Tyska häftad, 28 sidor Verkstadshandbok
för Motorn MS 50 med sprängskiss i A3
Pris; 50:-

7

Kopia ”Halv A5”
På svenska Liten instruktionsbok för Vicky MS 50
Pris 35:-

9
Kopia A5 OBS På Tyska!! Häftad 54 sid. Monteringsanvisning
(verkstadshandbok) Motor M51M51D-M51K Pris; 70:-

Kopia A5 På svenska Häftad 36
sidor. Reservdelslista Nr 6 Moped
Luxus Pris 60:-

10
Kopia A5 På svenska Häftad 36
sidor Reservdelslista Nr 6
Motor MS 51/ 51D

1

Kopia, A5
På svenska
23 sidor
Reservdelslista Nr
2 FM 38
Pris 50:-

4
Kopia A5
På svenska Häftad 8 sidor Reservdelslista Nr 3 Motor MS 50
med sprängskiss i A3 Pris 40:-

8
Kopia A5 På svenska, Häftad 54
sidor, Reservdelslista nr 4 Motor,
Moped Vicky IV Pris 80:-

11
Kopia ”halv A5” På svenska Liten Instruktionsbok Motor MS 51
Pris 35:-

SIDA 16

MOPEDBLADET

12
Kopia A5 OBS På Tyska 45 sidor. Verkstadshandbok på Motor EM
50, Typ 801, 803, 804,
805 Pris;70:-

13

Kopia A5 OBS På Tyska,
Reservdelslista 5,
122 sidor spiralbunden. DKW
Hummel Super typ 102/ 116/
126, Vicky Standard typ 117/
Vicky Super typ 126, Express
Super typ 126, Samt typ 156
Super; Vicky/ Express/ DKW
Hummel. Plåtbanan typ 115/
155. Typ 128/ 158 Violetta/
Avanti/ Carino. Pris 140:-

14

Kopia ”halv A5” På
svenska Liten instruktionsbok för
Motor EM50 typ 803

17

16

15
Kopia A5 OBS På Tyska, Reservdelslista 1
c:a 130 sidor spiralbunden, EM50
motor typ 801, 803, 804, 805, till
DKW Hummel Standard/ Luxus/ Super/ Standard/ Touren Sport. MS 51
motor typ 807, 808 Vicky M51/ M51
D/ M 51 K samt luftkylda M51

Kopia A5 OBS På Tyska, Reservdelslista 2
c:a 130 sidor spiralbunden,
(första och sista sidan har hamnat
fel) Typ 112/113 (DKW Hummel/ Express TS. DKW/Zweiradmotor) Typ 113 Einsitzer. Typ
101 DKW H. Standard/ Luxus

Kopia A5 OBS På Tyska, Reservdelslista 4
c:a 100 sidor spiralbunden.
Typ 112/113 (DKW Hummel/
Express TS. DKW/Zweiradmotor) Typ 106 Victoria Avanti/
Express Carino

Pris 140:-

Pris 140:-

Pris 110:-

18

19

20

Kopia A5 OBS På Tyska,
Reservdelslista 6
c:a 100 sidor spiralbunden,
(första och sista sidan samt
några andra sidor har hamnat fel, ganska blandat)
Typ 136/ 166 samt motor
Typ 802052, (-63, 4,2hk,
5vxl, kick, luftkylning)

Kopia A5 Reservdelslista 7
45 sidor häftad
DKW Hummel Super Typ 102101 med
motor Typ 801101

Kopia A5 Reservdelslista 9
47 sidor häftad.
DKW Hummel
Standard Typ 123
160 med Motor 804
157

Pris 80:-

Pris 50:-

Pris 50:-

21
Kopia A5 OBS På
Tyska, Zonderzubehör. Tillbehör
16 sidor häftad. Tillbehör för typ 112/ 113/
101/ 102/ 116/ 126/
156/ 116/ 117/ 126/
115/ 155/ 128/ 158/
106/ 199(4,8,5)/ 107/
199,3 (i princip alla)

Pris 30:-
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Kopia A4 TwoStroke Performance Tuning in Theory and Practice.
A4 OBS på engelska
229 sidor spiralbunden. Går på djupet
om hur en tvåtaktare
fungerar

22

24

Pris; 140:-

25

26

Kopia A4 Katalog
från Motoraktiebolaget Ivan Höök
Sågen.
88 sidor spiralbunden, (grönt omslag)

Kopia A4 Katalog
från Motoraktiebolaget Ivan Höök
Sågen. 1982-83
56 sidor, (grönt
omslag)

Pris: 70:-

Pris: 50:-

Även annan kopierad litteratur finns
att köpa bl.annat;
försäljningskatalog
från Mopedägarnas
inköpscentral , 125
sidor från 60-talet
pris 65:-

Kopia A4 Katalog
från Cykel och
Sporthandlarnas
Förbund. 1962
165 sidor spiralbunden, Husq, HMW, Ilo,
Pilot, Sachs, Victoria,
Villiers, Zündapp.

Pris: 90:-

Nytt Forum på www.club-victoria.nu , hur blir man medlem?
http://clubvictoria.forumportal.se
Ta upp sidan på din dator,
längst uppe till höger på
sidan finns det olika alternativ, där väljer du; ”bli
medlem”.
Sen måste du acceptera
villkoren som jag hoppas
du läser igenom.
När du gjort det kommer

det upp en ny sida där du
ska välja ditt användarnamn
och det lösenord du vill använda för att logga in. Lösenordet skall skrivas 2
gånger. Sen ska du skriva
ordet som syns med röda
bokstäver.
Längre ner på den sidan

finns sen lite olika val man
kan göra. Avsluta det hela
med att klicka på ”skicka”
längst ner på sidan.
Klart!
Sen är det bara att logga in
och sätta igång!
Vi hörs och syns där, Susanne
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LÄNSFÖRSÄKRINGAR i samarbete med CLUB VICTORIA;
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 skriftligt annars
gäller inte försäkringen för
din nya moped. OBS!
MOPEDMÄRKE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kundtjänst på försäkringsbolaget känner inte till denna specialförsäkring.
Alla förfrågningar och förändringar i mopedinnehavet
skall anmälas genom klubben. Handläggningstiden är
cirka 2 – 3 veckor.
När det gäller försäkringsbrevet så ska alla ramnummer vara noterade där,
först då gäller försäkringen.
Kostnaden för 2 trafikförsäkringar är ungefär 500600:- per styck vilket gör totalt 1000-1200 per år. Det går
även att teckna 1 trafikförsäkring för den som bara
MODELL

har en moped.
Notera ditt mopedinnehav
med mopedmärke, modell,
årsmodell och ramnummer , fyll i namn adress
och ditt personnummer.
Medlemsnumret hittar du
på adresslappen. Skicka
sen listan eller en kopia till
vår kontaktperson för försäkringar Lars Widman;
Försäkringsbrevet skickas
sedan ut av Länsförsäkringar.
SKICKA IN LISTAN TILL
LARS WIDMAN
MASKINISTGATAN

ÅRSMODELL RAMNUMMER

ÅRGÅNG 10
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Hur får man mopedbladet???

Fler mopedister
hälsas härmed
välkomna

Sätt in 100:- på postgiro 179 58 92-7 Susanne Axlund, glöm
inte att ange namn, adress, telefonnummer och gärna mopedinnehav. 100:- gäller för ett år och du får 2-4 stycken mopedblad och tillgång till en förmånlig försäkring i Länsförsäkringar för upp till 10 mopeder , 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.

365 Eriksson Per

Ensittarvägen 10

112 64 Stockholm

366 Ekeblad Per

Percy Tamms Väg 40 139 54 Värmdö

367 Nordin

Stefan

Syringsgränd 5

129 42

368 Söderqvist

Mattias

Tröskverksvägen 52

125 34

369 Johansson

Ragnar

Berga 325

705 97

Cyclemaster, Nymans mopeder, Monarscoot M 668 -58,
Puch Alabama, Dakota, Texas,
MCB E-type. Suzuki K50 -79,
Vespa Piaggio -83, Crescent
Trapper 1206 -66..
Hägersten
08-6468001/ Vicky III
0706468027
Älvsjö
Derbi -49, paleta c:a -60, Monark Monarscoot -61, Crescent
Compact, Casal -75, DKW
Special.
Glanshammar 019-467066 Vicky III -54, HVA Novolette
Sport -56, Mustang -58, Monarped -54, Casal -79.
Huddinge
Sollentuna
08-7514455

370 Stenberg Gunilla
Egnahemsvägen 29
371 Öhman Lars-Oskar, Götavägen 28
Annmari &
Elvin
372 Årman
Thomas
Lövlundsvägen 95A

141 38
191 34

373 Stach

Öranvägen 11

141 91 Huddinge

374 Bergqvist Olle

Lingonvägen 17

139 30 Värmdö

375 Sahlin

Bengt

Greve Mörners Väg 2 123 52 Farsta

376 Ahlfors

Kenneth

Bergstigen 4

08-6058007 Monarped -61, Crescent Raketare -64.
196 30 Kungsängen
Mobylette A49 -68.

377 Larsson

Bengt

Åkervägen 2

141 44 Huddinge

08-7741847 HVA

378 Edding

Olle

Viborgska Vägen 14

122 37 Enskede

070-4190770 Crescent 4 stycken

379 Wallblom Per-Uno

Solliden 5

738 33 Norberg

380 Sjögren

Hans

Östmarksgatan 50 1tr 123 42 Farsta

381 Timber

Ulf

Simrishamnvägen 19 121 54 Johanneshov

Hans

814 91 Furuvik

382 Ryderling Hans

Malmvägen 12

383 Dahlgren Magnus

Torstenssonsgatan 15 114 56 Stockholm

384 Angseryd Stig

Bondevägen 8

142 66 Trångsund

385 Andersson

Christoffer

Kårstaby 24

186 95 Vallentuna

386 Svärdbäck
387 Johnels

Lars-Erik

Sländstigen 15

144 40 Rönninge

Per

Hästhagsvägen 5

191 63 Sollentuna

388 Berge

Anders

Tornbergavägen 32

137 54 Tungelsta

Skogsängsvägen 23

141 43 Huddinge

389 Jeminen Petri

070-6657752
Vicky III

147 32 Tumba
Florett Kreidler RS -77.
Zündapp CS50 -81, Crescent
Compact -75, Mustang 5000
Cobra -82, Suzuki K50 -82,
Zündapp KS50 Supersprot -79.
070-2015073 Puch Dakota -73.
073-9800056 2st Crescent 2000, Solex, 2st
hybridmopeder.
767681195

www.club-victoria.nu
SUSANNE AXLUND
Skogsbackavägen 2
197 91 BRO

Tfn: 070-3249136
E-post:
info@club-victoria.nu

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

B-POST
föreningsbrev

