
BULLETINEN

Klubbens MHRF-medlemsnummer: 9007 1/2011

Dalarnes Automobil Klubb

KOLLA ALLTID HEMSIDAN FÖR FÄRSKA UPPGIFTER: d-a-k.se

Inbjudan till ...

DAK:s EVENEMANG 2011
Årsmöte    22 feb
DAK-marknaden® 9 apr
Siljan GP   15 maj
Klubbrallyt  6 juni

Siljansrallyt  9-10 juli
Damrallyt   13 aug
Sollerörallyt  27 aug
DAK-marknaden® 3 sep

Välkommen till en 
vinteraktivitet med nostalgiska förtecken...

 ...Långkalsongrallyt 2011
Lördagen den 19 februari kör vi årets vinterrally
Samling kl.10:30 vid Hotell & Restaurang Moskogen.(Även målgång) 

Första start Kl 11:00 Begränsat deltagarantal. Öppet för entusiast-bilar och -MC

Bl.a kontroll vid CCW:s arrangemang Classic Winter Weekend i Rättvik

Startavgifter: Startavgiften är 150:-/person, barn -15 år 50:-Kaffe och mat ingår • Betalning sker vid startenAnmälan & info: Endast per telefon0702060660 eller email:abbe47@gmail.com.  Bengt AbrahamssonAnmälan på annat sätt kommer inte att beaktasEv. övernattning till fördelaktigt pris på Moskogenring 0247-14600 uppge DAKSista anmälningsdag 11 febAnmälan är bindande p.g.a matförberedelser



Filmprojektet 
tillsammans med Dalarnas museum fortgår. Både DAK och Museet har fått in en del film och tips om var 
sådana kan finnas. Men vi behöver mera äldre film varför vi är tacksamma om DAK:s medlemmar hör av 

sig till klubblokalen, tisdagar 023-711988, eller dak.lokalen@telia.com. 
Alternativt till Kjell Brunström, 0225-40496, kjell.brunstrom@telia.com. Olle Ridelius 0730-616684, 

0240-75703 eller till Göran Olsson, Dalarnas museum 023-765544
 

• • • • NYA MEDLEMMAR • • • •
Pelle Lundström, Enköping • Arvid Trolle, London • Peter Ollas, Rättvik • Jan-Olov Frid, Rättvik
Sune Notes, Gustafs • Sven-Olov Eriksson, Borlänge • Mikael Rapp, Bjursås • Lars Nielsen, Blge

• • • • ÖVRIGA EVENEMANG • • • •
Classic Car Week inbjuder till ännu ett Craft & Swap, på långfredagen 22 april 9-15 

är portarna öppna i Rättviksparken. Säljarinfo: 0248-10904

Marknaden i Mora blir den 14 maj 2011, 
Upplysningar på Tel. 0250-12660, 0250-13729, 073-8317581

Den 6/ 6 alltså på nationaldagen går PizzaRallyt 2011 av stapeln. Det är ett veteranfordonsrally (bilar och 
motorcyklar ) med roliga frågor och praktiska prov från Grängesberg  till Fredriksberg. Start vid hyrcarten i 

Grängesberg 6/6 kl: 15.00 – mål bussplan i Fredriksberg. Startavgift; 120:- Info och ev. föranmälan:
Nils-Erik 0240-209 83 alt 070-53 209 83    Ulf 0240-86 604 alt 0240-20 000

Mycket välkomna !

28/5 09.00 Veteranmarknad o Jätteloppis På Biltemas parkering Borlänge gratis säljplats.
11.00 Start Biltema GP veteranmopedrally

18-20/8 Mellstaträffen 2011 Mopedrally kortege uppträdande veteranmarknad
NYTT FÖR I ÅR BACKTÄVLING.  • Arrangör TSV-Blårök info 070- 26 66 844

DAK Klubbafton, 23 feb 2011 • Pylonen 
Tomas Sjölund och Jim Lundberg från Classic Motor kommer på 
besök Pylonen, Borlänge. Kl 18:30. Kaffe med dopp

 

 

Startavgifter: Startavgiften är 150:-/person, barn -15 år 50:-Kaffe och mat ingår • Betalning sker vid startenAnmälan & info: Endast per telefon0702060660 eller email:abbe47@gmail.com.  Bengt AbrahamssonAnmälan på annat sätt kommer inte att beaktasEv. övernattning till fördelaktigt pris på Moskogenring 0247-14600 uppge DAKSista anmälningsdag 11 febAnmälan är bindande p.g.a matförberedelser

• • • • KLUBBKLÄDER • • • •
Klubben har tagit fram ett antal klubbkläder med brodyr. 

Dessa kan ses och även beställas på lokalen.
Plaggen är dessa:  Svart kortärmsskjorta i poplin, S-3XL. 250:- 
 Svart pikétröja 65/35, S-3XL. 200:-
 Svart sweatshirt med krage och hel dragkedja, S-2XL. 350:-
 Svart vindjacka med dragkedja och knappar, S-2XL. 350:-
 Alla plagg är av märket "Fruit of the Loom" 
 Svart keps med moccaskärm. 100:-

Att plaggen är beställningsvara är en säkerhet för att klubben 
inte ska behöva stå någon risk med att få plagg på lager



• • • • MEDLEMSRABATTER • • • •
GIVETVIS MOT UPPVISANDE AV MEDLEMSKORT

Färgbolaget i Dalarna AB på Ingarvet i Falun erbjuder DAK-medlemmar 30 % på hela sortimentet som är bil 
och industrifärg samt tillbehör. Tel. 023-64470. Medlemskortet skall uppvisas. 

Vid behov är Niklas Hildebrant kontaktperson.  

Hanson Motor i Mora lämnar medlemsrabatt på delar och tillbehör till GM bilar. Just nu tillfälligt parti AC Del-
co batterier 12v 50ah 350:-. Vi är även Klintberg&Way partner så vi lagerför, alt.tar hem på beställning,delar 
till GM US. Det är  i huvudsak delar till nyare bilar vi har , men bruksbilen ska ju underhållas också, till jän-

kare kan vi ta hem till lite äldre årsmodeller.

Bil och Filtertjänst på Ingarvet i Falun, tel 023-28650, erbjuder alla DAK-medlemmar rabatt på sina produk-
ter. Rabatten varierar på olika saker. Bilbatterier erbjuds till bra priser och bra olja i kvartsfat till en kostnad 

av 2340:- per fat om 60 liter. Det går också att beställa reservdelar till äldre US-bilar här.
 

Klubbrabatten på smörjoljor vid Dalviks kvarn har utökats till att gälla vid företagets alla försäljningsställen. 
I butiken i Borlänge finns även ett gott sortiment av skruv och bult. Kan vara bra att veta nu när 

järnhandlarna ofta har dåligt sortiment. 
AM parts Speedshop, Borlänge 10% • Annas Hembageri, Säter 10% • JIWES damkläder, Säter 10% • Säters 

Färg, 10%  • Mekonomen, Borlänge varierande % • Säters Bil & Däck 15% • Grycksbo vandrarhem 10% • 

Varför ringde ni inte mej
eller hur skulle vi kunna veta att du ville hjälpa till!Några ord från DAKs ringare.

Först och främst ett STORT TACK!! Till er som kan och vill hjälpa till på våra 
marknader.När vi ”ringare” ringer in funktionärer använder vi oss av gamla listor för 

att få ihop våra funktionärslistor men vi skulle även behöva få in nya namn.
Många av våra äldre medlemmar börjar känna att det är dags för yngre krafter att ta 

vid.Med så många som 1400 medlemmar borde det finnas massor med medlemmar som 
kan och vill ställa upp.

Vi vill nu gärna ha förlag på medlemmar eller icke medlemmar som kan tänka sig att 
hjälpa till.Passen är inte särskilt långa eller jobbiga,men som ni förstår går det åt massor 

av folk när vi på höstmarknaden ska ha ihop folk till närmare 250pass!
Du som inte provat att vara funktionär passa gärna på att prova på vårmarknaden.

Nu behöver vi er hjälp att få in förslag på medlemmar som kan ställa upp.
Våra marknader ger också klubben en stor och viktig inkomst till klubben så vi kan 
fortsätta bedriva vår verksamhet med ett av Sveriges finaste klubbibliotek en bra 

klubblokal bra medlemstidning låg medlemsavgift mm mm.

Lämna gärna förslag till Per Liliendahl 070-585 71 12 eller till Christer Karlssons 
mailadress: c.korona@gmail.com eller på klubblokalen eller någon i styrelsen eller 

marknadskommiten.

Klubblokal och klubbens adress: 
Linslagarvägen 4, 791 61 Falun. Tel: 023 - 71 19 88. 

Klubblokalen hålls öppen tisdagar kl. 17.30 - 21.00 september t.o.m. april.
Klubbaftnar sista onsdagen varje månad, sep-april. 

Vill ni besöka lokalen under andra tider, kontakta någon i styrelsen.
 Klubbens org. nr: 883201 - 7712 Klubbens MHRF-medlemsnr: 9007

E-post: dak.lokalen@telia.com (klubblokalen) & dak@bredband.net (medlemsärenden)
Hemsida: www.d-a-k.se • Bankgiro för medlemsavgift: 5759-9763 (Ange medlemsnr)

Dalarnes Automobil Klubb



Lay-out & tryck: PR-Byrån i Borlänge AB 2010

Ni som vill annonsera... 
Skicka ett mail på peo@pr-byran.se eller skicka in ditt manus till 

PR-Byrån, Hagavägen 20, 784 31 Borlänge eller skicka fax på 0243 - 825 50

• • • • TILL SALU • • • •
Mc trehjuling: Trehjulig motorcykel med drömbågemotor. Pris  3500 kr.
Hondamotor: Hondamotor GV 150, 3,5 hp, 144 kubik. Pris  2400 kr.
Damcykel: Damcykel äldre med rund ram. Pris  550 kr.
Herrcykel: Herrtävlingscykel äldre. Pris 550 kr.
Delar till VW-buss: Sidorutor och två dörrar till äldre VW-buss. Pris 800 kr.
Rullmaskin: Handvevad rullmaskin, 1 m, för plåt. Pris 1500 kr.
Bilkoffert begagnad. Begagnad gammal bilkoffert. 
Kanterna klädda med aluminiumplåt. Höjd 60 cm, 
bredd 80 cm och djup 50 cm. Bra skick. Pris 950 kr.
Veteranbil: Veteranbil VAZ 1500, -78. Pris 6000 kr.
Willys: Willys 4-dörrars i delar. Påbörjad renovering. Pris 13 500 kr.
Brandspruta: Archimedes Stockholm APD, ca 30-tal. Pris 3100 kr.
Bertil Larsson, Lingbo, 810 22 Årsunda,  tel 070-650 31 37   Gävleborg

Pontiac 2d coach 1928, i delar, i princip komplett, påbörjat objekt, reg.
Matra Bagheera 1974, i delar, reg
Ev byte äldre 4-takt MC
Lars Göran Selander, 070 567 62 33

• • • • KÖPES • • • •
Elmotor till ventilationsruta, Full-size GM 60-tal. Peo W 0243-18020

Upplysning - DAK-Marknaden: 070 7104397

Anmälan endast via POSTGIRO 160910-6 (DAK) • Pris per ruta, storlek: ca 3 x 3m= 300:-  
Anmäl dig i god tid för att säkra plats! Vid överbokn. sker återbet. 

Ange: Namn, adress, tel.nr, org.nr/pers.nr, antal rutor samt vad du säljer! Ofullständiga uppgifter=återbetalning  
Skriv tydligt!!! Endast nostalgiprylar med direkt anknytning till veteranfordonshobbyn!!!

Bekr. på anmälan erhålles c:a 1 vecka före marknaden. Ingen utkörning före 15.00. Ingen övernattning i lokalen.
Fordon inne endast efter överenskommelse med DAK  • Införsel av gastuber förbjudet!!!

   

Insläpp säljare: 
Fredag 18-21 

Lördag 06-08.30

®DAK-MARKNADEN
20:-

LUGNET, FALUN • 9 APRIL 2011 • KL. 8.30-15

BIL•MC•MOPED Entré: 

SUCCÉN FORTSÄTTER! HÖSTENS UTOMHUSMARKNAD PÅ LUGNET, FALUN • 3 SEP 2011:
Ni har även i år möjlighet att FÖRBOKA plats på grusplanen. EJ KURIOSA!

Anmälan enligt ovan. Pris per ruta  4 x 6 m = 500:- (FÖRBOKNINGSPRIS)
SKALL NI ÖVERNATTA I FORDONET SKALL BRANDSLÄCKARE FINNAS TILLGÄNGLIG! HÅRD KOLL!


