
• • • • ÖVRIGA EVENEMANG • • • •
Deltag gärna i Nationaldagsfirandet vid flottbron i Gagnef den 6 juni

Alt. 1: Deltag i kortege från kyrkan till flottbrocaféet med samling kl.17:00 vid kyrkanAlt. 2: Åk direkt till 
caféet vid flottbron.Välkomna önskar Gagnefs Hembygdsförening genom Erik Jonsson, tel. 0241-61941

Tisdagen 17/5 startar tisdagsträffarna i Säterdalen kl 18-21 med veteranfordon, loppis (från kl 
12.00), underhållning, mm. I år för sjätte året. Varje tisdag fram till den 30/8. www.saterdalen.se 

Fikaträff Torsdag 26/5  30/6  28/7  25/8 och 1/9 kl 18-21 vid Svärdsjö veteranmuseum.
Sälj delen från bakluckan.Info 070 6298724 www.svardsjo-vbk.se

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 hyrcar-
ten 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

Grangärde veteran och entusiastrally, Lördagen den 9 juli
Det populära rallyt med det stora prisbordet. Anmälan till: Bengt Olov Stark 0240 640162

Fordons rally veteran 2011-06-11  kl 10.00. Borns bystuga 1.5 mil norrom Rättvik start av 120 
kr då ingår frukost å lunch.  lotteri fina priser  .Vi tar en tur på ca 5 mil på fina vägar info och evetuellt för-

anmälan göres till Erik 070-5433446   stefan 070-2898894 jörgen 070-2277170  

DAK:s EVENEMANG 2011
Good Old England 28 maj
British Daytrip  29 maj
Klubbrallyt  6 juni
Gengasträffen  2 juli

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

• • • • NYA MEDLEMMAR • • • •
Christer Linberg, Säter • Börje Agneteg, Borlänge • Jonny Wass, Älvdalen

Jan Håkansson, Falun • Lars-Olof Andersson, Mora • Peter Pegler Hanis, Leksand
Lennart Eriksson, Avesta • Per-Åke Jansson, Falun • Janne Sporre, Falun

Tyvärr har ett misstag begåtts vid utsändandet av påminnelseavierna 
där det står felaktig summa att betala. Det skall vara 300:- eftersom 

medlemsavgiften har höjts för 2011.
Hälsningar Anders Tidebäck

British Daytrip Nu är det dags att anmäla sig till BDT 2011
Allt går av stapeln den 29/5. Vi samlas 09:30 vid Gamla Staberg och startar 10:00.
Vi kommer att åka c.a 10 mil (ca 5 km grusväg) och vi kör efter en roadbook som delas 
ut vid starten. Inga kontroller eller övningar, vi bara njuter av färden.
I startavgiften igår förmiddagskaffe samt salladslunch. Sista anmälningsdag 20/5
Frågor besvaras av Leif på 070-217 52 90 eller Svante 076-801 75 06



BULLETINEN

Klubbens MHRF-medlemsnummer: 9007 4/2011

Dalarnes Automobil Klubb

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



Reservation för ev. ändringar - Se kommande utskick/hemsidan
Klubbträffar - sista onsdagen varje månad sep-april

Mellstaträffar - varje onsdag juni-augusti 

Lay-out & tryck: PR-Byrån i Borlänge AB 2011

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

• • • • FÖRSÄKRINGSINFO • • • •
MHRF:s Veteranfordonsförsäkring är fortfarande DAK:s 

förstaval då det gäller försäkringar.
Klubben får ett arvode per tecknad försäkring. Vilket betyder en stor summa pengar med det antal 

försäkringar DAK:s medlemmar har. För de som inte vill eller kan få en MHRF försäkring (t.ex. på grund av 
bilens skick) finns då alternativet med:

DAK:s Klubbförsäkring i Dalarnas Försäkringsbolag
DAK-medlemmar kan teckna en speciell klubbförsäkring på sin bil eller moped genom DAK i Dalarnas 

Försäkringsbolag. Försäkringen administreras till stor del av klubben, och kan endast tecknas genom DAK. 
Alla förfrågningar och ansökningar om denna försäkring skall ställas till DAK:s klubbförsäkringsansvariga. 
Dessa finner du på klubbtidningens 2:a sida. Ni som vill teckna försäkring hos Dalarnas Försäkringsbolag 

skall gå genom KLUBBENS REPRESENTANTER och inte direkt till bolaget. Går ni direkt till bolaget 
krånglar det till och försenar försäkringsärendet, eftersom det är DAK som besiktar fordonet och 

handlägger försäkringen! /Kjell Brunström, DAK-representant

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

• • • • 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



• • • • TILL SALU • • • •
Suzuki gsx 1100es -83, Helrenoverad motor, fi na däck, ny drivlina, Ny bes. Orginalskick.
21.000:-  Kjell Stenman, Solåkern 105, 78478 BORLÄNGE, 0243 219 619, 070 670 14 33

Växellåda till Chevrolet  30-tal, Gunnar Andersson, 0243 - 600 32

Ventilslipmaskin, Black & Decker, 350:-'
1 sats ventilsjusteringsbrickor + verktyg, till Volvo B23, 375:-
1 st elsortiment= Fördelarlock, rotor, brytarspets, kondensator, generator-och startmotorkol 375:-
Hans Erik Forsberg, 070 513 06 15

• • • • KÖPES • • • •
Chevrolet styrtväraxel 
Ny sektoraxel köpes. Reservdelsnummer 261550. Samma axel passar 1933-35 CC, DC och EC
Mats Gustafsson, Holmvägen 36, 79147 Falun • 023 34100, 0703 763050

• • • • FUNKTIONÄRER • • • •
DAK behöver ett antal, c:a fem, funktionärer till Engelska dagen den 28 maj
Anmäl er till Abbe på tel 070-206 06 60
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LördagLördag
Läs mer på goodoldengland.se

kl 10-16kl 10-16
Vägbeskrivning: Gamla Staberg 12 km öster om Falun,
riksväg 266 mot Hedemora.

LördagLördagLördagLördagLördagLördagLördagLördagLördag
28 maj28 maj


