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S I D A  2   M O P E D B L A D E T  

Regler för medlemskap. 
Man måste ha erlagt medlemsavgift senast 28/2 
varje år för att få… 
 
... tillgång till vår mopedförsäkring hos Länsför       
säkringar. (du måste vara bosatt i Stockholms Län 
för denna försäkring) 
… vara med i Matrikeln 
… behålla sitt medlemsnummer.  
… köpa kopierad litteratur 
… få mopedbladet 
 
Om medlemsavgift uteblir under ett år, och med-
lemmen inte betalar trots påminnelse så avförs ve-
derbörande ur medlemsregistret, om man därefter 
betalar sin medlemsavgift får man inte behålla sitt 
gamla medlemsnummer utan får ett nytt. 
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Samma lokal som tidigare år i 
Västberga: Verkets Matsal 
Västberga Allé 60. Tel 08-
7094110. Parkering på gården. 
 
Välkomna till en späckad 
klubbafton. Nytt för i år är att 
vi har ett avbrutet årsmöte att 
slutföra. 
Minimarknaden blir bara 
bättre och bättre. Ta med vad 
Du vill sälja (ingen kostnad) 
men var rädd om restaurang-
ens golv och bord. 
 
Vi tackar Fredrick Cederberg 
och hans personal för att vi 
åter får fira vår filmkväll med 
marknad i hans restauranglo-
kal.  
Inte nog med det. Han serve-
rar också middag till oss, trots 
att Verkets Matsal är en lunch-
servering.  
Kvällens buffé kostar 89:- och 
vi uppmanar alla att nappa på 
Fredricks erbjudande. 
 

Program 

17.oo-19.00 (sisådär cirka)
Säljare packar upp 
Vi äter middag och umgås 
Säljer / handlar på marknaden 

19.00 Årsmöte 
Vi klarar av resterande punkter 
från det ajournerade årsmötet 

den 21 november 2015 

c:a 19.30 visas som vanligt ett 
par filmer 

c:a 20.30 senast, vi hjälps åt 
att ställa i ordning 

c:a 21.00 är det slut 

Club Victorias FILMKVÄLL, MARKNAD och ÅRSMÖTE  
Tisdag den 8 mars 2016  kl. 17 - 21.00 
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Startfältet vid kvällens race  

 

Styrelsen avger härmed föl-
jande rapport 
för verksamhetsåret november 
2014 - oktober 2015 
 
Styrelsen har bestått av 
Harald Walczok ordförande 
Stefan Tamm vice ordförande 
Mats Nyberg kassörskap/
medlemsregister 
Tommy Granholm sekreterare 
Åke Elmesten 
Mats Lennstam 
Peter Segemark 
 
Uppdrag 
Jan Angseryd har varit sam-
manhållande för Klubbens 
MHRF-besiktningsmän samt 
besiktningsman för Rusch 
Mikael Axlund har varit revi-
sorssuppleant, valberedare och 
MHRF-bes.man för Victoria 
Susanne Axlund har varit re-
daktör för VictoriaBladet 
Åke Elmesten har varit MHRF-
bes.man för Rusch 
Palle Forslund har varit valbe-
redare och MHRF-bes.man för 
Rusch 
Tommy Granholm har skött 

hemsida, varit kontakt mot Läns-
försäkringar och medlemmarna 
samt ordnat utflykt 
Göran Norin har varit MHRF-
bes.man för Rusch 
Mats Nyberg och Stefan Tamm 
har ordnat svartrace 
Jan-Evert Olbrink har varit revi-
sor 
Håkan Saletti har varit litteratur-
ansvarig 
Peter Segemark har samordnat 
klubbens mopedutflykter 
Kjell Sjöberg har ordnat klub-
bens utskick 
Lars Öhman har ordnat kvällsut-
flykter till Eggeby Gård och till-
sammans med Henry Lundqvist 
svarat för filmkvällen i Väst-
berga. Lars har även varit klub-
bens kontaktman gentemot 
MHRF 
Flera av de ovanstående har varit 
skribenter i VictoriaBladet 
 
- Tillströmningen av nya försäk-
ringstagare till Länsförsäkringar 
har avtagit markant. De har med 
stor säkerhet gått till Bilsport 
resp. MHRF. 
- Harald, Tommy och Ossa har 

varit på möte med SMC 
- Tommy och Stefan har gjort 
reklam för Club Victoria på Väs-
terås- och Stoxamarknaderna 
-Tommy har varit sammanhål-
lande för årsmötet på Tekniska 
Museet 
- Initiativ till klubb-T-shirt har 
tagits 
- Tre VictoriaBlad har skickats 
ut; i ett av dessa följde klubbde-
kaler med 
- Styrelsen/AU har samman-
trätt sju gånger 
- Medlemsavgiften har varit 125 
kr/år. 
- Vi var 310 (376) betalande 
medlemmar den 31 oktober 
2015 (2014). Senaste medlem-
men har nummer 680 (637) vil-
ket innebär att 43 nya mopedis-
ter blivit medlemmar. 
- Vi hade 417 (390) registrerade 
användare på hemsidans forum 
den 31 oktober 2015 (2014). Vi 
har haft besökare från 61 olika 
länder. Från Sverige har vi haft 
31.240 unika besökare. Näst 
flest besökare har vi från U.S.A. 
och därefter kommer våra nor-
diska grannländer. 

CLUB VICTORIA 
verksamhetsberättelse 2014 - 2015 

Avrundan 2015  -  Från Liljeholmen till Eggeby Gård  

42 farbröder, 7 timmar från start till hemma, 82 km moped. Dugg-
regn vid start, bra från fm. Mycket höstfärger. Halva styrkan var 
kvar vid Eggeby. Där skildes vi för egen resa till Liljeholmsbron. Jag är 
helt nöjd. 

Initiativtagare Kjell Pettersson 

Nya bron 
till Kvarn-
holmen 
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Klubben skall fortsatt verka för 
ökat intresse för veteranmo-
peder, både avseende historik, 
teknik och användning 
 
Klubben bör fortsatt ordna 
minst fem utflykter under 
sommarsäsongen och minst en 
marknads-/filmkväll under 
vintersäsongen 
 
Medlemsantalet bör hållas på 
minst samma nivå som vid in-
gången av verksamhetsåret 
 
Uppföljning av de som lämnar 
klubben och åtgärder för med-
lemsvärvning 
 
Representant för klubben eller 
annan aktiv medlem bör fin-
nas tillgänglig varje tisdagkväll 
under sommarsäsongen på 

Eggeby för medlemskontakter. 
Det ska framgå att vederbö-
rande representerar Club Victo-
ria 
 
Klubben skall uppmuntra till 
seriösa restaureringar av vete-
ranmopeder, gärna med renove-
ringsreportage i VictoriaBladet 
samt uppmärksamhet på års-
mötet eller på annat sätt 
 
Klubben bör skapa en special-
sektion med egen ledare, t ex 
Victoria, Rusch, Puch, Zündapp, 
50 cc racing för idéutbyte och/
eller gemensam träff/utflykt 
 
VictoriaBladet bör under verk-
samhetsåret innehålla minst en 
artikel om en mopedtillverkare 
eller en mopedmodell av histo-

riskt intresse, samt ytterligare 
en artikel som beskriver någon 
form av teknisk lösning som 
tillämpas på en eller flera mo-
peder 
VictoriaBladet bör utkomma 
med minst 3 nr per år, anpass-
sat till klubbaktiviteter 
 
◊ Kallelse till Årsmöte 
◊ Från Årsmötet 
◊ infordran av medlemsavgif-
ten 
◊ Träffkalendern 
◊ Från sommarens alla aktivi-
teter 
◊ Kallelse till filmkväll 
◊ Text från filmkväll 
◊ Från styrelsen 

Förslag till verksamhetsplan för Victoria-
klubben för år 2016 

 
 
 
Tidigare stadgar är daterade 17 
nov. 2007; klubbens första 
stadgar. 
Denna föreslagna ändring 
föranleds av en önskan att 
räkenskapsår = kalenderår. 
Om ändringen bifalles så 
kommer nästa räkenskapsår 
att omfatta tiden 1 november 
2015 - 31 december 2016 och 
årsmötet för 2016 att avhållas 
i mars 2017. 
 
 
 

 
 
Idag 
§8. Årsmöte/
Medlemsmöten Ordinarie 
årsmöte hålls årligen i Novem-
ber Månad. Skriftlig kallelse ska 
avsändas till alla medlemmar 
senast 14 dagar före mötet. Be-
slut i frågor av större ekonomisk 
betydelse för föreningen eller 
dess medlemmar får inte fattas 
om detta inte funnits med i kal-
lelsen till mötet. Medlemsmöte 
hålls minst en gång per år. 
 
 
 

Föreslås ändrad till 
§8. Föreningens räken-
skapsår utgör kalenderåret. 
Årsmöte hålls varje år, senast 
under mars månad. Kallelse till 
detta ska ske senast två veckor 
i förväg. 
Vid årsmötet skall ärenden en-
ligt dokumentet Dagordning 
för årsmöte i Club Victoria 
avhandlas. För detta doku-
ments aktualitet ansvarar sty-
relsen. Beslut i frågor av större 
ekonomisk betydelse för före-
ningen eller dess medlemmar 
får inte fattas om detta inte 
funnits med i kallelsen till mö-
tet. 

Förslag till ändring i STADGAR FÖR FÖRENINGEN Club Victoria, att 
tas upp vid årsmötet i mars 2016 
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Medlemsavgift för 2016 
Betalas senast 28 Februari 

Club Victoria 

1 5 4  -  7 8 6 8 

Glöm inte avsändare samt mopedinnehav, 

OBS Exempel 

Vill du ha mopedbladet?  
 

Dags att förnya medlemskapet i Club Victoria, betalas senast 28 februari 
 
 

Klubben är numera medlem i MHRF, detta medför att medlemsavgiften nu har höjts till 125:- 
enligt beslut på Årsmötet 2014. Mer om vad medlemskapet innebär kan du läsa om i moped-
bladet nr 1 2016 
 
Det är viktigt att du skriver avsändare och helst också mejl-adress samt telefonnummer.  . 
 
Summan gäller för medlemskap i ett år samt fri surfing på vår webb-sida (som alla andra, men 
det är en annan historia) samt tillgång till vår förmånliga mopedförsäkring hos Länsförsäkring-
ar, dock endast de som är skrivna i Stockholms Län. 
 
Du måste inte vara ”medlem” för att åka med på våra mopedutflykter eller vara med på övriga 
evenemang.  
 
Maila gärna, eller posta med snigelpost, mopedinnehav och 
andra uppgifter till medlemsansvarig   
 
Tommy Granholm vicinfo@optiken.se 
 
Tommy Granholm 
Aspnäsvägen 4  
177 37 Järfälla 

club-victoria.nu 



Lördagen den 21 november 
2015 var lite kallare än vanligt 
för den hösten men det var en 
strålande vacker dag. Det var 
annonserat årsmöte. 
 
Vi var ca 30 medlemmar som 
kom och vi fick innan årsmötet 
en mycket intressant visning 
av flygsamlingen. Vår guide, 
Jan Forsgren, informerade om 
flygets utveckling i Sverige, 
flygplanstyper, prestanda, pi-
onjärer och kuriösa händelser. 
Det var roligt, intressant och 
lärorikt. 
 
Det hade varit trevligt att 
kunna återge en hel del av vad 
Jan berättade. Men icke. Vid 
skribentens ålder fastnar nu-
mera bara en bråkdel av vad 
man hör. Det som jag i alla fall 
kommer ihåg, var det väl alla 
andra vet redan, nämligen att 
den som uppfunnit GPS-
systemet var svensken Håkan 
Lans. (Det vore roligt att veta 
om han åkte moppe i sin ung-
dom). 
 

Motorcykelhandlaren och Bu-
gattikändisen Uno Ranchs flyg-
plan fanns där. Vi fick också 
noga redogjort för orsaken till 
Gottröraolyckan med ett SAS-
plan och vi fick titta in i kabinen 
på en Lockheed Lodestar från 
1943. I det flygplanet turnerade 
Louis Armstrong och Ella Fitz-
gerald i Sverige i början av 60-
talet. 
 
Årsmötet började som årsmöten 
brukar börja. För dagen var det 
Victoriaklubbens vice ordfö-
rande, Stefan Tamm, som häl-
sade välkomna till förhandling-
arna. Undertecknad valdes till 
ordförande för själva årsmötet 
och Stefan Tamm till sekrete-
rare. 
 
När alla var samlade höll under-
tecknad en muntlig information 
om vad som avhandlats på 
MHRF:s riksmöte och vilket 
ambitiöst program som ligger 
framför Victoriaklubben. Vi 
uppmanades att slå vakt om vår 
klubb som en värdefull förete-
else i veteranmopedvärlden. 

 
Nu visade det sig att varken 
ordförande, kassör eller sekre-
terare var närvarande. Några 
val kunde då inte genomföras. 
Frågor om ekonomi och lagd 
budget kunde inte besvaras. 
Däremot redogjorde Jan-Evert 
Olbrink, klubbens revisor, att 
alla handlingar var granskade 
och i ordning och vi kunde be-
sluta om ansvarsfrihet för sty-
relsen. 
 
Längre kunde vi inte komma 
så det beslutades att årsmötets 
senare del skulle ajourneras 
och tas i samband med film-
kvällen som är planerad till 
tisdagen den 8 mars 2016. Vi 
fick kaffe och goda frallor in-
nan vi åkte hem. 
 
Protokoll från det ofullständiga 
årsmötet och inbjudan till 
filmkvällen och slutförande av 
årsmötet finns på annan plats. 
 
Sollentuna i januari 2016 
Lars Öhmanl 
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Klubbträffen på Arlanda Flygsamlingar 
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Nu är det dags att tänka på 
årets träffar eller ”rallyn” som 
vi säger. Du som har en träff 
eller annat roligt på gång, hör 
av dig ! 
 
Klubben har en ny utflyktsge-
neral, Stefan Tamm, som 
gärna vill höra från dig. Träf-
fen annonseras i klubbtidning-
en och på hemsidan. 
 
Mejla ste.tamm@gmail.com 
eller ring 0708 – 914 597 

 
Vi tackar samtidigt Peter Sege-
mark för alla de år som han 
skött detta – Tack Peter! 
 

En viktig del av Club Victorias 
verksamhet är utflykter per mo-
ped. De äger vanligtvis rum un-
der den snöfria sä-
songen. Körsträckan varierar; 3-
10 mil. 
 
Vi ses på förutbestämd plats, 
oftast klockan 10.00 för gemen-
sam avfärd klockan 11.00.  
Vi åker tillsammans, njuter av 
allt det vackra efter vägarna 
(mekar en och annan moped 
som stannat). Farten och kör-
sättet kallas numera för otrim-
mad körstil (då hänger alla 
med!) 
Efter ett tag stannar vi på lämp-
ligt ställe för att fika, antingen 
ur egen kaffekorg eller köper på 

plats. 
Vill du vara med och ordna en 
utflykt hemma där du bor? Det 
behöver inte vara så speciellt, 
ett ställe att stanna och fika på 
är allt som behövs - sen åker vi 
bara. En stor höjdpunkt brukar 
vara bara att samlas och be-
undra mopederna, vissa vill 
åka långt andra tycker bättre 
om en liten sväng. Hör av dej, 
det skulle vara kul att befärda 
några oåkta vägar denna sä-
song. 
Det förekommer även utflykter 
utanför vår kontroll, håll ögo-
nen öppna och skumma ige-
nom klubbarna på vår länksida 
så får du reda på när dessa 
sker. 

Sommarens utflykter och oåkta vägar 

Hej alla Victorianer 
 
Kylan och mörkret har kommit och julen nalkas. 
Det årliga Mopedluciatåget är avverkat. Ni som inte var med får skylla er själva. 
Ett 40-tal tappra mopedister ställde upp för att sprida glädje bland Stockholms kvällsflanörer och 
tiggare. Man känner sig som Karl-Bertil Jonsson där man glider fram genom staden. 
 
https://youtu.be/9FskBnFvPJs 
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Angående åkgruppen som jag för-
sökt skapa. 
 
Det är bara 5 st. som anmält sig 
till åkgruppen men jag kommer 
att fortsätta med mejlutskick lite 
då och då till de som jag har 
adresser till. 
 
Under 2015 ordnade jag gemen-
sam tur 1 maj från Barkarby till 
Björkhagen och Rosa och Kjells 
traditionsenliga vårrunda. vi var 7
-8 st. 
 
2 turer från Barkarby till båt-
macken i Stäket blev det också. 
En tur runt västra Järfälla och en 
tur runt östra. 

 
En banräcerkörning på Barkarbys 
nedlagda flygfält ordnade jag och 
vice orföranden med tyvärr kort 
varsel, men några tappra gasglada 
blev vi i alla fall. 
 
Bilderna från starten I barkarby 

 
 
 

 Jag skulle vilja samla in emaila-
dresser till alla medlemmar 

(de som har email och är intresse-
rade av lite snabb information.) 

För min egen del är jag intresserad 
av att kunna få lite åkkompisar 

med kort varsel för lite oplanerad 
körning. 

Några dagar i förväg brukar jag 
kunna bestämma mig. Då vore det 
smutt att kunna skicka ut ett med-

delande till andra åksugna så att 
man slipper åka ensam. Den här 
gruppen blir till för alla som vill 

ha åksällskap var man är bor. Jag 
kommer bl.a att åka till båtmack-

en i Stäket ett par torsdagar nu 
under våren. 

 
De som är intresserade av att vara 

med i åkkompisgruppen mejlar 
mig på 

mopedtouring@yahoo.com  
Hälsningar Mats Nyberg 

Åk med Mats i nya ”åk-kompisgruppen” 
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Filmkväll/Årsmöte 
Tisdag den 8 mars 2016  kl. 
17 - 21.00 
Västberga: Verkets Matsal 
Västberga Allé 60 
……………………………………….. 
 

SAMLARBIL2016 

Den 11-13 mars är det dags för 
Samlarbil2016 – Sveriges 
första renodlade samlarbils-
mässa. Arrangerad av Klassi-
ker och GranTurismo. Temat 
är ”Från vrak till pärla”  
 

http://www.klassiker.nu/
samlarbil2016 
……………………………………… 
 

Classic Motor Marknad  
på Bombardier Arena i Väs-
terås Långfredagen den 25 
mars 2015 
http://www.classicmotor.se/  
………………………………………… 
 

Harald Memorial 
söndag 8 maj Se sidan här 
till höger för mer informat-
ion.  
…………………………………….. 
 

Italiensk motorträff  på 
Skokloster 
Framåt lunchtid söndagen den 
1 maj samlas vi som har, eller 
"bara gillar", italienska fordon 

på Skokloster. 
Av tradition bjuds ägare av ita-
lienska fordon till en av årets 
första moped- bil- och mc-träff i 
gröngräset på Skokloster. 
Vi har picnick, tittar på mc, bilar 
och mopeder och pratar med 

likasinnade. Restaurang och ca-
feteria finns. Slottet är öppet kl 
11-16 och även där finns ett café 
liksom på macken. 
Alla fordon är välkomna. Ef-
tersom det är en träff för itali-
enska fordon hänvisas besö-
kande fordon av annat ursprung 
till besöksparkeringen. 
http://www.alfaromeo.org/  
………………………………………………… 

Eggeby Gård 
Maj - september, varje tisdag-
kväll från 17.00 på Järvafältet 
norr om Stockholm  
Victorianer och många andra 

samlas på Eggeby Gård (mellan 
Kista och Spånga-Tensta). Mop-
par, bilar och mc. Fika och mat 
finns att köpa. Läs mer på 
http://www.eggeby.se/WP/ 
………………………………………… 

Söderrundan 
 lördagen den 14 maj  

 
Samling Medborgarplatsen 
Stocholm samling 06.00 
start 07.00.  
Mer info kommer 
Håkan 
/ La Strada. 0705-923478.  
………………………………….. 

Röda Cafét 
Maj - september, varje torsdag-
kväll i Vårby i södra Stockholm 

MCHK har tvåhjulingsträff på 
Röda Cafét i Fittja/Vårby. 
http://www.rodacafet.se/ 
Bor du norr om sta'n så är en 
bra genväg att ta färjan från 
Ekerö (några km söder om 
Tappström) till Slagsta. Från 
Slagsta åker du moppe på cy-
kelvägen under E4 så är du 
framme.  
…………………………………….. 

Motorhistoriska Dagen 
måndagen den 6 juni 
MHRF arrangerar 
”Syftet är att uppmärksamma all-
mänhet, media, politiker och be-
slutsfattare om våra historiska 
fordons sociala och kulturella 
roll.” 
Samling och kortegestart från tre 
platser i Sth-trakten; Hågelby, 
Riddarholmen och Riksmuseet. 
Start kl 11 med målgång  
vid McCollection i Sollentuna. Vill 
du inte köra i kortegen så åk  di-
rekt dit. 
Läs mer på http://www.mhrf.se/  
……………………………………….. 

Kalendern 
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Nu är det dags att anmäla sig till 
mopedrallyt Harald Nielsen 
Memorial. En tävling för veteran-
mopeder från 1950-, 1960- och 
1970- och 1980-tal. Loppet går i 

en bana i Hässelby och Spånga 
med start och mål vid Hässelby 
Museum. Längs banan ligger 
några kontroller. Loppet körs inte 
på tid. Diplom till alla deltagare! 
 
Start: Hässelby Museum, Ridder-
sviksvägen 116, Hässelby Villastad. 
Tid: Söndag den 8 maj. Första 
start klockan 12.00. 
Deltagare skall vara på plats kl 
10.30 för bedömning av ekipagen 
inför prisutdelning av de olika spe-
cialpriserna. 
Anmälan: 
Senast den 20 april 2016 genom 
insättning av startavgiften 100 
kronor per 
person på plusgiro: 435 47 52-0 
(uppge namn, adress, moped-
märke, årsmodell). 
Sprid denna information till alla 
dina veteranmopedvänner! 

 
Ytterligare upplysningar: 
Harald Walczok, 070-511 69 87, 
bysmeden.i.hesselby@gmail.com; 
Berndt Sehlstedt, 070-551 20 45, 
berndt.sehlstedt@telia.com 
 
Arrangör: 
Hässelby Hembygdsförening och 
Motormännen i samarbete med 
Spånga 
Hembygdsgille. 
 
 
Priser: 
HNM-tävlingen 
1 HNM-pokalen 
2-5:e pris 
 
Specialpriser 
A Bästa Ombygge 
B Bästa Renovering 
C Bästa Original orenov. 
D Ovanligaste Mopeden 
E Värsta Råttsoffan 
F Bästa Ekipage, 

Her kommer informasjon om 
tre arrangement inne vete-
rankjøretøyhobbyen som fin-
ner sted i Sarpsborg distriktet 
på forsommeren. 
  

Borg Veteran- og Nostalgi 
Marked  

Søndag 24. april 2016 
Marked for deler og produkter 
til bil, mc, moped og andre ve-
terankjøretøy, samt kuriosa kl. 
10-15 på Amfi Borgs parke-
ringsplass rett utenfor Sarps-
borg 
Arrangør: Borg motorhisto-
riske klubb 
Info: http://sites.google.com/
site/borgmotorhistoriskklubb/
terminliste/veteranmarked 

Plakat: https://7e20baf9-a-
62cb3a1a-s-
sites.googlegroups.com/site/
borgmotorhistoriskklubb/

terminliste/veteranmarked/
Borg%20Veteranmarked%
202016.jpg 

Ullerøytreffet 
Lørdag 21. mai 2016 

Veteran-MC løp for MC og mo-
ped som er 21 år eller eldre start 
på Ullerøy leirskole start kl. 11. 
Arrangør: NVMC avdeling 
Nedre Glommen 

Info: se vedlagt plakat 
  

Moropeden 
Lørdag 18. juni 2016 

Mopedstevnet på Ise som lan-
serte Limboped og har den 
Ekte Limbopeden og mye an-
net på programmet. 
Arrangør: Ise Tur’n & Moped 
Info: http://sites.google.com/
site/teamalfredsen/
moropeden/2016 

Plakat: https://6feba6cb-a-
62cb3a1a-s-
sites.googlegroups.com/site/
teamalfredsen/
moropeden/2016/
Moropeden%202016.jpg 

Benytter anledningen til ønske 
alle god vår og sommer! 
  
Hilsen Alfredsen Team Alfred-
sen  http://sites.google.com/

Från Moppe Alfred i Norge 

ANMÄL DIG TILL MOPEDRALLYT! HARALD NIELSEN MEMORIAL 2016 



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 
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Kopia A5   På svenska 
Häftad 36 sidor. Re-
servdelslista Nr 6 Mo-
ped Luxus   
Pris 60:- 

7 

Kopia A5 OBS 
På Tyska 45 si-
dor. Verkstads-
handbok på Mo-
tor EM 50, Typ 
801, 803, 804, 
805  Pris; 70:- 

12 

Kopia ”halv 
A5”  På 
svenska Liten 
Instruktions-
bok Motor 
MS 51 
Pris 35:- 

11 

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

9 13 

Kopia ”halv 
A5” På 
svenska Liten 
instruktions-
bok 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 Stan-
dard/ Luxus/ Super/ Stan-
dard/ Touren Sport. MS 51 
motor typ 807, 808 Vicky 
M51/ M51 D/ M 51 K samt 
luftkylda M51        Pris 140:- 

15 

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

4 

10 

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

14 

Kopia A5 OBS På Tyska,  Re-
servdelslista 5,  122 sidor spiral-
bunden.  DKW Hummel Super typ 
102/ 116/ 126, Vicky Standard typ 
117/ Vicky Super typ 126, Express 
Super typ 126,  Samt typ 156 Su-
per; Vicky/ Express/ DKW Hum-
mel. Plåtbanan typ 115/ 155. Typ 
128/ 158 Violetta/ Avanti/ Carino.  
Pris 140:- 

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

5 

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

3 

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

1 

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

2 

Kopia A5 På svenska, 
Häftad 54 sidor, Re-
servdelslista nr 4 Mo-
tor, Moped Vicky IV    
Pris 80:- 

8 

 Kopia A5 
På Tyska Spiralbunden 
46 sidor  Reservdelslista  
Superluxus Pris 50:- 

6 
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Kopia A5 OBS På 
Tyska,  Reservdels-
lista 4 c:a 100 sidor 
spiral-bunden. Typ 
112/113 (DKW Hum-
mel/ Express TS. 
DKW/Zweirad- mo-
tor) Typ 106 Victoria 
Avanti/ Express Ca-
rino 
Pris 110:- 

17 

Kopia A5 OBS På 
Tyska,  Reservdels-
lista 6 c:a 100 sidor spi-
ralbunden, (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:- 

18 

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

19 16 

Kopia A5 OBS På 
Tyska,  Reservdels-
lista 2 c:a 130 sidor 
spiralbunden, (första 
och sista sidan har 
hamnat fel) Typ 
112/113 (DKW Hum-
mel/ Express TS. 
DKW/Zweirad- motor) 
Typ 113 Einsitzer. Typ 
101 DKW H. Standard/ 
Luxus       Pris 140:- 

Kopia A5 OBS På Tyska,  Zon-
derzubehör. 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:- 

21 

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

22 

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

20 

Kopia A4 Ka-
talog från 
Motoraktie-
bolaget Ivan 
Höök Sågen. 
88 sidor spiral-
bunden, (grönt 
omslag) 

24 

Kopia A4 Ka-
talog från 
Motoraktie-
bolaget Ivan 
Höök Sågen. 
1982-83 56 
sidor, (grönt 
omslag) 

25 

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

26 23 

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 står allt 
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Hej 
Det är de två mopederna på 
bilden samt alla kvarvarande 
delar jag har till sådana Victo-
ria påhängsmotorer som jag 
tänker avyttra. (Det är utöver 
de kompletta mopederna delar 
för 2 motorer med tank och 
reglage mm men ej helt kom-
pletta.) Mopederna på bild var 
körbara när jag ställde undan 

dem för ett antal år sedan. Öns-
kat pris är svårt att sätta utan vi 
säger nog bud på hela paketet. 
Mitt telefonnummer till mobi-
len är 070-522 55 90. Mopeder-
na finns idag i sydöstra Sverige 
och hämtning på plats eller 
transport till Stockholmsområ-
det kan diskuteras separat. (Jag 
kommer att vara vid mopederna 
runt påsk nästa gång i år.) 

 
Eftersom min tid inte räcker 
vill jag att dessa mopeder skall 
gå till någon entusiast med 
energi och tid att renovera och 
ta hand om dem. 
 
Lars-Peter Åhs 
070-5225590  

1.  Mötets öppnande 
 
2. Mötets stadgeenliga utlys-
ning 
 
3. Val av ordförande och sekre-
terare för mötet 
 
4. Val av två (2) justerings-
män, tillika rösträknare för 
mötet 
 
5. Fastställande av dagordning 
och röstlängd samt bakgrund 
till detta möte 
 
6. Anmälan av övriga frågor. 
(Ska göras till styrelsen i för-
väg) 
 
7. Styrelsens årsredovisningar: 
(-Ekonomirapporten godkän-

des vid föregående möte) 
(-Revisionsberättelsen godkän-
des vid föregående möte) 
-Verksamhetsberättelsen 
 
8. Beslut om ansvarsfrihet för 
styrelsen 
 
9. Val av styrelseledamöter på 
två år 
 
10. Val av ordförande på ett år 
 
11. Val av revisor och revisors-
suppleant 
 
12. Val av valberedning 
 
13. Verksamhetsplan 2016 
 
14. Övriga frågor 
- Styrelsens förslag till ändring 

av stadgarna 
- Medlemsavgiften för 2017 
- Från medlemmarna 
 
15. Presentation av styrelsen 
och övriga funktionärer för 
2016 
 
16. Mötets avslutande 

Förslag till dagordning för årsmötet  

Säljes 



Nya mopedister 
 hälsas härmed välkomna  
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Vi kan erbjuda goda förvarings-
platser till er 
Fukt spärrade väggar 
God belysning 

Betongplatta 
 
Flyghangarer med avspärrad 
tomt,som ligger avskilt från huvud-
väg och är utrustat med larm. 
 
Pris: per säsong 2.100 (inkl.moms) 
Säsongen är flexibel mellan Sep-
tember - Juni 
Lämna och hämta fordonet är även 

flexibelt med tider. 
 
JR Maskin AB 
Tället 211 
815 91 Tierp 
 
Mvh. Janne KA Rhodin 070-7550229 
 
http://www.tierptorget.se/info/
b/16055 

Förvaringsplat-
ser i flyghangar 

680 Håkansson Per-
Olof 

Flötviksvägen 
16 

165 72 Hässelby 070-5141393 perolof.hakanson@telia.com Puch MS50, Puch 
Moto Cross MC50, 
Rusch Sport 

681 Johansson Per-Åke 
Knacke 

Ringvägen 19 736 33 Kungsör  knacke48@gmail.com Ciao 

682 Tell Steve Sjövägen 33 141 42 Huddinge 070 - 601 6916 stevetell42@gmail.com Victoria FM38, 
Kreidler 

683 Runervald Bert Axvägen 89 
LGH 1201 

175 51 Järfälla 070-6801773 b.erik@live.se  

684 Möller Björn Sjösavägen 59 124 55 Bandha-
gen 

08-99 99 41, 
070-73 88 911 

moller358@hotmail.com Monark 50SS 

685 Cardestål Anders Gärdesväden 
30C 

563 31 Gränna 0708-378947 anca@live.se Vicky Luxus -59 

686 Haag John Arrendevägen 
17 

175 54 Järfälla 070-256 4146 jonnehaag@gmail.com Suzuki 



www.club-victoria.nu 

”Beardmore Precision”  

Nästa nummer,  
 

Skicka in bidrag senast 20 
mars  2016. 
ju mer desto roligare moped-
blad. Det hänger på ER. Alla 
bidrag med mopedanknytning, 
eller annan anknytning till 
hobbyn,  är välkomna. Maila 
vicinfo@optiken.se 
eller skicka med snigelpost till  
Tommy Granholm 
Aspnäsvägen 4  
177 37 Järfälla 

Att. Tommy Granholm 
Aspnäsvägen 4 
177 37 Järfälla 


