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Svenska Sidvagnsklubben
SVEA. www.sidvagn.se
Bankgiro.420–4251 Org.nr.802419–4972
Org.nr.802419-4972
Kontaktuppgifter hittar ni i matrikeln.
Ordförande/Teknisk rådgivare /PR:
M.9 Hans Hallström Tel. 0707905842

hans.hallstrom@sidvagn.se
Sekreterare/SMC kontakt:
M.41 Kjell-Ove Johansson
Tel.0730286611

Jumbo Run:
M.66 Patrik Karlsson
Tel.0703-584790
patrik.karlsson@sidvagn.se
Hemsida:
Tommy Ivarsson Tel. 0766-956887

tommy.jobbet@gmail.com

Ledamot 1:
M.17 Tommy Ivarsson Tel.0766-956887
tommy.jobbet@gmail.com
Ledamot 2:
M.99 Dieter Brolund Tel. 0703-331452
dbrol@hotmail.com

Tvärredsvägen 24, 52394 Tvärred

Suppleanter 1:
M.13 Holger Lundahl Tel.0709151383
Suppleant 2:
M.112 Börje Thorstensson
Tel. 0707-688108

Gråstensvägen 31C, Falkenberg
M.41 Kjell-Ove Johansson
Slåttervägen 45, Laholm
Uppsala Län:
M.95 Håkan Runfeldt Sparrsätra
Lädö, Enköping
Älvsborg:
M.64 Olle Darelius
M.1 Månika Sager
Småland:
M.139 Iilkka Ylipekkala
Reflevägen 39, Gislaved

Skåne:
M.3 Ingvar o Kerstin Nilsson
Östervång 1, Södra Sandby
M.75 Jonas Jansson Onsjögatan
12, Lund
M.66 Patrik Karlsson Ella 321,
Tjörnarp
Utlandet/Finland:
Rune Rehnberg Gamla
Saxbyvägen 73 FIN -06500 Borgå
Finland Tel.+358400654035
rune.rehnberg@pp.inet.fi

Kassör/Medlemsregister/BRÖ/Facebook:
M.1 Månika Sager Tel.0763-940806
Kontakt: sidvagnen@gmail.com

kjell-ove@knaredsmc.se

B.R.Ö. Registret
Bärgning-Reparation-Övernattning
Dalarna:
M.23 Hans Rönnegård
Tallbackavägen 19, Gagnef
Värmland:
Olle Åberg Bjurtan1, Borgvik
Dalsland:
Gösta Jonasson Skogsvägen 1,
Skåpafors
Halland:
M.13 Holger Lundahl

Sidvagnen utkommer 2 ggr/året. Utgivning månadsskiftet oktober-November och i månadsskiftet AprilMaj. Material skall vara hos redaktören senast den 1 oktober respektive 15 mars för att säkerställa att det
kommer med i kommande nummer. Bilder emottages tacksamt. Bilder i digitalt format bör vara i högsta
möjliga upplösning .
Ordförande har ordet…………. Inget material har inkommit men redaktören vill ändå påminna er om att
komma på årsmötet om inte Corona stoppar det .

Redaktören har ordet…………..
Jag vill börja med att tacka för all uppskattning som
jag får för mitt engagemang i klubben. Det värmer gott!
Ett stort tack för allt material som ni har skickat till
mig som jag har kunnat fylla tidningen med. Det ska
ni ha en stor eloge till. För utan er hjälp blir det svårt
att göra en läsvärd tidning.
Känner ni andra någon som skulle vilja annonsera i
vår tidning så meddela mig gärna om det. Ett
prisförslag kan ligga mellan 3-500 kr/nummer
beroende lite på storleken o plats.
Ekonomin är god för vi har i dagsläget 31/12-2019
102 673 kr disponibelt. Vi är totalt 233
familjemedlemmar och 133 betalande
huvudmedlemmar därav 44 som ej betalt årets (2020)

medlemsavgift. Och Facebook medlemmar är 256 styck
som är anslutna.
På grund av viruset som härjar så har jag hur mycket
jobb som helst inom hemtjänsten och bedömer att jag
inte kommer att få tid att packa och skicka iväg någon
tidning. De flesta av oss har ju bekantat sig med nätet
och tidningen kommer att finnas tillgänglig på båda
Facebook och hemsidan så ni kan läsa den när ni vill
och den finns ju alltid med er då. Däremot
medlemsregistret kommer jag att skicka separat via
mail till alla betalande medlemmar och som har
lämnat en mail till mig.
./Månika
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Malmöresa 1969
Här kommer en liten berättelse om familjen Karlssons
Maico 250 sport med sidvagn. Familjen som då bestod
av pappa Rune, mamma Ann-Mari, Tommy 10 år och
lillasyster Bitte som då var 6 år.
Vi hade hört talas om en trevlig mc-träff i Malmö ( Nils
Holgerssonträffen ) som skulle gå av stapeln i slutet av
mars 1969. Den dagen vi skulle ge oss iväg från
Hälleforsnäs ( Sörmland ) till Malmö, ca 60 mil enkel resa, var det strålande väder med 10-12 grader kallt
och ca 15 cm snö. Trots kylan och snön så beslutade vi oss för att det inte skulle bli några problem av den
anledningen i alla fall, vi åkte ju alltid året runt i alla väder. Vid första rasten när vi stod vid vägkanten så
passerade en polisbil och efter en stund kom den tillbaka och dom undrade om vi hade problem, efter att
dom konstaterat att allt var bra så önskade dom en trevlig resa med glimten i ögat.
Resan gick bra och sent på kvällen kom vi fram till ett motell i Småland där vi övernattade. På morgonen
fortsatte vi och vädret var samma som vid avfärden. Bitte låg mest under kapellet på sidvagnen och sjöng
som hon brukade.
Vi kom till Malmö på eftermiddagen och träffen var förlagd på en skola med möjlighet att övernatta på
golvet i en skolsal. Träffen var trevlig med deltagare även från Tyskland och Danmark.
På söndagen var det dags att bryta upp och lämna Malmö och det fina vädret var som ”bortblåst” för det
hade blåst upp till en fruktansvärd snöstorm. Vi skulle åka till Ann-Maris föräldrar som då bodde mellan
Varberg och Borås. Vi hade trots allt medvind så Maicon behövde inte kämpa mot snöstormen. På
Hallandsåsen skulle vi ta en paus från åkandet och passa på att fika lite på fiket där. När vi kom in på fiket
så var det en servitris som med vassa ord talade om för oss att det var oansvarigt att ta med barn ut på mctur när det var snöstorm och kallt. Hon tog tag i Bitte och körde in handen under hennes kläder, sedan
stammade hon fram: hon är ju inte kall! Så vi fick till sist vår välförtjänta fika. Resan fortsatte till Ann-Maris
föräldrar, och efter ett par dagar bar det av hemåt i solsken och några minusgrader samt lite nysnö på
vägen. Hemresan gick bra och snön minskade och det blev regn istället. Sista biten sken solen och värmen
mötte oss. Vi fick uppleva alla sorters väder under en och samma resa.
Maicon och vi andra kom hem helskinnade och inväntade nya äventyr.
Sidvagnshälsningar
Rune, Ann-Mari och Tommy

Köpes!
Hej på er alla!
Jag heter Ulf Åberg, bor i Norra Halland och är på jakt
efter en MC med sidovagn.
Jag vill inte köpa en helt ny utan en begagnad. Vet ni
någon som säljer?
Hälsningar Ulf Åberg, Gällinge

uph.aberg@gmail.com
BMW delar köpes.
BMW delar, till MC före 1955 köpes.
Även hel MC intressant.

Medl.95 Håkan Runfeldt
hakan.runfeldt@telia.com
070-320 90 69
Med vänlig hälsning

Säljes!
BMW reservdelar säljes.
Nya och begagnade reservdelar till BMW MC
Byter gärna mot BMW delar före 1955.
Medl. 95 Håkan Runfeldt
hakan.runfeldt@telia.com
070-320 90 69
Med vänlig hälsning
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Världens bästa födelsedagspresent
Tja, livet kräver ibland att man måste ge upp någonting
man älskar mycket. Jag var tvungen att sälja min
älskade Guzzi G5 med specialbyggd sidovagn när jag
skulle köpa hus här i Sverige år 2006. Ekipaget hade
jag haft sedan *91 och kört många resor, träningar och
för första gången deltagit i Jumbo Run med. Året var
2002 och det var i Halmstad. Jag åkte tillsammans med
en god vän som också hade en Guzzi med sidovagn.
Jag hade den svartvita, den röda framför var kompisens. Jag hade då redan upplevt hur otrolig härlig
det är att köra några kilometer med en handikappad medmänniska i sidovagnen. Det hände när jag
jobbade som mc-mekaniker i Tyskland och fick en förfrågan från ett boende för funktionsnedsatta.
De hade på något vis hört talas om att det fanns en kille med sidovagnsekipage som jobbade just där
och jag tackade spontant ja till ett möte.
För mig var det en rejäl ögonöppnare att komma in och se vardagen på ett sådant boende. Låsta
dörrar för att ingen skulle kunna rymma, några som kunde bli aggressiv och då behövde hjälp
omedelbart. Ja, och då kom vårdaren med Peter, en kille som fyllde 30 den dagen och hade önskat
sig i många år att få åka motorcykel. Han var mental på nivå av en 3-åring men det är svårt att
beskriva hans enorma glädje när vi satte honom i sidovagnen. Det blev en runda på kanske två mil
och Peter nästan rev bort den lilla vindrutan av rent lyckorus. Wooow, vilken dag för honom och för
mig.
Huset hade jag köpt ihop med sidvagnskompisen och vi tänkte egentligen att ha det som eget
boende under våra resor till Sverige, kanske hyra ut under andra tider. Men det blev inte så. Bara av
intresse gick jag runt till olika företag i det okända Lenhovda för att testa mina chanser att kunna
jobba i mitt drömland. Fan vad häftig det blev…jag kunde fått jobb direkt. Det satte fart på mina
drömmar och på slutet av semestern hade jag ett nästan löfte om en anställning.
Flytten blev i februari året därpå och livet rullade
på med eget hus, stor tomt och mera. Bara
drömmen om tredje hjulet satt kvar i själen. Det
gick några år, gamla vänner kom på besök, jag
hade gift mig med en svensk kvinna och det
skulle bli fest den dagen jag fyllde 60 år. Allt var
klart, garaget fixat med långbord, buffé på

arbetsbänken, kanonväder, bara mina tyska vänner
saknades…
Jag blev nästan förbannad, tänkte att nu hade bilen
krånglat igen, ringde och hörde bara att de var
nästan framme. När de rullade in på tomten trodde
jag faktiskt inte att det var sant. De hade min 60årspresent på släpet…jag grät av ren glädje.
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Det visade sig att min gode vän och reskamrat från 2002
inte längre fick köra mc efter en operation på ryggraden.
Då hade mina tre bästisar lagt ihop och bara lastat på och
kört hit. På grund av ryggproblem hade ekipaget stod
stilla i fler år. Ja, maten var nu – för alla andra –
viktigare, men efter det lastade vi gemensamt av och då
var det självklart dags för provstart. Efter lite rensning
och justering av brytarna hostade motorn igång – det är
ju en riktig Guzzi. Efter en kort sväng solo monterade vi
sidovagnen och jag fick visa många hur rolig det är att
åka på två eller tre hjul.
Och nu, efter ofattbara tre år, lovar jag att den blir klar
till denna säsong. Tyvärr blev det sjukdom och
många ”kan du laga det snart” emellan och diverse
bilkrångel.
Men jag vill verkligen hålla löftet och är sååååååå sugen
på sidovagnsträff med underbara människor och såklart
att åka på Jumbo Run!

Så vänta bara till denna röda pärla dyker
upp, då ses vi. Jag önskar alla en härlig
säsong på tre och ibland såklart bara på två
hjul!
Hälsningar Axel

Protokollen hittar ni på hemsidan sidvagn.se
Matrikeln skickas ut på mailen
Viktigt att känna till!
Om vi inte kan genomföra årsmötet som planerat så kommer alla
att väljas om och sitta kvar på de poster de har. Är det någon som
absolut inte vill sitta ett år till eller om någon vill välja någon
annan till någon post så får ni höra av er för annars omväljs ni
automatiskt.
Detta är för att göra det smidigt nu i Corona tider.
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Planerade mc-träffar under året!?
Höganäs miniträff INSTÄLLD

Kallelse till Årsmöte med Svenska Sidvagnsklubben SVEA
Lördagen den 2020-05-23
Plats: Loiterer MC:s klubbstuga, Johan Larssons väg 24, Falkenberg
GPS: 56.888701, 12.551901
2020-05-22 - 2020-05-24
En sidvagnsträff som sträcker sig över hela helgen med årsmöte i sidvagnsklubben. Vi kör ett Minijumbo som startar lördag kl. 13.00. på campingområdet. Årsmötet startar efter mini-jumbot. Platsen är
vid Loiterer MC:s klubbstuga i Falkenberg. Det kommer att finnas skyltar från Skrea kyrka. Enkel
camping från fredag till söndag. Kontakt: Holger Lundahl, 070-915 13 83.lundahl1@live.se
Svenska Sidvagnsklubben, SVEA
www.sidvagn.se

Svenska Jumbo Run 2020
8 augusti, Trollhättan
Patrik Karlsson Mobil: 070-35 84 790 jumbo@sidvagn.se

Mini träff Borås (dagskörning)
23 augusti kl.13.00, Simonsland Borås
Olle Darelius 0705-250521, olledarelius@hotmail.com

Mini träff Varberg (dagskörning)
6 september kl.12.00-16.00, FUB-gården i Apelviken. Vi bjuds på lättare lunch. Det går bra att campa vid
FUB stugan mellan lördag och söndag.
Peder Severinsson 0705-339520, peder.severinsson@telia.com
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Minnenas spegel
Ja, vad ska man säga? Maj 2019 åker jag på träff i
Falkenberg. Jag har naturligtvis varit där flera gånger
tidigare eftersom årsmötet har varit där några år nu. Men
jag begriper inte varför jag inte har gjort ett besök i
Loiterers klubblokal tidigare.
Upptäcker när jag kommer in att det är ju ett museum
men ändå inget antikvariat utan det pågår verksamhet där
när medlemmarna får en stund över. Då åker de dit och
mekar i sina garage bås eller spelar biljard, musik eller
kort. Det fanns även en pub där man bara kunde snacka
med kompisarna till lite tilltugg som nötter.
Vissa helger ha det även live musik i den permanent
uppbyggda ute scenen. Då kommer det band som spelar
rock en roll och rocka billy musik så det står härliga till.
Och folk dansar och sjunger. Tyvärr så var det inte så på
min träff när jag var där.
Vi campar som vanligt i våra medhavda tält eller kärror.
Och vi håller fokus på att umgås, prata, diskutera, dra
roliga historier och självklart grillas det också. Alla har
oftast med sin något att lägga på grillen men det fina med
att campa här är att grabbarna i klubben ställer upp och
säljer grillkorv o hamburgare om vi känner för att gynna
klubben. Toppen va!
Fredagskvällen är alltid roligast för då är alla på
toppenhumör. Varför kanske ni undrar då? Men har man
inte träffats på ett tag så har man ett uppdämt behov av att
visa glädje och dela med sig av sin kamratanda. Och när
jag är på toppenhumör då både syns och hörs jag när jag
slänger ur mig mina grodor.
Och Åke är en mästare till att hitta poänger i sitt ordval på
kvällskröken. Och Hasse som är så korrekt lagd mjuknar
och man ser hur han blir änna blyg när någon skojar till
lite. Och Lars håller alltid låda genom att berätta roliga
episoder som han råkat ut för. För att inte nämna Holger
som kan hur många låtar som helst och sjunger om
vetebröd och myran. Oh så roligt vi har!
Men det kommer ju en lördag också. Och då kör/skjutsar
vi funtionshindarde en runda vid middagstid. FUB brukar
bjuda på kaffe med bulle som tack vilket smakar ljuvligt.
Sedan återvänder vi till våra tillfälliga boenden och
förbereder oss för årsmötet.
Nu är nästan alla tysta och dämpade. Skulle vilja säga att
det är motsatsen till fredagskvällen då alla vågade tycka
till. Men valberedningen har gjort ett bra jobb och det
brukar inte finnas några tunga poster att dela ut till någon
nybörjare. Efter mötet bjuds alla på fika som tack för det
gångna året och för att ni finns kvar i klubben. Klubben
blir vad vi gemensamt gör den till. Och själv har jag varit
med sedan 1989 (31 år) utan att tycka att det är tråkigt.
Månika Sager

Ryggtavlan tillhör Börje Thorstensson
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JUMBO RUN i Katrineholm
Sol och värme översvallade oss i överflöd. Folk överallt
och en jättefin caming var fixad av våran Jumbo
ansvarige Patrik.
Jag fick med mig brossan till denna träffen. Han åkte på
sin mc och jag på mitt ekipage. Det är alltid lite extra kul
att slippa åka själv till de olika mötesplatserna. Resan upp
gick bra, vi bara tankade och tog en fika på vägen.
Det var jättevarm och man var glass sugen vid
framkomsten. Men först skulle vi köa i inskrivningen så
vi fick våra platser. Sedan var det bara att leta rätt på dem
och göra oss hemmastadga. Jag hjälpte brossan med hans
tält sedan backade jag intill med mitt ekipage. Som
många har sett så har jag ju gjort det lite enkelt för mig
genom att ha inköpt för ett antal år sedan ett sovsläp (mini
husvagn) som jag bor i.
Sedan gick vi runt och hälsade på sidvagns folk som hade
anlänt. Och vid inskrivningen fanns våran träffgeneral
patrik som hade koll på alla som anlänt. Han bjöd på
godis vid inskrivningen, vilket var mycket uppskattat.
Som ni kanske ser på bilderna så var vi ganska många på
träffen både åkare och förare. Och vi åkte en fin runda
under lördagen och fick se en mycket fin natur och
exklusa herrgårdar. När vi kom tillbaka så bjöds det på
grillat i stora lass. Och live musik från ett lokalt spelband.
Det var svårt att slita sig från den goa musiken.
Några av mina vänner lämnade oss på lördagskvällen för
de var upptagna med annat på söndagen. Det är lite synd
för man hinner inte gå runt och prata med alla på så kort
tid. Hoppas att det kan ändras i framtiden så man får lite
mer tid för varandra. Livet går ju inte i repris. Det är ju
det mänskliga mötet som är värt något. Kan bara säga
tack till en jättefin träff med bra väder.

Borås Knalleland mini jumbo
Fin uppslutning av mc åkare. Att ställa upp för en dag och
skjutsa de som vill åka men inte kan på egen hand, det är
fint gjort. Det kunde ha varit fler åkare på detta
arrangemang men det krockade men någon annan
tillställning så vi hade det ganska lugnt. Och varmt var
det. Jag tror att det var här som Matti fick något
bultproblem som Dieter fick hjälpa till och lösa.
Efter en god varmkorv med festis så knallade jag hemåt
igen. Det bara susa i säven och njutningen var opptimal
när jag satt på min bike och skruvade uppljudet på min
musikanläggning.(man har sådana på guldvingar). Jag
fick en fin tur hem till min boning. Tusen tack Olle för att
du fixar denna träff. Och jag ser fram emot att få åka till
Simonsland i Borås till hösten.
Månika Sager
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