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Öppet Hus på klubblokalen i samband med
julmarknaden vid Falu Gruva.
Kaffe/Glögg serveras.
Vi håller öppet för intresserade att besöka vår klubblokal.
Vi visar runt och pratar veteranfordon.
C:a 14:00, Peo Westlund håller ett nostalgikryzz.
Gammelfordonsparkering vid klubblokalen!
Speciell medlemsparkering
(mot uppvisande av medlemskort)

KLUBB
AFTNAR

på lokalen

30/9 Peter Jensen visar racingbilder
28/10 Claes Tingvall, fd TSV, kåserar
25/11 Peo Westlund berättar och visar bilder om en resa i
amerikanska södern med temat "Borta med vinden"
(passar även damer utan bilintresse)

KOLLA ALLTID HEMSIDAN FÖR FÄRSKA UPPGIFTER:
Klubbens MHRF-medlemsnummer:

9007

d-a-k.se

7/2015
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Årets resa, 13-15 nov.
går till Göteborg via Linköping

DAK

on tour

Bussen avgår från Mora 07:00 fredag 13 nov.
påstigning Rättvik, Falun, Blge

Vi besöker Flygvapenmuseet,
Galenskaparnas nya show,
Ostindiefararen "Götheborg"

I priset 2600:-/pers. ingår; Buss t o r GBG.

Två nätter del i dubbelrum på Scandic Crown •
Showbiljett • Guidade visningar på museet &
ostindiefararen • Trerätters middag på rest.Taras
• Lunch på Brunsbo Gästgifveri

Anmälan snarast till Anders Nyström , 070-566 17 88
• • • • BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER • • • •

DAK:s EVENEMANG 2016
DAK-marknaden

2 april 2016

Ni som vill annonsera...

e-maila på

peo@pr-byran.se

• • TILL SALU • •

Ford 1930: Båge fram för reg.skylt (U1977) och strålkastare. 250:- (reg-instrument ingår)
FIAT fasta nycklar: 8/10, 9/16, 9/8, 12/14 och 12/19. (FIAT 45254) 140:Olle Ridelius, 073-061 66 84, olle_ridelius@hotmail.com

För dödsbos räkning: T-Ford 1926,
A-Ford Roadster 1929,
Fordson 1936 med järnhjul (+gummihjul)
Mer information lämnas av Bengt Abrahamsson,
070-206 06 60 (Ej fordonen på bild)

• • • • NYA MEDLEMMAR • • • •

Sören Johansson, Borlänge • John-Christer Åhlander, Stockholm • Mattias Dahl, Stockholm
Tomas Johansson, Gopa • Jan Karlsson, Leksand • Sören Johansson, Borlänge
Karl-Erik Johansson, Mora • Åke Backlund, Mora • Kjell Johansson, Nås • Lars Lindén, Falun
Anders Strömstedt, Falun • Åke Peter Jensen, Falun

Torsdags
ärtsoppan

Ärtsoppekvällarna på Lerdalshöjden, Rättvik, är i full gång.
Vi samlas vid 6-7-tiden i baren för lite försnack, för att sedan äta
ärtsoppa innan vi går över till kvällens bildvisning.
Hösten, sista torsdagen varje månad (ej dec)
Våren, första torsdagen varje månad (prel)
Info: 0243-180 20 eller peo@pr-byran.se
Välkommen!

• • 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
DAK-medlemmar kan teckna en speciell klubbförsäkring på sin bil eller moped genom DAK i Dalarnas.
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. / Styrelsen

• • • • 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 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:Svart "Gubbkeps". 100:-

Senaste tillskottet: Svart moderiktig "gubbkeps"

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

Reservation för ev. ändringar - Kolla alltid hemsidan, d-a-k.se,
för de senaste nyheterna och "sista-minuten" ändringar!

Klubbträffar - sista onsdagen varje månad sep-april

Dalarnes Automobil Klubb

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
Lay-out & tryck: PR-Byrån i Borlänge AB 2015

