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Låt de gamla hjulen rulla

Rally Högland 2008



Norra Smålands Sport och 
Veteranfordonsklubb

Låt de gamla hjulen rulla !

Telegatan 7
  571 38  Nässjö
 Tfn 0380 178 76

0706-417876
www.nssvk.se

klubb@nssvk.se

  konton 
Pg nr: 49 60 33-2
Bg nr 222-4129
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Medlemsavgiften är 250 kr/år och en inträdesavgift 
på 50 kr första året. Familjemedlem 35 kr/år.

MHRF vill ha en rullande årsmodellgräns för skattebefrielse 
även i framtiden!



HÖSTEN/VINTERNS PROGRAM 2008-2009.

September söndag den 14. 

Oktober söndag den 5. 

December onsdag den 17.

Januari onsdag den 21. 

Februari onsdag den 25. 

Onsdagskvällar:

Sugen på att köra bröllop?



Inbjudan

Klubbrally & Klubbmästerskap

14 sept kl. 10.00
klubbminirally

V grillad korv ”Veteranläskeblask
glass

Gratis

Anmäl till Nils-Åke 0380 660736. 

Låt de gamla hjulen rulla!



Besök på Arne Anderssons Apollomuseum.



RALLY HÖGLAND 2008.

I år var det dags för nr. 32 i ordningen och totalt 71 fordon hade kommit till start. Starten och 
presentationen sköttes av vår speaker Rolf Andersson som åkt upp ända från Skåne för att hjälpa till. 
Damerna i Hembygdsparkens kaffeservering stod väl rustade inför dagen.



Kansjön Runt

FRÅGESPORT
Här testar vi en nyhet i Veteranbladet. Det gäller att 
svara efter bästa förmåga och svara med ett vykort eller 
mail till redaktionen.

Fråga 1.
Horch var ett stort märke i Tyskland före 2:a världskriget.

fanns i Västtyskland. Vad hette den??

Wartburg B. Wanderer C. SachsenringA.

Fråga 2.
Birmingham small arms var en fabrik som gjorde cyklar, motorcyklar och bilar.
Kända under vilket namn??

AJS  B. Ariel  C. BSAA.

senast 1 oktober till:



mål att 



Bilar och Tåg



Folk gömde sig i diket av rädsla när
  Åhlén & Holms bil for fram i bygden



Vem är du?
Bertil Skoglund boende i Aneby. Pensionär. 
Född i Mellby. Yrkesskola i Nässjö. Första 
jobbet hos AM:s bil i Tranås. Flottist 

Industrimontage, 1974. Sålde 1985 och 
började på på Burmek i Nässjö. Avslutade 
yrkeslivet på Hags i Aneby 2007. Driver nu 
Skoglunds Rallykartbana.

Hur länge har du varit medlem i NSSVK?

Vad ville du bli som vuxen?

Hur blir man lycklig?

Vad ångrar du mest?

Vilken talang skulle du vilja ha?
.

Vilket är ditt motto eller levnadsregel?

Varifrån kommer teknikintresset?

Vilket var ditt första fordon?

Lockar det dig att skaffa en igen?

Vilket är det mest fantastiska fordon du
 kört?

Vad är det bästa med vår hobby?

Vad skulle du vilja ha mer av i klubb-
aktiviteterna och Veteranbladet?

Har du några favoritevenemang som du besöker 
regelbundet?

hobby?

Du har vunnit en betydande summa på lotto. Vad 
skulle du göra?




