
BULLETINEN

Klubbens MHRF-medlemsnummer: 9007 7/2011

Dalarnes Automobil Klubb

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

LÖRDAG:
Lite underhållning på resan ned utlovas!
Teater:  
Show Hamburger Börs inkl 2-rätters middag
Boende:  
Del i 2-bädd, Hotell Birger Jarl
SÖNDAG
MUSEUM: 
Bil & Teknikhistoriska i Köping. Guidad visning
Pris: 1700:-/pers inkl allt

Anmälan: 
till Anders Nyström, 070-56 61 788. 
BEGR ANTAL PLATSER
Välkommen! 
/Anders Nyström, Klubbmästare

Bussen går från Mora till Sthlm, 
via Falun/Blge

Inbjudan till ...FJOLÅRETS SUCCÉ 

ÅTER!

MUSEUM & SHOWRESA

Mer info: Besök resp evenemang på nätet: 

www.hamburgerbors.se & www.biloteknik.se

Lördag 19-20 nov 2011 



• • • • KLUBBAFTNAR • • • •
26 oktober på klubblokalen
Besök av Fordy Abrahamsson, han berättar om sitt och Aros Motorveteraners besök i USA pga 
deras ASEA Elbil, även besök hos Jay Leno, känd komiker och bilsamlare. 18:30

30 november på klubblokalen
Besök av Johnny Jansson, vilken kåserar runt märket Svalan. 18:30

Givetvis bjuds det på kaffe, oavsett ställe! 

• • • • TILL SALU • • • •
Mercedes 350SL 1971, BMW 635 CSI 1988. Philip Hagberg, Rättvik, 0248-51806, 070-7468509

Div BMC-bildelar. Ove, 070-375 99 66, 023-603 79

Motor till Chevrolet 1927, 4-cylindrig motor till Chevrolet av årsmodell 1927.  
Användes senast som båtmotor. Pris: 4000 kr.

Pappersklipp Pappersskärare, 
eldriven av märket HEROLD, 
fullt fungerande. Höjd 135 cm, 
bredd 143 cm och djup 40 cm. 
Nya knivar finns. Pris: 1500 kr
Brandspruta Archimedes 
Stockholm APD, ca 30-tal. 
Pris:  3100 kr.

Bertil Larsson, Årsunda,  Sandviken,  tel 070-650 31 37

• • • • BYTES • • • •
A-Ford Tudor -30 i delar, 95% komplett, bytes mot skogsvagn med kran, Lars, 023-244 22

• • • • KÖPES • • • •
6-volts generator till A-Ford 1931. Anders Tidebäck 0248-205 00

  
• • • • NYA MEDLEMMAR • • • •

Ann-Cathrin Dahlberg, Gustafs • Camilla Dahlberg, Borlänge • Kjell Fahlström, Grycksbo
Martin Gullberg, Falun • Mikael Steen, Idkerberget • Torbjörn Svensson, Mora

Lars-Erik Olsson, Borlänge • Ulf Walfridsson, Falun • Inga Johansson, Idre
Peter Björklund, Sundborn

DAK:s EVENEMANG 2011/12
Nattrallyt   22 okt
Klubbafton  26 oktober

Klubbafton   30 nov
Inomhusmarknad 31 mars
Lugnetmarknad  1 sep



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

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

Den nyöppnade bensinmacken, Skedvimacken, i Stora Skedvi erbjuder medlemmar i DAK 10% rabatt på allt från restaurangen, tex 
Dagens rätt, grillat och fika. Giltigt medlemskort skall uppvisas.Var observanta här, eventuellt kommer en ny veteranfordonsträff att 

anordnas vid Macken, då antagligen med specialerbjudanden på tex fika. 
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, 

Vi är även Klintberg&Way partner så vi lagerför, alt.tar hem på beställning,delar till GM US.
Rabatterna är lite olika från 10% - Det är i huvudsak delar till nyare bilar vi har, men bruksbilen ska ju underhållas också, till jänkare 

kan vi ta hem till lite äldre årsmodeller.
Just nu medlemspris på 6v 77ah batterier,1145:- ord.pris 1465:-. 

Batterier 12v 60ah åter i lager för 350:-. 0250-28435
Bil och Filtertjänst på Ingarvet i Falun, tel 023-28650, erbjuder alla DAK-medlemmar rabatt på sina produkter. 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% •



• • • • 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

Vinnare av Kultur på väg, bästa arrangemang 
under Motorhistoriska Dagen den 6 juni 2011

Juryn för tävlingen Kultur på väg – bästa arrangemang under Motorhistoriska Dagen 6 juni, har 
utsett Kultur på väg genom Luleå och Boden till årets evenemang!
Motivering: Norrlands Motorhistorikers Norrbottenssektion har i ett fruktbart samarbete mellan 
städer och fordonsägare och med kulturen såväl på som invid vägen kombinerat aktiviteterna 
i och emellan Luleå och Boden i sann MHRF-anda. Tillsammans med de militärhistoriska 
fordonssamlingarna i Boden skapades en bred exponering av vårt fordonshistoriska kulturarv för 
allmänheten.

Hederspris (utan inbördes ordning) går till Dalarnes Automobil Klubb (DAK) och Falu 
Gruva som firade Motorhistoriska Dagen och Nationaldagen med en mångfald av kultur- och 
teknikhistoriska inslag, från hundraårig bil, historisk busslinje och ångloksjärnväg till traditionellt 
rally med historiska fordon, vilket avslutades tillsammans med ortens nationaldagsfirande vid 
världsarvet Falu Gruva. Arrangemanget har fått fin uppmärksamhet i lokala medier som lyft fram 
det kulturhistoriska fordonsarvet och Motorhistoriska Dagen.Nordskånes Fordonsveteraners mycket 
välorganiserade Motorhistoriska dagsfirande i traditionsrika Tivoliparken i centrala Kristianstad, 
vilket blivit ett naturligt inslag i stadens firande av Nationaldagen på samma plats och gett en 
månghövdad publik möjlighet att se delar av vårt rullande kulturarv.

Diplom:
Till finalister i tävlingen Kultur på väg 2011 tilldelas Östgöta SAAB-klubb för deltagandet vid 
Skänninge Nationaldagsfirande och motormässa samt Kronobergs Motorhistoriker med det trevliga 
rallyt Åsnenrundan.
 Juryn för 2011 års tävling Kultur på väg har bestått av från Motorhistoriska Riksförbundet Jan 
Tägt, Peter Edqvist, Per-Börje Elg och Carl Zeidlitz, Torsten Nilsson från Arbetets Museum samt 
från tidningen Nostalgia redaktör Göran Ambell och Publisher Stig Sjöberg.

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

Mellstaträffar - varje onsdag juni-augusti 


