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Victoriaklubbens stolta ”Hills Angels”. De har klarat backarna i
Sollentuna och åker hem med medalj
Läs mer om utflykterna till Eggeby gård på sidorna 10-11
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Detta utskick, mopedbladet nr 2 inklusive
matrikeln 2013 samt kallelse Årsmötet.
Mopedbladet nr 1 inklusive utflyktsbladet

Nästa nummer,

Skicka in om smått och stort
senast Augusti 2013
ju mer desto roligare mopedblad. Det hänger på
ER. Alla bidrag med mopedanknytning, eller
annan anknytning till hobbyn, är välkomna.
Maila eller skriv till Redaktör’n
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Monter MC-mässa Sollentuna 1998

Mer om Försäkringen

Hej moppevänner, som medlem i Club
Viktoria har vi bland annat förmånen att
kunna försäkra våra kära veteranmopeder (alla märken) förmånligt hos
Länsförsäkringar. 10 st för 1.352/år.
Detta gäller för skrivna i AB-län.
För dig som bor i annat län kan man
kanske hänvisa till denna uppgörelse och

Styrelsemöte Eggeby Gård 24/9 13
Jan Angseryd, Tommy Granholm, Kjell
Sjöberg, Stefan Tamm, Harald Walczok,
Lars Öhman

få liknande avtal. Försäkringen
heter MF 54 hos Länsförsäkringar.
Väl mött i blåröken.
//Stefan
För närvarande har 126 medlemmar sin
försäkring hos länsförsäkringar Reds
Anmärkning.
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Kallelse till Årsmöte i Club Victoria 2013
Mopedum i Nynäshamn söndag 24 November kl 12-16.00
Kallelse till årsmöte i Club
Victoria 2013 på Mopedum
i Nynäshamn
När – söndagen den 24
november kl 12 - 16
Var – Mopedum museum,
Vikingavägen 39 i Nynäshamn
mopedum.se
Det är bra om du anmäler
ditt intresse så att vi vet
hur många vi kan räkna

med. (Anmälan är inte bindande.)
Anmäl dig med SMS till
0730-457956 eller mail till
vicinfo@optiken.se
Vi börjar med mingel, sedan
blir det guidning på Mopedum. Vi äter moppebuffé innan vi har årsmöte. Du som
har betalat för 3013 får mat
och guidning för 50 kr, resten bjuder Club V på. Du får
ta med din familj
för 50 kr per per-

Förslag till dagordning för
årsmötet 2013

5. Anmälan av övriga
frågor

1. Mötets öppnande
2. Mötets stadgeenliga
utlysning
3. Val av ordförande
och sekreterare för
mötet
4. Val av två (2) justeringsmän, tillika rösträknare för mötet

6. Fastställande av dagordning och röstlängd
för mötet
7. Styrelsens årsredovisning
-Verksamhetsberättelsen
-Förvaltningsberättelsen
-Revisionsberättelsen
8. Beslut om ansvarsfri-

son.
Du som inte är medlem
kan bli det på plats, vi tar
100 kr i årsavgift och ditt
medlemskap gäller för hela
2014.
Det är enkelt att ta sig till
Mopedum, antingen åker
du moppe eller så tar du
pendeltåget; stationen heter Nynäs Gård och därifrån är det 300 m promenad.
Välkommen
Ordförande Harald Walczok

het för styrelsen
9. Val av styrelseledamöter på två (2) år
10. Val av ordförande
på ett (1) år
11. Val av revisor och
revisorssuppleant
12. Val av valberedning
13. Nästa års evenemang
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutande
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Hej allihopa!
Mopedum
(Svenska Nostalgimuséet) har
äntligen börjat
sälja veteranmoped reservdelar.
Besök oss i Nynäshamn eller
online på Webshoppen.
http://mopedum.
se
Obs! Vi lägger till
fler mopeddelar
på vårt lager varje dag.
Med vänliga hälsningar
Gänget på Mopedum / Kafé Radiokakan
http://mopedum.se
Vikingavägen 39, fd Nynäshamns badhus,
mittemot tennisbanorna.
Öppettider: tisdag - söndag kl 11 - 16
Tel nr 08-520 132 00
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Mailat 1
Hej Susanne
Betalar idag in medlemsavgiften för
medlemsskap i klubben som ny medlem.
Skickade infon till
annan adress så nu
försöker jag igen.
Mina mopeder:
1. Nyligen införskaffad Victoria 151 Plåtbanan. Årsmodell
1961.
2. Cresent 1279 årsmodell 1968.

Mailat 2
Hej har en liten fråga finns det
någon i klubben som har en
DKW Sport
-62
jag har en typskylt som det
inte står något på, jag skulle
gärna veta
vad det ska stå
På skylten står det
TYP
Baujahr

Fahrgestell-Nr
Kg
Med vänlig hälsning Magnus
medlem 291
Min epost maria.
fagerstrm@telia.com
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Enköpingsträffen

Club Viktoria deltog i
American Car Clubs
(ACCE) träff i Folkets
park i Enköping i maj.
ACCE bjöd in oss för att
få lite variation på sin
årliga träff med gamla
amerikanare. De hade
även bjudit in traktorfolk.
Många i Club Victorias
styrelse hade tagit sig
dit. Vi gjorde reklam för
vår klubb med en stor
banderoll och genom att
dela ut värvningsfoldrar
och äldre exemplar av
vårt Blad. Vi hade även
med oss ett antal moppar.
ACCE bjöd in till en tipsrunda i Enköping, men
ingen av oss med moppar deltog. På kvällen
var det prisutdelning
och dans; rockabilly förstås.
tommy g

Mopedentusiast
Den här mannen var lyrisk över sin
Monarped

Stefans fordon
Stefan Tamm hade med sig en Mustang
och en HVA
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Testi Trail TDB

Testi Trail TDB (trial
Bild på de ingående
delarna i TDB:s Växeldrive box) -8 växlar
låda
från 1972, inköpt på
Imola-marknaden September 2013 för 300
Euro.
Testi Trail såldes även i
Sverige runt 1967 under namnet Standard
Westen Trail av cykelfabriken i Lomma men
då med en 4-växlad
fläktkyld Sachs-motor i
stället för motsvarande
Minarelli-motor i Italien. Även i Frankrike
såldes den med Sachsmotor men i övriga
marknader med Minarellin.
ser man en del, speciellt miDet är tveksamt om det sållitärmodellen som såldes
des så många Western Trail
stort även på den civila
i Sverige, jag har själv aldmarknaden. Det fanns flera
rig sett någon, men på Itafestliga tillbehör till Testi
lienska veteran-marknader
Trail som skidor, gevärsställ

för jägare, spöhållare
mm. Växellådan på
TDB är i princip en hög
och låg växellåda fäst
på swingen. En kedja
går till mittdrevet från
motorn, sen går två
kedjor till bakhjulet
med två olika stora
drev. Man kan valfritt
spärra ena kedjedrevet
till bakhjulet tillsammans med mittdrevet
från motorn genom ett
vridhandtag på TDBboxen.
Testi Trail var tänkt
som en allround fritidsfordon med en
backtagningsförmåga på
45.10, en mopedens LandRover och den tillverkades
mellan 1965 och 1988.
//Mikael
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Tanklock till äldre Puch MS50/ Florida /Alabama
Om du behöver ett nytt
tanklock till din gamla
Puch, så tänk på att det
finns olika kvaliteter. Jag
vet genom egna
erfarenheter. Med hjälp av
en våg så får du koll. Här
är de olika varianterna av
50 mm-lock.

Kina 50 kr
Billigt i alla bemärkelser, 50
kr för ett tanklock till Puch.

Köpte först ett "Kinalock”
på Internet som fungerade
bra till en början. Men när
jag tappade det (på grus!)
gick det sönder. Jag gav 60
kr. Locket väger 35 g med
alla insatser, som ingår i
priset. Diffus gjutning i
plast som inte är homogen.

Ser nästan ut som
orginalet.
På Ebay hittar jag
begagnade lock från 90 till
250 kr. Det syns att det är
olika kvaliteter. (Tanklock
heter tankdeckel på tyska.)
Orginal utan logga
Ett begagnat original
tanklock känns igen på den
gedigna gjutningen. Vissa
tillverkningar har logan lös.

Insåg
nu att
det var ett original jag skulle
ha. Hittade ett begagnat på
Mopedum till bra pris.
Kände direkt att det var
gediget – tungt. Det väger 35
g utan insatser. Mitt
original kännetecknas av
skarpt gjutna ”knogar” och
att logan är löstagbar. (Det
kan vara så att nyare
original har ingjuten loga
och diffusare knogar.)
Det finns även nytillverkade
tanklock ”enligt originalet”.
Packningarna, tre stycken,
köps separat. Locket kostar
ca 150 kr. Jag vet ej vikten.

Det finns alltså olika
kvaliteter på nytillverkade
lock. Be att få veta vikten av
leverantören! Insatserna,
gummi, plåt och kork väger
ca 20 g tillsammans.
Puchgubben

Puchverkstans lock
Dyrt tanklock till en gammal
Puch, 150 kr, men kan vara värt
pengarna. Insatserna köps löst.

Viktigt upprop!
Hallå alla Victorianer!
Här kommer en uppgift till
oss var och en:
Styrelsen har för avsikt att
upprätta en lista över alla
som man kan ha behov av
för att restaurera och underhålla sin veteranmoped.
Det kan röra sig om mekaniker, Victoria-, Puch, Zündapp- och/eller andra
märkesspecialister, lacke-

rare, kromfirmor, reservdelsgömmor, svarvare, svetsare eller vem man kan behöva kontakta för att få
hjälp. Denna förteckning vill
vi ska finnas på hemsidan
och i något nummer av Victoriabladet.
Här kommer vad Du kan bidra med:

Tank igenom vad Du känner till om personer och företag som Du kan tipsa om
och rekommendera.
Rapportera detta till Tommy
Mobiltelefon 0730-457956,
gärna SMS
Email: vicinfo@optiken.se
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Tisdagsutflykterna till Eggeby, 2013

Nu nedför Viktoriavägen och
sedan bort mot backarna

Det var nu tredje året som
jag hade förmånen att få
kalla till mopedfärd från
Blomsterhandeln vid
Silverdal i Sollentuna till
Eggeby Gård och kafeet
Grönlingen. Det är
tisdagar under juni som
gäller men i år
smygstartade vi redan den
28:e maj.
Det är en ganska kort men
omväxlande färd mellan
hus och garageplatser, på
trädövervuxna
mopedvägar, lugna
förortsgator och vackra
vägar över öppna fält.
Direkt efter starten kör vi
alltid några hundra meter
norrut där vi har den 150
meter långa Victoriavägen.
Ibland gör vi ett stopp där
för fotografering.
Tisdgsutflykterna har olika

teman. Detta för att
stimulera att ta fram och åka
på flera av sina mopeder om
man nu har tillgång till det.
De som har objekt stående
hoppas jag ska kunna bli
stimulerade att slutföra sin
renovering och komma och
visa upp sin moppe i ”rätt
kategori för dagen”.
28:e maj – Påhängare,
enpetare och trehjuliga
invalidmopeder.
Det här med trehjuliga
invalidmopeder har jag bara
lagt till för att min hustru
Ulla-Maija skulle kunna
vara med! Hon har bara
aldrig lärt sig cykla så det
måsta vara tre hjul i hennes
fall. Nåja, den här kvällen
kunde hon inte komma i alla
fall. Det kunde däremot
hjältarna från Åkersberga:
Björn Pålhammar, Honda
fyrtakt, Bengt Olofsson,

Huskvarna Popular och
Göran Norin på Autoped.
Utöver dessa blev det en
god uppslutning med
många av våra äldsta
mopedfordon. Görans
Autoped fick kedjeproblem.
4:e juni –
Victoriamopeder och
mopeder med Victoria/Zweiradunionmotorer
Själv åkte jag på min gamla
Fram Clipper från 1964.
Den är lite källarrenoverad
(av mig själv) med den går
som ett skållat troll.
Det var tio Victoriadrivna
mopeder och tre övriga
som kom till start. Två
mopeder bländade särskilt.
Det var Mats Lennstams
”plåtbanan” typ 115 från
1962 och Mikael Axlunds
Super Luxus, 1960. Båda
mopederna var i ett utsökt
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utställningsskick. En
”plåtbanan” ser vi ju inte
heller så ofta på våra
träffar.
11:e juni – Italienska
mopeder
Det känns som att fler och
fler uppskattar den
italienska designen och
motortekniken men den
här kvällen var vi inte så
många. Lite fyrtaktsljud
fick vi höra i alla fall. Det
var flera mycket
välrenoverade italienska
skönheter som MotoMorini
Corsarino, MotoGuzzi
Scrambler och en sexväxlad
Romeo.
18:e juni –
Sportmopeder (alltså
sådana med liggande
tank och limpa)
Den här gången var vi inte
heller så många. Man visste
att det skulle bli ett race på
hemvägen så om moppen
bara gick styft 30 så var det
ju inte mycket att komma
med. Kanske blir det bättre
trim till nästa år.
Vi fick se och höra hela tre
Rusch i kanonskick. Det
var Ulf Markefelts två och
Göran Norins.
Tidigare hade vi sett Jan
Angseryds Rusch på
Victoriamoppekvällen.
På hemvägen från Eggeby
har vi en raksträcka på ca
400 meter i en bred bussfil.
Där ställde de tävlande upp
sig, sida vid sida. Det var
inte så många så det blev
ett heat i stället för de
planerade två med final
därefter. Jag startade det

SIDA 11
hela vid målområdet och
försökte få med detta
explosiva tillfälle i
videokameran. Segrare blev
Fredrik Johnson på en
Crescent Sport som
egentligen inte kvalificerar
in i kategorin sportmopeder
(moppen har inte rätt
sportstuk), men snabbast
var han. Nästa år ska vi
skruva av hans
effektljuddämpare, så ska vi
se hur det går!!!

backarna till ”Hills Angels”
och försågs med medalj
med blågult band. Nya
Hills Angels blev i år:

25 juni – Vi testar
backarna i Sollentuna
Starka mopeder oavsett
fabrikat och stil hade
rekommenderats. Vid
Victoriavägen hade vi ett
kort stopp för fotografering.
Vi åkte bort mot S:t Eriks
kyrka där backen börjar med
en skarp kurva. Det
gick galant. Från
Har du
kyrkan är det en brant Roine nuddat marnerfart och vi tar
ken med
vägen utefter sjön
foten?
Edsviken bort till
Vikingavägen. Där
kom backe nummer
två som har en brant
stigning upp mot de
gamla
bronsåldersgravarna
på Brunkebergsåsen.

Ett varmt tack till alla som
kommit och varit med, och
ett speciellt tack till de som
beaktat de olika kvällarnas
teman.

Den sista backen,
Mårdvägen, är kort
men är riktigt
rackarbajsarbrant..
Dessutom var det inte
tillåtet att ta fart
innan backen. Det var
en och annan fot i
marken, men man
måste beundra vad
våra små 50-kubikare
klarar av. Precis som
förra året utnämndes
de som klarade

Jan Angseryd, Bengt
Gullstrand, Roine
Sördén, bröderna Börje
och Göran Hansson,
Leif Kjäll, Berra
Leksell, Ola Leksell,
Mats Lennstam och
Willy Svensson.
Grattis!

Lars Öhman
Foto, Bo Ygturs
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Ta gärna för vana att titta in på vårt forum och svara på
frågor och undringar, det är ett ypperligt tillfälle att
hjälpas åt med smått och stort inom vår hobby. Här
kan vi efterlysa delar, köpa och sälja och få tips och råd
om renovering. Många lägger också ut bilder från utflykter och andra evenemang.

1. Börja med att klicka på
FAQ (betyder frequently
asked questions). Här finns
svar på det mesta.

För att annonsera eller
göra inlägg på hemsidan
måste du registrera dig

2. Du måste registrera dig kallas för att BLI MEDLEM.
Det är för att vi inte vill ha in
okynnesinloggningar.

För att bara läsa behöver
du inte registrera dig.
Du får stå ut med det konstiga språket, det beror på
att det är datornördar som
satt ihop programmet, inte
vi på Victoria.

Det betyder inte att bli medlem i Club Victoria utan att
du kan lägga in annonser
och annat.
3. Följ instruktionerna. Du
måste godkänna ett avtal (så
är det ju alltid i datavärlden).
4. Du kommer till Registrering. Följ instruktionerna:

Klicka på FORUM MEKTIPS KÖP&SÄLJ

5. Välj vad du vill kalla dig
(användarnamn), t.ex. Rödmyran1955.
6. Skriv in din e-mailadress
och välj ett lösenord
(viktigt att hålla reda på
små och STORA bokstäver)
o.s.v.
7. Om allt går bra så kommer du till ”Ditt konto skapades”. Konto betyder bara
att du kan göra inlägg och
annonsera.
8. Du har fått ett e-mail.
Läs det och följ instruktionerna. Du kommer till
hemsidan igen.
9. Klicka på LOGGA IN.
Följ instruktionerna.
10. Välkommen att göra inlägg!
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Förslag till Dekaler mottages!
På senaste styrelsemötet pratade vi om dekaler som vi skulle ta fram och det bestämdes att vi
skulle be er medlemmar om förslag till hur en dekal ska se ut.
Dekalen eller dekalerna ska ej ha någon Victoria-moped (enligt styrelsen) på dekalen men Victoriaklubben som namn måste vara med på dekalen.
Lämpligt är att ta fram en lång dekal för bakruta eller sidoruta och en mindre dekal för t.e.x.
framskärm eller bakskärm.
Skicka förlage till :
k.sjoberg@omhem.set
Kjell Sjöberg
Hasselquistvägen 36
121 46 JOHANNESHOV

Mnopedparkering Sakokloster 1Maj 2013
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Säljes
Mopeder säljes av Lars
Öhman, Sollentuna.
Tel. 0707367150

MOPEDBLADET

1.
Motom 1966 en
fyrtaktsmoped i
extremt fint
skick, nära
nyskick. Pris
12900:-

2.
Moto Guzzi Dingo,
1963. En automatväxlad tvåtaktare som är i
mycket fint skick. Den
är lättstartad, mycket
snabb och allting fungerar perfekt. Ser ut
att vara mycket lite
använd sedan ny. Pris
5900:-

3.
Testi Grand Prix, 1967. Totalrenoverad av Mentore Martelli, Imola, Italien till nyskick
(eller bättre).
Originaldokument finns. Testi
är föregångare till den
"svenska" Standard Telstar.
Det är en fyrväxlad tvåtaktare.
Den har ett skrapmärke på
framlyktan från transporten
till Sverige. Pris 22700:-

4.
FBM Minarelli, Super
Sport, 1965. Även den
från Mentore Martelli
och i nyskick. Detta är
en "juvel".
2-takt, fyrväxlad och
med originaldokument.
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5.
Pegaso Sport, 1967. Mycket lite jobb, i
princip att montera en ljusomkopplare, återstår på denna mycket fina 4takts italienska sportmoped. Pegaso
tillverkades i Milano av tidigare anställda hos Motom. Tramporna, (som
inte är så kul på en sportmoppe enligt
mitt tycke,) har bytts ut mot fotpinnar.

SIDA 15

SIDA 16

MOPEDBLADET

Köp mopedlitteratur

Speciellt erbjudande med förmånliga priser för er som får mopedbladet! Sätt in det angivna beloppet på

Bankgiro 154-7868 för Club Victoria och ange det du vill ha.

Glöm inte namn och adress! För mer info; Håkan Saletti hakansaletti@hotmail.com

1

3

2

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

Kopia; A5 På svenska
Häftad 20 sidor. Reservdelslista Nr 3 Moped
Vicky III med sprängskiss
över MS50-motorn i A3
Pris 50:-

5

Kopia ”Halv A5”
På svenska Liten instruk- Kopia A5
tionsbok för Vicky MS
På Tyska Spiralbunden
50
46 sidor Reservdelslista
Pris 35:Superluxus Pris 50:-

7

14

Kopia A5 På
svenska Häftad 36
sidor Reservdelslista Nr 6
Motor MS 51/ 51D
Pris 50:-

8

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

10

Kopia A5 OBS På
Tyska!! Häftad 54 sid.
Monteringsanvisning
(verkstadshandbok) Motor M51-M51D-M51K
Pris; 70:-

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

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

6

9

4

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

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:-

15

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

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

13
Kopia ”halv
A5” På svenska Liten instruktionsbok
för Motor
EM50 typ 803
Pris 35:-

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
Pris 140:-
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16
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/Zweirad- motor)
Typ 113 Einsitzer. Typ
101 DKW H. Standard/
Luxus
Pris 140:-

SIDA 17

17
Kopia A5 OBS På
Tyska, Reservdelslista 4 c:a 100 sidor
spiral-bunden. Typ
112/113 (DKW Hummel/ Express TS.
DKW/Zweirad- motor) Typ 106 Victoria
Avanti/ Express Carino
Pris 110:-

Kopia A4 Tekno`s MOPED.
Av Dane Glantz. På svenska
205 sidor spiralbunden. Lättfattlig och
tydliga bilder och instruktioner.
Pris: 140:-

Ett måste för alla mopedmekare, här

Kopia A5 Reservdelslista 7
45 sidor häftad
DKW Hummel
Super Typ 102101
med motor Typ
801101
Pris 50:-

22

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:-

23

19

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)
Pris 80:-

21

20
Kopia A5 Reservdelslista 9 47 sidor
häftad. DKW Hummel
Standard Typ 123 160
med Motor 804 157
Pris 50:-

18

Kopia A4 Two-Stroke Performance Tuning in Theory and
Practice. A4 OBS på engelska
229 sidor spiralbunden. Går på djupet
om hur en tvåtaktare fungerar
Pris; 140:-

24

25

Kopia A4 Katalog från
Motoraktiebolaget Ivan
Höök Sågen.
88 sidor spiralbunden, (grönt
omslag)
Pris: 70:-

Kopia A4 Katalog från
Motoraktiebolaget Ivan
Höök Sågen.
1982-83 56
sidor, (grönt
omslag)
Pris: 50:-

26
Kopia A4 Katalog
från Cykel och
Sporthandlarnas
Förbund. 1962
165 sidor spiralbunden, Husq, HMW,
Ilo, Pilot, Sachs, Victoria, Villiers, Zündapp. Pris: 90:-
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MOPEDBLADET

Försäkring för veteranmoppar, Club Victoria i samarbete med Länsförsäkringar
Länsförsäkringar Stockholm erbjuder alla Club-Victorias medlemmar en riktigt
billig TRAFIKFÖRSÄKRING för veteranmopeder.
Försäkringen gäller för upp till 10 mopeder och ni får köra två stycken samtidigt. Premien är
inte högre än för två separata försäkringar.
OBS – ”bara” den obligatoriska trafikdelen, inte stöld eller andra tillägg.
Följande gäller
¤ Du ska vara betalande medlem i klubben.
¤ Du måste bo i Stockholms län.
¤ Dina försäkrade mopeder ska vara av årsmodell 1980 eller äldre. Dispens kan ges från fall till
fall av försäkringsbolaget.
¤ Du får bara använda två av dina försäkrade moppar samtidigt, ni kan alltså vara två som kör
varsin moped vid samma tidpunkt.
¤ Försäkringen gäller hela året och betalas helårsvis. Ingen premieåterbetalning då moppar
inte används, du kan alltså använda mopparna året om.
F.n. (2013) kostar ”Victoriaklubbens trafikförsäkring” 1352 kr/år.
Så här ansöker du om försäkringen
Anteckna varje moped - fabrikat och modell - årgång - ramnummer
Ge oss ditt
- namn - adress - personnummer - medlemsnummer
¤ Mejla uppgifterna till mejlombudet Tommy Granholm, victoriaforsakring@optiken.se
Nya försäkringsbrev skickas ut av Länsförsäkringar Stockholm, ändringar i mopedinnehav
kommer på mejlen som pdf. via Club Victoria.
OBS! Kundtjänst på försäkringsbolaget känner inte till denna specialförsäkring. Alla
förfrågningar och förändringar i mopedinnehavet skall gå genom klubben.
¤ Försäkringen börjar gälla från det datum då Länsförsäkringar beviljar din ansökan. Datumet
står angivet på försäkringsbrevet. När du får försäkringsbrevet så måste du kontrollera att alla
ramnummer är noterade på bilagan till försäkringsbrevet, försäkringen gäller bara för de
mopeder som är angivna där.
¤ Du måste ha med en kopia av senaste försäkringsbrevet vid färd.
Ändringar
¤ Om du köper nya mopeder som du vill ha med i försäkringen måste det anmälas enligt ovan.
Försäkringen för den nya gäller först när den finns med i försäkringsbrevet.
¤ När du säljer av försäkrade mopeder måste du också anmäla det.
Tänk på att detta är en unik försäkringslösning för oss i Club Victoria. Det är vi i klubben som
gemensamt måste se till att rätt objekt försäkras och att risken för skador minimeras. Och
använd inte denna försäkring för trimmade mopeder !
Vill du ha mer uppgifter om ”Victoriaförsäkringen” så kontakta enligt ovan.
Vill du prata om andra försäkringar eller banktjänster så kan du ringa Länsförsäkringar
Stockholm på tel. 08 - 562 83 400
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Nya mopedister
hälsas härmed välkomna

564 Nordqvist Peter

565 Salminen

Stenhuggarvägen 7B

Christian Trollesundsvägen 173

132 38 Saltsjö-Boo 070-4960099

124 57 Bandhagen 070-8993516 Fram-56, Cyclemaster,

566 Nordlander Hans

Sågverksgatan 106

122 41 Enskade

567 Stjernlöf

Rolf

Handelsvägen 56

122 38 Enskede

076-2129558 Puch Florida-64, Monarpeden-53, Monarpeden-61,
Ciao-91

568 Andersson Lars

Hagängsvägen 55

195 45 UpplandsVäsby

070-4047426

569 Kallbäck

Mona

Havsbadsvägen 10C

269 36 Båstad

073-7310321

Vicky 3-54

570 Beijer

Sture

Dagsverksvägen 241

163 55 Spånga

070-3959110

Svalan Svalett-54, Moto Morini-73

571 Andersson Håkan

Valhallavägen 12A

114 22 Stockholm

572 Berg

Henrik

Nyodlingsvägen 21

167 66 Bromma

573 Persson

Hans

Stora Månhällsvägen 16 297 31 Degerberga 044-350667

574 Haag

Christian Lugnet Alle 7

120 65 Stockholm

070-4978210 Rexoped Lyx-59

575 Reimers

Bo

Ringvägen 83

118 61

070-7338013 Vicky IV-57

576 Bergqvist

Ottar

Uppveda byväg 31

761 76 Norrtälje

577 Fincken

Mario

Gamla Vägen 5

578 Modigh

Hans

Ullbergsvägen 78

134 31 Gustavsberg 070-8419555 Casal-77, Husqvarna Novolette-54, Zundapp-72-77, Romeo Monster-73
135 67 Tyresö
070-7777880 Cresent Compact, Honda
MT5

579 Källgren

Denny

Åkerlundsvägen 120

810 22 Årsunda

026-290963

580 Forslund

Börje

5373 Grandview Ave
YorbaLinda Ca

92886 USA

714-307-0857 Victoria 115 Plåtbanan

581 Eriksson

Thomas

Svarsö 102

130 33 Gällnöby

070-6556613 Monark Scorett-64, Zundapp-58

582 Klaréus

Jörgen

Källgränd 6

761 30 Norrtälje

076-5362416 Fram Scooter-56, MCB 121867, MCB 1189-71

583 Asp

Bo

Ribylevägen 5

194 54 Upplands
Väsby

073-9862090 Beta PI –81, Monark Monarscoot -63

Stockholm

Monark Monarscoot-63,
Puch Alabama-75
070-5615016

Zundapp KS 50-73, Mamba77, Yamaha FS1-89

070-5312420 Vicky IV-61, BonVicini Tubone-73

Vicky MS51-57

www.club-victoria.nu

Club Victoria presenterar sig i Enköping

Victorias place
Vi syntes bra, men hamburgaren
syntes tyvärr bättre

Hur får man mopedbladet?

Sätt in 100:- på Bankgiro för Club Victoria nr: 154-7868,
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.

