
BULLETINEN

Klubbens MHRF-medlemsnummer: 9007 1/2017

Dalarnes Automobil Klubb

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

  

 
Inbjudan till 2017 års

Långkalsongrallyt
Lördagen den 11 februari. Start & mål vid Åsengården, 
Sollerö-Åsens fäbod, mellan Gesunda & Siljansnäs.

Kaffe & smörgås serveras från 9,30.
Första start senast 11,00.

Efter målgången serveras lunch.

Startavgifter: 
150:- / pers, barn under 12 år halva 

priset.

Anmälan senast 4/2, helst genom 

formulär på hemsidan. Eller Anders 

070-5661788

Om boende önskas , kontakta 

Åsengården www.asengarden.se



BULLETINEN
Dalarnes Automobil Klubb

DAK:s EVENEMANG 2017
Långkalsongrally 11 feb   Siljansrally  8-9 juli
Mopedrally  22 april  Damrallyt   12 aug
Klubbrally  6 juni  Morarallyt  aug

• • • • NYA MEDLEMMAR • • • •
Annika Johansson, Lima • Lennart Sjöberg, Borlänge • Per Svensson, Söderbärke

Rolf Nordgren, Falun • Kerstin Eriksson • Pontus Eriksson, Svärdsjö • Janne Rabnor, Falun
Stig Nohlert, Falun • Angus Smith, Gustafs • Jens Hedlund, Våmhus • Anders Ros, Falun

• • • • LYSTRING • NY MATRIKEL • LYSTRING • • • •
Snart kommer det en ny matrikel och vi vill därför att få in så färska uppgifter 
som möjligt från alla medlemmar. Är du osäker vilka uppgifter som du har 
uppgett när det gäller telefonnummer, fordon osv. 
hör av dig till Leif på web@d-a-k.se eller på tel: 070-217 52 90. 
OBS. Ange ditt medlemsnummer. (STÅR PÅ KUVERTET)
 

DAK-MARKNADEN ®

Anmälan endast via 
POSTGIRO 160910-6 (DAK) Pris per ruta, storlek: ca 3 x 3m= 300:-  Anmälan i god tid, före 20/2 för att säkra plats! Vid överbokn. sker återbetalning 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 

Upplysningar: 070-535 54 13

Kom och fynda!

✔ 

Ni har även i år möjlighet att FÖRBOKA plats på grusplanen. EJ KURIOSA!
Anmälan enligt rutan, före den 18 aug. Pris per ruta  4 x 6 m: 500:- 
SKALL NI ÖVERNATTA I FORDONET SKALL BRANDSLÄCKARE FINNAS TILLGÄNGLIG! HÅRD KOLL!



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

• • • KLUBBAFTNAR • • • 
Torsdagen 26 januari 
OBSERVERA DAGEN!
Vi samlas i Utby (Rättvik) hos Utby Rallare för 
att beskåda ett modelljärnvägsbygge utan 
motstycke. Här byggs  järnvägshistoria.
Välkomna till en trevlig klubbaftonskväll . 
Som vanligt bjuder vi på fika 
Adress: Utby Gamla Landsvägen 36 
Reservation för ev. ändringar - Kolla alltid hemsidan, d-a-k.se, 

för de senaste nyheterna och "sista-minuten" ändringar!

• • • • SÄLJES • • • • 
Ni som är in tresserade av nostalgi, här har 
ni boken. 164 sidor dala-nostalgi med bl.a. 

bilder från Hedemora-tävlingarna på 50-talet, 
både bil och MC.

Dessutom sport, kändisar, miljöer m.m. 
Beställ på peo@pr-byran.se eller 0243-18020.

Boken kommer även att säljas på DAK-
marknaden 4 mars

Kompressor med tank för verkstadsändamål. 
Finns vid Vassbo mellan Falun och Borlänge. 

200,00. Olle Ridelius 073-061 6684.
Dubletter av Sv Motortidning 1922-31. 20:-/st (fråga vad du söker) eller byte med något 

intressant för arkivet. Olle Ridelius 073 061 66 84

• • • • SÖKES • • • • 
Tvåtakts bensinpump med tak och handpump. Hans Bågnert, 070-792 68 00

Som nybliven arkivarie söker jag för DAK:s räkning följande: Svensk Motortidning 1919 
(gärna inbunden). Lösnummer 1925: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 16-25. Sv. Motortidning 

årgångarna 1956 och 1957 samt nr 18 1959.  Sv. Motortidning 1932, sid 163-186 = 
RÄMEN RAPPORT = NR 4; 5; 6; Olle Ridelius 073 061 66 84

Sport
Motor
Kändisar
Miljöer
m.m.

164 sidor garanterad 
Dala-nostalgi!

195:-



• • • 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 försäk-
ringar 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

• • • ÖVRIGA EVENEMANG • • •
Veteranfordonsmarknaden på Skidstadion i Mora den 13 maj 2017

Ni som vill annonsera... e-maila på peo@pr-byran.se

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

Klubblokalen hålls öppen tisdagar kl. 17.00 - 20.00 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: lokalen@d-a-k.se (klubblokalen), atideback@gmail.com (medlemsärenden)
Hemsida: www.d-a-k.se 

Dalarnes Automobil Klubb

Lay-out & tryck: PR-Byrån i Borlänge AB 2017

• • • • KLUBBKLÄDER • • • •
Klubben har ett antal klubbkläder med brodyr. 
Dessa kan ses och även beställas på lokalen.

 Plaggen är dessa:  
 Svart kortärmsskjorta i poplin, S-3XL. 300:- 
 Svart pikétröja 65/35, S-3XL. 250:-
 Svart sweatshirt med krage och dragkedja, S-2XL. 400:-
 Svart vindjacka med dragkedja och knappar, S-2XL. 400:-
 Svart keps med moccaskärm. 125:-
 Svart gubbkeps. 125:-
 Svart toppluva. 125:-
 

Svart moderiktig 
"gubbkeps" 
Finns både i L + XL
guldbrodyr

125:-
Svart toppluva
med guldbrodyr

125:-

På DAK-marknaden kommer det att finnas plagg till salu i DAK-tältet




