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Enthusiast
är den svenska Austin Healey-klubbens medlemstidning.

Sommaren är kort, den slutade i samband med att vi avslutade vårt
verksamhetsår 2006/2007 med ett trevligt årsmöte på Loka Brunn i
juni. Jag vill än en gång tacka de avgående styrelseledamöterna Robert
Eriksson och Lennart Nystedt för deras insatser under lång tid samtidigt
som vi hälsar de nyvalda ledamöterna Tommy Lyngborn och NilsFredrik Nyblaeus hjärtligt välkomna i styrelsen.
Kombinationen med att ha årsmötet i samband med en racertävling
upplevdes positivt av deltagarna och kommer att följas av flera liknande
upplägg. Dessutom att få se fyra Healeys i aktion på banan är ju ett
trevligt inslag.
Bifogat detta nummer av Enthusiasten kommer också den nya
medlemsmatrikeln. Om du till din förvåning märker att dina
matrikeluppgifter inte stämmer beror det på att du glömt anmäla ändrade
förhållanden till den medlemsansvarige (Ditte). Hoppas du får en god
behållning av matrikeln!
Planeringen av Third European Healey Meeting in Sweden 2008 går nu
in i sin slutfas, det är nu ca ett år kvar tills vi skall ta emot alla gästerna
i Tylösand. Deltagarantalet kommer att hamna runt 500 personer och
250 ekipage, vi kommer även att bjuda in ett antal VIP- gäster till mötet.
Bland annat kommer Rauno Altonens workshealey UBX-2 till mötet med
sin nuvarande ägare Caj Hasselgren. Som tidigare informerats om är hela
Hotel Tylösand fullbokat och vi har blivit tvungna att komplettera med
rum på närliggande Hotel Tylebäck.
Det är faktiskt en ära, och en positiv upplevelse, att få tillfället att
arrangera ett möte i denna dignitet för Healeyvänner från hela världen
BÄSTA MEDLEMMAR, HÖR AV ER TILL NÅGON I KOMMITTÈN
OCH ERBJUD ERA TJÄNSTER DÅ DET KRÄVS STORA
PERSONELLA RESURSER! VI HAR DESSUTOM VÄLDIGT
TREVLIGT MED VÅRT ARBETE.
GLÖM INTE ATT GYNNA VÅRA ANNONSÖRER, DOM STÖDJER OSS!
PG Johansson
Ordförande

Redaktionen välkomnar medlemmar och andra med intresse för
sportbilar, i synnerhet Austin Healey, att medverka i tidningen.
Tekniska tips, reseberättelser, renoveringserfarenheter och bilder,
allt är välkommet och publiceras med glädje.
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Laminerade omslaget åt oss.
Tack för det!

Part 2

By steve norton

Redaktör och grafisk form: Tommy Lyngborn
Ansvarig utgivare: Per Gunnar Johansson

Göteborg

The Cape restoration of the
”Monte Carlo Healey”
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So here I am reporting the
second instalment of our
restoration for Carl Florman.

M

y first instalment described the
initial planning and the selection
of the parts and systems to
be installed into this unique CapeSport
project.
Starting where we left off in May we had
to complete the installation of the ‘fluids’
and all of the fiddly jobs that would enable
us to turn the key, press the button and
start the engine for the first time.
I’m not sure how the word ‘fiddly’
translates into Swedish but in this case
I mean the smaller detail jobs under the
bonnet…..let me explain.
Getting fuel from the tank to the carbs
can be accomplished quite simply by
a length of pipe, some hose and a few
jubilee clips but this lacks imagination and
frankly Carl’s car deserves better.
To continue using aeroquip hose we
had already fitted a threaded connector to
the fuel tank enabling the first 90 degree
connector to route hose through the rear
bulkhead into the rear axle void where the
fuel pump is located.
Some prefer to fit pumps into the boot
space but as we are fitting removable
access covers in place of the rear seats the

pump can be accessed very easily from
inside the car even though we have fitted
the most reliable solid state pump.
The main supply runs down the chassis
frame following the standard route until it
rises into the engine bay. This is where the
standard thinking stops and the bespoke
installation begins.
Running upwards to a ‘Filter-King’ we
are forced to use high quality jubilees
for the only time but purely because this
brand of filter does not accept threaded
connections except for the fuel pressure
gauge which will let Carl know fuel
pressure is okay.
Healey engine installations require a
variety of hoses and pipes to be routed left
to right and fore and aft, many needing to
pass through the firewall, so it was vital
that we carefully planned ahead of any
drilling as mistakes would be expensive (I
did not want to replace the stainless steel!)
Wiring loom, heater hoses, heater control
cables, water temp capillary tube, oil
pressure pipe and choke cable all have to
pass through the stainless.
Starting with the heater hoses we
decided that these could be located
close together as our heater conversion
kit has both hose connections on
the right hand side, however if we
used the standard copper pipe some

awkward routing would be unavoidable.
I wasn’t happy that copper would look
good and decided to manufacture custom
stainless pipes to manage the flow and
return water to silicon hoses under the
dashboard.
This stainless tubing also provided the
perfect location for other custom brackets
for the routing of the fuel pipe. Brackets
support an aeroquip ‘Y’ connector for
individual hoses to reach float bowl
connectors – I’m sure you’ll agree it looks
great.
Choke cables are a pain, they usually
require weight-lifters strength to operate
and when released the levers often stick
and the general arrangement is poor.
We decided to run the cable in the
most direct route from the carbs into the
cockpit. Then provide a bracket under the
dashboard where the pull location ended.
With Carl sitting in-line directly behind
the carbs this worked very well and a
clever bracket mounted from the wiper
motor shelf will allow him to pull cables
for the choke and bonnet release, leaning
over to the passenger side for the original
rod seemed a bit inconvenient!
The water temp capillary pipe is usually
a copper tube protected by a spring and
again I thought this would look out of
place so I consulted our gauge restorers
who supplied a tube with
a braided steel sheath to
match the other hoses
superbly.
The oil gauge pipe
is pretty standard by
comparison and runs
discreetly to the flexible
hose as normal, the
only changes here are
that all of these thinner
connections pass through
the bulkhead close to the
steering column only to
be discovered by those
looking closely.
Wiring looms usually
pass through the
bulkhead centrally so
they can reach R+L hand
drive dashboards but not
in this case. The main
loom enters the engine
bay out of sight, it then
runs down the right hand




side to the pre-engaged starter, alternator,
stop light switch, electronic ignition and
horns.
Rising upwards under the shroud it then
supplies power to the lamps including
the spot-lamps and the radiator mounted

inside the car avoiding risk of damage
when exposed on the chassis rail.
Lamps will illuminate both footwells
when the doors are opened, a high level
brake lamp will be installed in the hardtop
to improve braking communication

temperature sensor that controls the
auxiliary fan. This usually requires a wired
sensor to be tucked into the top radiator
hose from a dial which looks horrible.
Inside the car the loom features an
increased amount of separate fuses for
most circuits and all of the relays – far
neater than the standard arrangement on
the engine bay bulkhead!
A separate loom extends rearwards

to following drivers always troubling
considering the small original lamps!
Additional circuits are provided for any
timing equipment Carl may wish to add….
well the Monte Carlo Rally is held in his
neighbourhood!
Map reading lamps, engine cut off
switches, gearlever overdrive switch and
individually labelled wires to each switch
and gauge complete what is one of the

most important systems in
the car.
The fluid reservoir on
LHD cars seems to ‘hang’
from the shroud edge and
I was determined to locate
this more intelligently.
It made sense to split
brake and clutch fluids
into separate fluid pots
mounted on the right hand
side in a location usually
cluttered with voltage
control boxes etc!
Aeroquip hoses complete
this installation via special
banjo bolts to each master
cylinder.
So there you have
it, an engine bay with
all of the essential
services connected but
in an uncluttered way,
most connections are
easily accessible and
with the wiring routed intelligently the
environment can be kept clean.
Add to this the collapsible steering
column, polished dashpots and CapeSport
rocker cover and the engine bay will
hopefully receive
favourable comments
whenever the bonnet is
lifted!
As the days raced by in
constant running to and
fro with polished parts and
accessories it was a relief
when Brad Cobber my
workshop manager arrived
in my office doorway
smiling to announce that
the car was ready to start!
As promised I was
thrilled to call Carl the
second his car came
alive for the first time,
I also managed to film
the moment for Carl’s
collection of over 300
pictures of the restoration
so far.
A CD disc of detailed
photographs is something
every Cape customer
receives regardless of the amount of work
undertaken.
Any improvements add to the value of
these cars and receipts prove the monetary
value of this work but pictures show far
more and customers are often surprised
when we present them with this record of
progress.
The car started first turn and within the
confines of our car park we managed to
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test the gearbox, overdrive, steering and
brakes before packing the car off to our
painters.
Restoring cars can be unpredictable and
just when our painter was about to start
Carl’s car a unique project arrived and
jumped the queue but I sort of understood
the reasons……………
Coventry in the Midlands is a superb
place for a car restorer to be located, the
area will always be linked with England’s
car manufacturing history even though
this area has suffered with major closures
during the past few years - we all know
what happened at Longbridge.
But it is not all negative as smaller
bespoke firms have flourished.

Giant firms such as Ford and GM are
basically car assemblers so imagine how
new models and facelifts are developed?
I doubt if these companies own a
wheeling machine or employ anyone that
could operate one so how do they build
show cars to launch innovations to the
public?
The truth is that these giants look to
smaller specialist firms to develop ideas
and methods that enable them to show
next years ideas at Motor Shows around
the world.
Being in this location Carl has benefited
from our relationships with such
companies, for example our panels and
bodywork are entrusted to a prototype

specialist and our painters are also
involved in this group that produce some
of the most visible work whilst remaining
in the shadows.
The ‘understandable’ delay was caused
due to the preparation and painting of
a prototype car making its first public
appearance at Goodwood Festival of
Speed.
It was the white Climax project, you may
have seen it.
So progress is not as advanced as I
would have liked and I am very grateful
that Carl understands our situation.
At the start of this restoration I
mentioned how important it was to have
the trust of the customer and the freedom
to produce work of the highest
standards and Carl is happy that
none of this has changed or been
compromised.
The painting is ongoing as
you read this report so the next
photos will be of Carls Colorado
CapeSport, who knows the car
may even be finished and in the
French sunshine rather than the
rain here in England.
One things for sure, the final
phase of this fantastic car will
be completed with the care and
attention we have invested so
far.
The final detailing and
trimming deserve its own
report especially as we are
manufacturing Restall seats for
Carls interior and completing
his original factory hardtop to
compliment the finished car.


Text: clas arleskär
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å stod han där. 100S ägaren John
Egden på Hutt Road Wellington
Nya Zeeland den där ovanligt
varma vinterdagen 9 Juli 1967. Han
begrundade det förvridna vraket av det
som en gång var den snabbaste Austin
Healey 100S som Nya Zeeland hade
skådat. Healeyn hade skördat många
lagrar under sina något mer än tio år
på racerbanorna runt Nya Zeeland och
hade nu för bara några minuter sedan
gått av vägen i en mycket hög hastighet,
voltat några gånger och stannat mot en
telegrafstolpe som kraftigt demolerade
fronten. Ett framhjul lossnade och flög
rakt in genom rutan på en intilliggande
fabriksbyggnad. Bilen började brinna
– elden släcktes dock effektivt av en
rådig polisman som råkade befinna sig
på platsen. John Egden och hans kamrat
Kevin flög ut ur Healeyn, landade
lyckligtvis vid vägkanten och såsom
genom ett mirakel klarade sig båda med
livhanken i behåll. De ådrog sig endast
lindriga skador..
Mitt i detta kaos stod han alltså nu och
tänkte – Vad gör jag nu….?
John Egden gjorde efter kraschen några
fruktlösa försök att hitta någon som ville
och kunde ta sig an renoveringen av
Healeyn. Efter en tid gav han dock upp
och ” The Black 100S ” lämnades till
skrotning.
Så här i efterhand kan man ju fundera
över varför inte John Egden kontaktade
fler plåtslagare eller ställde undan Healeyn
för att i framtiden kanske hitta någon
kunnig som var kapabel att ta sig an
renoveringen. Redan 1967 var ju en Austin
Healey 100S tillräckligt intressant och
unik för att bevaras.
Alla användbara delar från AHS 3601
såldes till Philip Eglinton. Philip ägde vid
denna tid den andra Austin Healey 100S
i Nya Zeeland. Denna 100S med chassi
AHS 3802 hade kommit till Nya Zeeland
några år tidigare när en amerikansk
tandläkare vid namn Fred Losee flyttade
till Dunedin och öppnade sin praktik på
den södra ön av Nya Zeeland. Fred Losee
tävlade en hel del med AHS 3802 och
hade många hårda fighter med vår hjälte
” The Black 100S ”.
Vid ett av Philip Eglintons första race
med AHS 3802 hade han snurrat av banan
och fått fronten och grillen intryckt. AHS
3802 var nu på grund av detta försedd med
en vanlig 100 grill. Bland delarna från


Black
”The Black 100S ” fanns den ovala 100S
grillen som nu monterades på AHS 3802.
Grillen satt lyckligtvis inte på ” The Black
100S ” vid olyckan.
Philip Eglinton sålde efter något år AHS
3802 och delarna från ” The Black 100S ”
till Roger White för att snart säljas vidare
till Nick MacFarlane.
På andra sidan Tasmanian Sea, i
Sydney Australien, finns Murray Wells en
universitetsprofessor och tillika stor Austin
Healey entusiast. Murray är uppvuxen på
Nya Zeeland, han tävlade på den tiden
med en Triumph TR3 och hade några tuffa
fighter med ” The Black 100S ”. Murray

hade i Healey kretsar i Australien hört talas
om olyckan och den fascinerade historien
om AHS 3601 – ” The Black 100S ”.
I början av 1981 kontaktade han Nick
MacFarlane och köpte hela samlingen
med Healey och delar och skeppade dessa
till Sydney, Australien.
Murray Wells behöll AHS 3802
orenoverad under de närmaste tjugo åren.
Murray var som sagt mycket fascinerad
av historien om den svarta 100S´n.
Han kunde inte släppa tanken att ge
” The Black 100S ” ett nytt liv. Han
hade under hela åttiotalet samlat på sig
de saknade delarna som behövdes för

Murray Wells och ”The Black 100S” hos Marsh 1991

”The Black 100S” under rekonstruktion hos Marsh Classic Restorations 1991
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rekonstruktionen. Alla delar var genuina
100S komponenter. Murray gick mycket
noggrant tillväga. Han började med att
dokumentera historien om AHS 3601 in i
minsta detalj. Det blev flera resor tillbaka
till Nya Zeeland, många telefonsamtal och
brev för att allt skulle bli så korrekt som
möjligt.
I början av 1991 kontaktade Murray
Steve Pike och anlitade honom för en
rekonstruktion av AHS3601. Steve Pike
driver tillsammans med sin fru Helen
Marsh Classic Restorations Pty Ltd i
Bacchus Marsh utanför Melbourne.
Steve har varit Healey entusiast sedan
60-talet och är utan tvekan den främste
experten på 100S i världen. De flesta
renoveringarna som görs av 100S bilar
världen över involverar Steve Pike på att
eller annat sätt. Han gjorde sina första
renoveringar av Healey 100S redan under
sjuttiotalet och nu trettio år senare gör han
fortfarande förstklassiska restaureringar åt
100S-ägare från hela världen. Flera bilar
är renoverade av Steve både en och två
gånger.
Murray Wells gjorde alltså ett gott

val när han transporterade delarna till
Steve Pike i mars 1991 för att starta
rekonstruktionen. Steve gjorde en
totalrenovering av originalmotorn
– Motor nummer 1B222707C – Den
sällsynta aluminium toppen var dock
inte hundraprocentig. Toppen hade
planats flera gånger och metallen var
tunn runt vattenkanalerna. Ett faktum
som jag fick erfara några år senare vid
det engelska Healey mötet i Reading
2002. Vid uppbyggnaden tvingades Steve
till att använda sig av ett donator chassi
då originalet var alltför skadat för att
kunna räddas. Underkonstruktionen i
aluminium är nitad på stålramen exakt
enligt 100S original. Varenda nit sitter
exakt där den ska. Den mycket sällsynta
bakaxelutväxlingen 2.92:1 togs från
Murrays andra 100S, AHS 3802. Det stora
originaltanklocket i aluminium fanns kvar
hos Mark Donaldson i Nya Zeeland. Mark
skänkte detta till Steve och ” The Black
100S ” byggdes åter upp del för del och
efter tusentals arbetstimmar där Murrays
efterforskningar och 100S delar var till
ovärderlig hjälp.

I mars 1992 stod ” The Black 100S ”
åter klar - glänsande svart - röd inredning
- vita ekerhjul och Dunlop racingdäck.
Exakt som den anlände till Vickery Motors
Ltd Invercargill NZ i januari 1956. Murray
Wells kunde hämta sin drömbil på Marsh
Classic Restorations.
Några år senare – mycket långt från
Australien – på andra sidan jordklotet,
var två Healey entusiaster på väg till ett
Austin Healey möte i Luxemburg
Jag och Göran Nilsson hade bestämt
oss för att deltaga i First European Healey
Meeting 1999. Vi startade från Borås
tidigt på morgonen i min Austin Healey
3000 Works Replica. Vår plan var att
köra non stop till Luxemburg via Rödby
– Puttgarden. På grund av upprepade
punkteringar blev vi försenade och
anlände först en dag senare än beräknat till
Luxemburg. Detta var innan min Healey
3000 renoverades så den var tämligen
sliten. På parkeringen framför Park City
Hotel som var högkvarteret för mötet
fanns redan massor av Austin Healeys av
alla modeller.
De Haleys som väckte mitt intresse mest


”The ”Black 100S” utanför Marsh Classic Restorations i april 2000
tillsammans med från vänster AHS3802, AHS 3906 samt AHS 3603

var ändå de fyra Austin Healey 100S som
stod parkerade utanför hotell entrén Det
vaMarco Trevisan i AHS3602, Urs Killer i
AHS3608, Volfgang Voigt i AHS3801.
Där fanns även en fantastisk 100S
replika byggd för Vic Jacobs av Steve
Pike.
Jag köpte min första Austin Healey
redan 1968 och min drömbil har alltid

varit att någon gång i livet äga en Austin
Healey 100S. Jag antar att jag delar den
drömmen med många Healey entusiaster
världen över. Priset på dessa bilar har dock
alltid varit höga och redan på åttiotalet när
du kunde köpa en renoverad Healey 100S
för SEK 100.000 var drömmen ouppnåelig
för den genomsnittlige Healey entusiasten.
I baren den kvällen träffade jag

och Göran tre trevliga
Australiensare. Steve Pike
med hustru Helen samt deras
bästa vän Christine Lyttle.
Även om jag inte tidigare
hade träffat Steve så kände
jag ändå till hans namn och
engagemang i 100S bilarna.
Samtalet gled snabbt in på
väsentligheter såsom 100S rabblande av chassinummer
och andra detaljer som för
den oinvigde kan uppfattas
som fullständigt helknäppt.
Vi diskuterade den svenska
100S – AHS3910 – som
såldes från Stockholm till
Australien redan i mitten
av sjuttiotalet. Steve är som
sagt den person i världen
som vet mest om 100S i
världen och vet historien om
alla tillverkade bilar och var
dom finns.
Jag kände redan tidigare
till att nästan alla 100S var lackerade i vitt
och lobelia blå. Jag visste också att det
tillverkats två röda, en grön. En enda 100S
var tillverkad i svart. Jag frågade därför
Steve om han visste var denna unika
Healey tagit vägen. – Den har jag hemma
i mitt garage svarade Steve – och den är
till salu.

Murray Wells i Sydney i april 1992
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Artikelförfattaren med fru Lena i
Baccus Marsh i april 2000

Där stod jag nu och tänkte – Vad gör jag
nu….?
First European Healey Meeting var
fantastiskt trevligt. Jag och Göran hade kul
hela veckan. Vi deltog i hela programmet.
Körde några etapper i rallyt LiegeSofia-Liege, deltog i en racedag dag på
Nurburgring. Vi träffade och lärde känna
många trevliga Healey människor såsom
John och Vicky Chatham, Margot Healey,
Bill Emerson m.fl.
Efter denna oförglömliga vecka kändes
besöket på Oldtimer Grand Prix på
hemvägen lite avslaget.
Väl hemma i vardagen kunde jag inte
släppa tanken på den svarta 100S som
Steve berättade om och som dessutom var
till salu.
Efter mycket funderingar, kalkyleringar
och långa diskussioner med hustru Lena
så bestämde vi oss – ” The Black 100S ”
skulle inhandlas och bli vår.
Efter kontakt med Murray Wells och
Steve Pike, inleddes förhandlingar, bilder
sändes via e-mail. Kontrakt skrevs i
början av januari 2000och handpenning
betalades. Jag och Lena kom överens med
Steve och Helen om att komma över till
Australien vid påsken 2000 för att deltaga
i deras National Healey Meet som skulle
hållas i Wangaratta utanför Melbourne
det året. Vi såg fram emot att dessutom
provköra ” The Black 100S ” under mötet
innan den skeppades hem till Sverige.

Efter den oändligt långa flygresan
anlände jag och Lena till Melbourne en
väldigt tidig morgon där Steve och Helen
mötte oss. Efter några timmars vila åkte
vi - fortfarande jetleggade - till Marsh
Classic Restorations för att för första
gången se vår svarta Austin Healey 100S.
Den var finare än vad alla bilder och
beskrivningar hade visat och vi var mycket
nöjda.
Jag och Lena hade några dagar för
provkörning och testning av Healeyn
innan det var dags för resa till Wangaratta
och Healey träffen. Vi fick också chansen
att träffa många av Steve och Helens
många trevliga vänner – det blev mycket
barbecue..
Väl på Healey mötet så slås man av
att Healey entusiasterna i Australien
varit ovanligt tidiga med att ta vara på
intressanta Healey bilar – inte bara 100S.
Australien var ju länge det 100S tätaste
landet i världen. Till stor del är detta
tack vare de två entusiasterna Joe Jarick
och Steve Pike och deras engagemang.
På mötet var också NOJ 392 som var
Roger Menadues personliga transport
under många år. Roger Menadue var
Chief Experimental Engineer i Donald
Healey Motor Co. Denna Healeyn
såldes till England I början av detta år.
En av tre byggda Austin Healey 4000
med RR motor fanns också på plats.
Den importerades av Steve Pike till

Australien i början av sjuttiotalet.
Efter mötet – i slutet april – lastade
vi vår 100S för skeppning till Sverige.
Transporten skulle ta sex veckor via
Rotterdam. Målet var att vår Healey
skulle vara hemma i tid för Svenska
Healeyklubbens 30-års jubileum i
Borgholm som gick av stapeln den 16-18
juni 2000. Jag och Lena hade några dagar
ytterligare över för att turista i Australien
innan vi flög hem.
Vi hade gärna stannat längre men
hemma väntade jobb och andra plikter. Vi
bestämde dock att detta inte skulle bli den
sista resan ” Down Under ”
Väl hemma i vardagen väntade vi på
Healeyn som skulle anlända till Göteborg
i början av juni i god tid för mötet i
Borgholm på Öland . Vår 100S blev dock
försenad pga av strejk i Rotterdam och
efter mycket krångel fick den transporteras
med lastbil till Hamburg och anlände till
Göteborg samma dag som mötet startade i
Borgholm. Allt var dock planerat i minsta
detalj av vår speditör. Containern anlände
till Borås – plomberingarna öppnades av
tullens personal kl.13.00 – Göran hjälpte
till att lossa Healeyn - tullhantering
utfördes direkt – Kl. 16.00 var jag och
Lena i Healeyn på väg mot Borgholm och
svenska Healeyklubben 30-årsjubileum…
Med Göran som följebil i sin Austin
Healey 3000 rullade ”The Black 100S” in
på Healeyparkeringen kl. 21.00.


FOTo

Året var 1970....
Detta är troligen den äldsta bevarade trycksak som spridits i klubbens regi, en
spritsrencil som talade om att Austin Healey Club of Sweden bildats. 10 kronor
kostade det att bli medlem. Göran Utter gjorde en röjning blad gamla papper och
fann den.

TÄVLING 2007
Nu är det hög tid att skicka in ditt bidrag till fototävlingen. Tillströmningen av bidrag har
hittills varit låg så vinstchanserna är höga. Bara att inventera bildförrådet och komma med i
matchen. Bilderna kan mailas eller postas till redaktionens adress.
Digitala bilder såväl som vanliga ”kort” går lika bra. Temat är fritt, bara det finns en Healey
eller en del därav med på bilden.
Bidragen skall vara redaktionen tillhanda senast den sista september 2007, så det finns fortfarande tid till att plocka fram kameran. Bilderna behöver inte heller vara tagna under 2007.
Juryn utgörs av er redaktör samt Carl Legelius från tidningen Klassiker.
Första priset utgörs av en helårsprenumeration på tidningen Klassiker, andrapristagaren får
ett års fritt medlemskap i AHCS och tredjepristagaren får välja klubbregalia för 200 kronor.
Alla bidrag kommer att publiceras i Enthusiasten nr 4/2007.
Bilderna kan även komma att användas av tidningen Klassiker.

BILAR & MOTORCYKLAR 1945 - 1985

Det finns fortfarande några evenemang kvar att besöka

September

Augusti
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BSCM, British Sportscar Meeting. Start i Gnesta.
www.bscm.se

25

AUTOMOBIL CLASSIC CARS Rosersberg
Klubben är som vanligt representerad med klubbtält och 		
trevliga representanter. Kom och ta en fika hos oss!
www.automobil.se/classiccars

26

ESKILSTUNA VETERANDAG. Utställning och marknad.
Information: 016-358041.

27

FIKAKVÄLL på Röda Kaféet i Fittja.
Kontaktperson: Per Schoerner tfn 08-746 71 69.

7-9

FALKENBERG Classic Motor. Historisk racing, 		
uppvisningar, finbilsutställning mm. Info: 08-6920150

8-9

BEAULIEU INTERNATIONAL AUTOJUMBLE.
www.beaulieu.co.uk/motormuseum

10

FIKAKVÄLL på Röda Kaféet i Fittja.
Kontaktperson Per Schoerner tfn 08-746 71 69.

24

FIKAKVÄLL på Röda Kaféet i Fittja.
Kontaktperson Per Schoerner tfn 08-746 71 69.

31-2/9 GOODWOOD REVIVAL.

Oktober

www.goodwood.co.uk
		

6-7
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SPEED, ART & DESIGN, Mariestad
www.mariestad.se
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Galleri
Clas Arleskärs ”The Black 100S”
Foto: peter gunnars
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ROSLAGSLOPPET 2007
-VI HADE EN VÄLDIG TUR MED VÄDRET

Av tommy lyngborn

Den femte upplagan av Healey- och hundkojeklubbens gemensamma vårmönstring gick av stapeln på slingrande vägar i södra Roslagen. Väderprognosen var lite osäker och regnmolnen syntes hela tiden i horisonten.
Gudarna var dock på vår sida även om de hade kunnat öppna värmekranen lite till för oss som åkte öppet.

H

ela 26 ekipage kom till starten i Arninge, fördelade på
10 Minis, 11 Healeys, 2 M.G. samt 4 ”diverse”. Starten
var vid Julavaruhuset strax före öppningsdags så många
intresserade samlades för lite prat med oss anglofiler. För första
gången i vårmönstringens historia dök en Jensen Healey upp. Det
var Johan Ålander från Knivsta som visade upp sitt fint renoverade gula exemplar som för övrigt kan ses på omslaget på denna
tidning. Johan har även en Jensen Healey GT i garaget.
Om vi hade haft ett ”longest distance award” så hade Stefan
Andersson från Rättvik lätt vunnit det. Han startade före fem på
morgonen för att ta sig de 30 milen till starten. Efter evenemanget
var de 30 milen tillbaka hem en ren bonus.

från USA. Tre big Healeys, ett par E-types, en Bentley, en Rolls
och ett par Mercor fanns till försäljning, bland annat. En orenoverad och vackert patinerad svart BT7 tri-carb drog till sig stort
intresse. Dock fanns en del jobb att göra på den. Några affärer
gjordes dock inte. Thomas annonserar flitigt på Blocket och har
alltid ett antal fina sportbilar till salu.
Efter att ha ögonshoppat klart var det bara att ställa kosan mot
målet ute på Rindö. Waxholm passerades och där var lagens väktare på plats med laserpistolen. En ung hundkojeförare fick veta
att det numera kostar 3.600 skattade kronor att hålla 78 kmh på
en 50-sträcka. Färjan till Rindö entrades och aldrig har det väl varit så många engelska bilar ombord på en gång. Tio minuters färd
i Stockhoms skärgård och vi var framme vid målet. Målplatsen
var belägen vid fd amfibieregementets hamn på Rindö. Militären
lämnade området för några år sedan så området är nu öppet för
alla. Några båtcharterföretag bedriver verksamhet och simhallen
och restaurangen är fortfarande i gång.
När grillen blivit varm och alla försett sig med mat så var det
tid för den traditionella tävlingen mellan klubbarna. Eftersom
kojaklubben vunnit alla tidigare gångerna så hade arrangörerna
tänkt till och lagt frågorna på en ganska låg nivå vilket gjorde att
Healeyklubben kunde ta sin första seger....
Regnet höll sig borta och alla tycktes ha haft en trevlig dag.
Bilarna var i vårform och gick bra, en gick väldigt bra, 28 kmh
för fort.
Vi ses igen nästa år, nya tider - nya vägar.

Längs delvis mycket krokiga vägar tog vi oss norr ut till Wira
Bruk där gemensam fika väntade. Vädergudarna lättade lite på
förlåten så att molnen skingrades tillfälligt och en skön värme
kunde förnimmas medans kaffe och tilltugg gled ner i hungriga
strupar.
På Wira Bruk tillverkades vapen i form av svärd och värjor
till krigsmakten under Sveriges stormaktstid. De vattendrivna
smedjorna var delvis i bruk ända in i början på förra seklet. Fortfarande finns en del av byggnaderna kvar som muséum och en
kaffeservering finns i ett litet rött hus. Ett besök rekommenderas
varmt.
Väl ute på vägen igen styrdes kosan söderut mot Åkersberga där
Thomas Krantz driver John´s Classics som importerar entusiastbilar

kojaklubbens kunskaper räckte inte denna gång

slut för i år, douglas släcker grillen
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hela fem grodor kom till start
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Klubbens årsmöte hölls på
vackra Loka Brunn helgen före
midsommar.
Ett sjuttiotal medlemmar hade
hörsammat kallelsen och infann
sig redan på fredagskvällen.
Efter att ha sparkat lite däck,
ätit en fin buffémiddag samt
inmundigat en öl eller två var
det dags för lite sömn.
Efter en magnifik frukost var
det dags att, i den vackra vädret, ge sig av till Gelleråsen för
”a day at the racetrack”. Här
skulle köras historisk racing i
form av Velodromloppet. Depåerna är öppna för alla så det
är bara att gå runt och beundra
alla fina bilar och prata racing
med förare och mekaniker.
Hela fyra stycken Big Healeys
fanns i depån. Där träffade man
Anders och K-G Schildt och Anders Lotzengård med sina 3000
samt Nils-Fredrik Nyblæus
med 100M. Före lunch var det
tidsträning i alla klasser och på
eftermiddagen var det dags för
allvaret. Nästan sist av alla var
det till slut tid för klass GT/
GTS -1965 med bl a Healeys
och Lotusar att bekänna färg. Åt
Rolf ”Myggan” Nilssons gröna
Lotus fanns inte mycket att
göra, han var helt överlägsen.
Bredast körde Anders Schildt
som också var snabbaste Healey
både på lördagen och i regnet
på söndagen. Kan man uppleva
klassisk racing bättre än att få
se och höra fyra Haeleys gasa
fullt på samma gång?
Årsmötet hölls på kvällen utan
dramatiska inslag, protokollet
finns på annan plats i denna tidning (sid 23). Robert Eriksson
och Lennart Nystedt avtackades med en liten present efter
lång och förtjänstfull tjänst i
styrelsen.
En superb middag avnjöts och
kvällen avslutades med samkväm i socitetshusets salonger.
En solig och varm dag med
Healeyvänner var till ända.
De som varit förutseende hade
fällt upp sufletten redan på
lördagskvällen så de slapp sitta
i blöta sittbrunnar på söndagen.
De riktigt racebitna åkte tillbaka till Gelleråsen för att se på
”wet-race”, övriga åkte hem.
Tack för ett trevligt arrangerat
årsmöte, jag kommer gärna
tillbaka till Loka.
/Tommy
16

Årsmötet 2007

foto:
göran berger
robert eriksson
tommy lyngborn

SLADDBARN...
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vara nöjd. Det är än mer sant i dag för
bilen har inte blivit bättre!

Hej Healey kamrater!
Så här långt kan vi inte glädja oss
åt speciellt bra Healey väder. Vi
Sörmlänningar ska väl inte klaga
med tanke på hur regnet öst ner
över Skåne & Västsverige. Men
läget är lika tråkigt för oss alla då
milen blir begränsade när regnet
står som spön i backen.
Då får man värma sig med bra
minnen från ett trevligt årsmöte
med en otroligt bra race dag!
Alla klubbens förare presterade bra
och visa passade ju på att göra lite
publikfriande manövrar på banan,
tex en ”360 gradare” och detta mitt
framför den stora läktaren!
Mycket lugnt på auktionsfronten
just nu men det som säljs går till
höga priser.
Detta har vi att rapportera från
förra numret;
RM Auctions, Marshall TX, USA.
1956 Austin Healey 100M.
BN2L233008
Röd / svart med röd & svart inredning.
Mätarställning okänd. Mycket bra
kaross med fina dörrspringor. Bra
lack, med ett otroligt djup. Krom och
inredning i mycket bra skick. Motor
utrymmet fullt detaljerat och polerat.
Överlag så ser bilen mycket bra ut.
Kondition 2+
Såld för 231 000 USD – ca Sek: 1
600 000
Kommentar:
Det tillverkades bara 640 100M bilar
från fabriken. Dock finns det ett flertal
som blev konverterade efter leverans
men den ”äkta varan” betingar alltid
ett högre pris. Denna bil hade full
18

dokumentation och var i ett mycket
bra skick. Man hade uppskattat ett
pris på runt 100 000 USD men med
motiverade köpare så blev resultatet
ett helt annat. Men unika bilar i bra
skick är vad marknaden vill ha!
1962 Austin Healey 3000 Mk1.
HBN7L6204.
Röd / svart med svart inredning.
Mätarställning 52 200 miles.
Renoverad till concour standard. Det
enda man kunde anmärka på var listen
runt vindrutan som inte satt perfekt. I
övrigt en perfekt bil
Såld för USD: 78 100 – ca Sek: 546
000.
Kommentar:
En mycket fin presentation av en
Healey 3000. Priset var rätt för både
säljare & köpare.
McCormick, Palm Springs, CA
USA.
1965 Austin Healey 3000Mk3.
HBJ8L29356
Silver med svart inredning.
Mätarställning 98 900 miles.
Renoverad under tidigt 90,tal och
bilen börjar visa tecken på att behöva
en ordentlig genomgång. Lacken har
en mängd små repor och stenskott,
inredningen ganska sliten mm. Man
kunde gärna ha lagt ner några timmar
på att göra ren den innan auktionen.
Kondition 3
Inte såld, högsta bud var 42 000 USD
– ca Sek: 294 000.
Kommentar:
Bilen har varit ute på fler auktioner,
vi såg den senast i november 2006 då
den bjöds upp till 49 000. Vi ansåg då
att ägaren skulle ha tagit pengarna och

Bonhams & Butterfields, Brookline
MA USA.
1958 Austin Healey 100-6.
BN4LS49611
Florida grön med beige inredning.
Mätarställning 42 681 miles.
Ganska bra skick och passform.
Krom och inredning bra. Lacken har
vissa märken och ett ganska dåligt
underarbete.
Kondition 3+.
Inte såld, högsta bud 30 000 USD – ca
Sek: 210 000.
Kommentar:
Färgen är väl inte den mest populära
på en sportbil men vi anser att den
ser ganska bra ut och representerar en
period i historien då bilarna skulle se
ut så här!
Bilen såldes av Kensington Motors
i Connecticut 2005 för 26 400. Bara
körd 38 miles sedan dess! Ägaren
hoppades nog på en bättre avkastning
på sin investering då han tackade
nej till budet på 30 000. Vi anser att
marknaden har talat!
Annonser i Sports Car Market
1955 Austin Healey 100M. Delvis race
utrustad. Röd med svart inredning.
Inga övriga detaljer. Begärt pris
25 000 USD – ca Sek: 175 000
(Billigt tycker jag i alla fall)
1967 Austin Healey 3000Mk3. Grön
med svart inredning. Helt original med
bara 28 000 miles. Säljaren påstår att
lack, inredning etc är helt original men
bilden visar en attans blank & fin bil
så man kan bara undra!!!
Begärt pris 69 500 USD – ca Sek:
486 000 Sek
1955 Austin Healey 100-4. Renoverad
och då ombyggd till 100M spec.
Renoverad 1994 av Kurt Tanner
(välkänd i USA för bra renoveringar).
Begärt pris 49 500 USD – ca Sek:
346 000 Sek.
Allt för denna gång. Nu hoppas vi på
lite uppehållsväder så att vi kan lufta
både Healeyn och det nya projektet
- Alfa Romeo 1300GT. Otroligt vacker
bil!
Hälsningar från Ulf & Johan
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å har det då hänt. Vår kära
klubbtidning har tagit kontroll
över livet och bilinnehavet på
ett alldeles oförutsett sätt. Det var
min hyllningsartikel till Healey 100 i
jubileumsnumret förra året som satte
igång den kedja av händelser som ledde
fram till att jag nu – igen – är ägare till en
100.
Först hände ingenting konkret, jag
fick bara några spontana reaktioner på
min redovisning av alla de märkliga
beröringspunkter som länkar mitt liv till
Austin-Healey 100.
På senhösten 2006, nästan exakt 25 år
efter att hade gjort mig av med min första
100, brände det till. Det var Göran Utter i
Göteborg som antydde att jag nog borde
köpa hans svågers, Lars Götstedts, 100
BN1.
”Den bara står numera…”
Tanken svindlade, men det fanns ingen
plats för en bil till i mitt liv. Tiden gick
och ett par månader senare råkade jag
snacka med Göran igen och påmindes om
det som sagts. Min givna fråga var om han

snackat med Lars, som trots allt ägde bilen?
”Nej, men som sagt, den bara står, han kör
ju med sin Sprite…”
Fröet min hjärna växte ytterligare, men…
På vårkanten blev jag av med en annan bil
och behovet av något öppet och brittiskt
kändes akut.
Healey 100?
Tja, kanske… men kunde jag leva med en
igen?
Jag slog upp Lars telefonnummer, men
i någon vecka tog jag omvägar runt
telefonen för att inte behöva ta beslutet att
ringa. Till sist stålsatte jag mig, ringde och
frågade.
”Nja, jag har ju egentligen inte tänkt sälja,
men den står ju bara där…”
Det var knappast någon idé att vi satt
och hummade på varsitt håll. I en hast
bestämde vi träff, jag skulle åka till
Göteborg följande helg och provköra,
medan Lars funderade på om han kunde
tänka sig att göra sig av med pärlan.
Vid det laget hade den stått orörd i två år,
och det nästan enda den körts för två år
sedan var till och från Bilprovningen.
Lars har ägt
bilen sedan sent
70-tal och sakta
med säkert
totalrenoverat
den. Den blev
färdig 1995,
lagom till en
Englandsresa
med klubben
och sedan dess
har den hälsat
på i hemlandet
ännu en gång. I

övrigt har det inte blivit mycket kört. Från
att den blev klar 1995 till min provkörning
i våras hade den rullat knappa 1 500 mil.
Den kändes oerhört rå och seg. Däcken
var kantiga och till och med elsystemet
verkade ha svårt att skicka fram energin.
Det tog evigheter innan blinkersen
reagerade, sekunder innan solenoiden slog
i overdriven, och så vidare…
Ändå satt bilen i ryggmärgen. Utan att
tänka hittade jag de bakvända växellägena
och den omoderna körställningen kändes
helt naturlig efter en kilometer eller två.
Det var bara att konstatera – jag KAN leva
med en 100…
Då började det verkliga grubbleriet. Lars
var fortfarande inte riktigt säker på att han
ville sälja, och jag var lika osäker på om
jag ville köpa. Men vad var alternativen
om man ville ha en brittisk roadster i
samma prisklass?
MG? Men snälla nån…
Triumph? Är inte det en motorcykel?
Healey 3000? Samma prisklass sa jag, en
3000 är av någon anledning dyrare än en
100 som ju är den ursprungliga AustinHealeyn. Outgrundliga äro marknadens
värderingsgrunder.
Det var bara att slå till innan Lars ändrade
sig…
Sedan den 26 maj bor därför chassinummer BN1L 151605, regnummer DAG 656,
numera i Stockholm istället för Göteborg.
Den har dessutom redan rullat mer än den
gjort i Lars ägo på många år. Det får ju
inte bli så att ”den bara står” igen…
Robert Pettersson

För er som inte känner igen Lars bil
kan jag berätta att lusten att sätta
en egen prägel på den blev för stor.
I samband med att de torra däcken
skulle bytas ut blev frestelsen att även
byta fälgar för stor. Donald Healey
och hans mannar använde Dunlops
lättmetallfälgar till 100S-prototypen
och rekordbilarna och då det idag
tillverkas replikor av dessa fälgar
var valet lätt. Fälgarna är aningen
bredare och det gäller att begränsa
utfjädringen en aning, annars kan
fälgbanan ta i stötdämpararmarna på
insidan. Fälgarna tillverkas av Realm
Engineering, www.realmengineering.
com och kommer troligen också att
säljas av Steve på Cape, www.capeinternational.com Priset är cirka
250 pund styck plus VAT. Däcken
är nytillverkade Michelin XAS 180
HR15, hela Michelins historiska
sortiment säljs av Bosse på Bribos
AB, www.bribos.com
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JUST PRESS
THE LOUD PEDAL!
Automobil är tidningen som ger den mest njutningsfulla läsningen om
de läckraste, snabbaste, vackraste och mest intressanta bilarna.
Klassikerna är lika viktiga som de heta nyheterna – om inte viktigare,
faktiskt. Vi kan inte lova storslagen läsning om engelska bilar i varje utgåva
(fast bra nära!), men i Automobil möter du alltid spännande bilar presenterade i läskande förpackning.
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En Rolls-Royce Phantom på svenska vägar
– stor provkörning.

2

HÅLL UNDAN, M3! NU

SPOTLIGHT FORD INTERCEPTOR

4

Alldeles nyss var den hypermodern! Aston
Martin Lagonda i klassikerartikel.
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We’re delighted to be starting
a regular column in the
Swedish Healey Club
magazine and look forward
to bringing you all the latest
news from UK-based Cape
International, home of the
Big Healeys.
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Den äldsta sportbilen i det modernaste
biltestet: Morgan Roadster V6.

8M:8CC<:8I CHL@JK
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AUDI S3 MPS
MAZDA3
0 T5
VOLVO C3
ER
MINI COOP

DT:
! FYNDA SUNDFEL
LADDAR LEXUS KÖPLUST ACER
MIN VILDA
MED V8 OCH FAMILJER
100, 200 JAKT PÅ
PASSAT FÅR FÖR 50, TUSEN! SPORTKOMBIN!
300 HK. OCH 400

BRERA 3,2 Q4

*

CARLQUIST
Nu kan det sägas:
De här bilarna borde
jag aldrig ha köpt!

A-TEST AUDI S8 & MERCEDES

*

E63 AMG

OLDTIMERS PÅ RINGEN
Sömnig pensionärsträff? Intepå
precis, de här rariteterna går .
fälgkanterna runt Nürburgring

*

TIDSAM 0784-02

7
7 3 8807 8 405 90

KLASSIKER BRISTOL

07-01-29 13.46.37

SPOTLIGHT ARTEGA

MOT
MERCEDES E63 AMG
TEST.
ALFA 159 V6
AUDI S8.
S IS OCH MAZDA MPS
MOT OPEL OPC, LEXU
A
RNA DIN PAPP
med 450 hk

V10-bil
hk
jagar V8-bil med 514
det japanska eldklotet
sigvinner?
Hur klarar
tror du
– vilken
Svar på sidan 30!
i världens bästa sportbilstest?

*

*

MATCH.
Peugeot 407 Coupé med
björnstark diesel utmanar
BMW 335i Coupé.

07-02-26 12.40.50

04

SL (R107)

TIDSAM 0784-04

7
7 3 8 8 07 8 4 05 9 0

KLASSIKER MERCEDES

R
ERBJUDANDET GÄLLE
IN
ST
AU
I
R
MA
EM
DL
ME
HEALEY CLUB OF
SWEDEN

350Z
KÖPLUST! NISSAN

03

15 %

BILA
DRÖMDE OM!

ÖVERTYGA CHEFEN! hk
Skoda Octavia RS med 170
diesel, Saab 9-5 med 210 hk
etanol – eller en Cayenne Turbo!

*

5 × DRÖMBIL!
Alpina B10 Bi-turbo,
Lancia Thema 8.32,
Mercedes 500E,
Lotus Omega och ...

TYPE R

KLASSIKER BMW M535i

HETT!
BMW 335i
HONDA TYPE R

har landat!
Äntligen! Honda Civic Type-R
A-TEST HONDA CIVIC

*

TIDSAM 0784-03

7
7 3 8807 8 405 90

FAMILJERACERS
KÖPLUST! FYRA BEGAGNADE

02

ME
RABATT!
407

Some of you know us well already. We’ve
been regular advertisers for some time
which has led to some interesting
conversations – and useful business with Swedish owners.

25ÅR

4.07

*

TYPE R
KÖPLUST! HONDA CIVIC

IS-F & VW PASSAT R36

A-TEST ALFA ROMEO

SPOTLIGHT LEXUS

*

! 350Z!
mest slitstarka KÖPLUST
ÄR RÅ,
WUNDERBAR! Världens
sportbilsklassiker NISSAN
OCH HELT
Mercedes SL ROLIGI PRIS!
i superskick! RÄTT

43
DLEFMS-

VI KÖR BRISTOL
Nu förstår vi varför
kommissarie Lynley
ser så himla nöjd ut!

K<BE@BF:?DvKE@E>8IAFE8JA8ICD8IB

BC8JJ@B<IYi`jkfc+'.

3.07

KÖPLUST CIVIC R

K<OK:8CC<:8ICHL@JK
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JARLMARK!
VÅR EXPERT
GUIDAR TILL
ROLIG BILTEKNIK.

GT. NU
ALLT DU NYA OPEL
STEKHETA AUDI R8.
BLIR DET SVÅRT
VERKLIGEN VILL VETA ATT RÄDDA
OM SUPERBILEN
FRISYREN.
SOM SKA KLÅ 911.

+

PÅ RINGEN
ETT VARV
Y-STIG
MED RALL

RAKT UR GARAGET
Vårens häftigaste bilar tittar
fram! Alfa, Lancia, hybridHonda och en svensk Ford
GT40 som slår det mesta…

Wow, Artega!

från Passat R36 och

?\dk`ccYpe
ejpee\ic`^\e
Jfd9i`jkfci`e^XXe[iXY`cXi%;\
[\kjepZb\ifZ_^ij`e\^\em^
\e^\cjbX]`idXejkim\idf `Y\bXekXifjjd\[dib\kjjkijkX
`m`k\k%M
\obclj
iYal[X
]iXkk\
/%
i\mfclk`fe#]ijkXdf[\cc\ed\[M

/+8LKFDF9@C)%'.

st ﬁck leva
Automobils Calle Carlqui

8LKFDF9@C)%'. /,

tol
Lynley för en dag i Bris
livet som kommissarie

407.

hk
Den har motor på 300
Den är liten. Den är lätt.
än.
men du vet inte om det
DSG-låda. Du vill ha den,

07-03-30 13.00.58

MEDLEMSERBJUDANDE – 10 FULLMATADE NUMMER
FÖR ENDAST 415 KRONOR! BESTÄLL DIN PRENUMERATION
PÅ WWW.AUTOMOBIL.SE/AHCS

As we speak, we are in the last stages
of a ground-up restoration for a Swedish
guy residing in Monaco. We’ve taken his
early BN4 and turned it into a CapeSport
3000 with a difference.
It’s been specifically designed to ensure
our customer is a real contender in the
hill climb events planned for the 2007
season in Monte Carlo. Pictured above
are all the parts laid out ready for
installation into the restored and modified
chassis.

A number of our latest restoration projects
are now on-line at:
www.cape-international.com
We’re very proud of our restoration work
and know we’re the best in the business
– now customers can see this for
themselves. If you like what we’re doing
drop us a line – who knows it could be
your car we feature next time!
And if all this wasn’t enough we have
loads more planned…….

Our stocks also include three unique
restoration projects which are featured
in the ‘Cars for Sale’ section on our
website.
The restoration of chassis number AHX11
is progressing well and this historical
vehicle is worthy of regular updates which
will feature in the next few weeks.
If you want to discuss your car’s
restoration or upgrade, get in touch.
Cheers

Our CapeSport 100 is almost complete
and a leading magazine has waited
patiently for the exclusive feature and
afterwards it will be offered for sale.
Steve Norton

Cape International is the best in the business world-wide for classic parts, accessories, servicing and
restoration for all the big Austin Healey models including the 100, 100S, 100/6 and 3000. Based near Coventry,
UK, we are the world’s number one specialist for friendly service and knowledgeable advice.
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+44 (0)1676 542292

www.cape-international.com
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20 Övriga frågor

www.britishmotor.se

19 Information från redaktör
och webmaster

Lidingövägen 75 - 115 41 Stockholm

15 Val av revisorer
16 Val av valberedning
17 Information från
försäkringskommittén
18 Information från sektionerna

Fax. 08-664 53 18

14 Val av ledamöter till
styrelsen

till AH 100 på engelska säljes
Jonas; jonasv@tele2.se

13 Fastställande av
medlemsavgifter

Handbok

Web: Månadsvisa uppdateringar görs. I april flyttades hemsidan till ett
nytt web-hotell. Mötet diskuterade olika nya idéer, bl a att ha en
speciell sida (länk) för racingmaterial, länk till RHK:s hemsida etc.
19.1 Val av sektionsansvariga, inga förändringar

Styrelsens förslag var att behålla samma modell som beslutades på
förra årsmötet. Detta bifölls av mötet.
Modellen innebär att inget arvode utgår för styrelsearbete. Däremot
erhåller styrelsemedlem fritt medlemskap i klubben under aktiv
styrelseperiod. Kostnadsersättning mot kvitto erhålls för utlägg, samt
milersättning enligt den skattefria delen av den statliga modellen.
Styrelsens förslag var att behålla samma nivå som beslutades på förra
årsmötet vilket mötet biföll. Ordinarie medlem = 350:-/år,
Familjemedlem = 50:-/år, Inträdesavgift = 50:Börje Engwall i valberedningen föredrog valberedningens förslag till
ny styrelse:
- Ordförande, val på ett år; PG Johansson
- Kassör, val på ett år; Håkan Hansson
- Styrelseledamöter, val på ett år; Per Shoerner, Anders Gustafson,
Ditte Freudentahl
- Styrelseledamöter, val på två år; Johan Aggeryd, Tommy Lyngborn,
Nils-Fredrik Nyblaeus
Samtliga val bifölls av mötet.
Mötet biföll omval av Kjell Eriksson och Göran Berger
Mötet biföll omval av Börje Engwall och Gunnar Berger
Per Schoerner rapporterade; Ytterst få besiktningar genomförda under
året. Klubbens försäkringsansvariga kvarstår.
Utöver det som finns i verksamhetsberättelsen berättade Kjell Eriksson
att man fortsatt träffas tillsammans med andra veteranbilar vid
slusskaféet i Karlskoga. Skånesektionen har varit lite mindre aktiv,
men man träffas i Löddeköpinge på tisdagar tillsammans med andra
klubbar.
Tidningen: Tommy Lyngborn rapporterade. Fr.o.m. nästa Enthusiast
kommer samtliga tidningar att vara av det större formatet. Tillgången
på material har varit och är god. Fler bidrag till tidningen efterfrågas
ändå, både bilder och berättelser.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet (enhälligt)

Robert Eriksson

Justeras:

Anders Gustafson

Vid protokollet:

21 Mötets avslutande

Frode Larsen
Kolstadflata 19 a
7098 Saupstad
Norge

Resultat och balansräkning fastställdes av mötet.

1954 Austin Healey 100 BN1. Bilen er totalt nedplukket, den er
sandblåst og syregrunnet. Rammen er ferdig sveiset, gulvseksjoner er ikke ferdig sveiset men de er nye. Motor er nyborret men
ikke satt sammen (alle deler er der) girboks er komplett, overdrive
er komplett , bakaksel er sandblåst primet og lakert og må settes
sammen. Bilen er 80% komplett men det må arbeides en del med
utvendig plåt. Alt til bremser mangler .Interiøret er 10 år gamelt.
Stoler mangler, men trekk er der, sort med rød piping.
Dette må kalles et byggesett, ikke for hvem som helst.Ta kontakt bare om du er inntresert. Bilen kommer fra Canada og har
venstreratt
Pris: 99000.-NOK. Inbytte ikke aktuelt.

Föredragning av
verksamhetsberättelse
8 Föredragning av klubbens
ekonomi
9 Föredragning av
revisionsberättelse
10 Fastställande av resultat och
balansräkning
11 Fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen
12 Fastställande av arvode och
kostnadsersättning till
styrelsens ledamöter

Restaureringsobjekt Selges.

Ulf Aggeryd

19.2 Fastställande av plats för Årsmöte 2008. Mötet enades om att
styrelsen utreder lämplig plats och tidpunkt som på bästa sätt kan
fungera mot bakgrund av att klubben står som arrangör för
THEMIS 2008.
19.3 Inriktningsbeslut om Årsmötet 2009. Förslag att förlägga mötet i
samband med Svenskt Sportvagnsmöte i Skåne.
19.4 3:rd European Healey Meeting 2008 – PG Johansson
rapporterade från projektet. Plats, Tylösand i Halmstad.
Det ser ut att kunna bli ca 250 bilar och ca 450 deltagare från hela
världen. De viktigaste sponsorerna är klara. Bokningsläget är
mycket gott, vilket innebär att det finns en lång väntelista.
Programmet är i princip klart, finns att läsa på mötets hemsida.
19.5 Fråga om en tävlingssektion inom klubben kom upp. Detta mot
bakgrund av att det finns ett flertal aktiva tävlande i klubben.
Styrelsen fick i uppdrag att utreda frågan under kommande
verksamhetsår.
Ordförande avslutade mötet

Healey Market

7

Reservdelar och Tillbehör till din M.G. Triumph,
Austin Healey och BMC-Saloon car
årsmodell 1955 och framåt
1958
1957
1961

3
4
5
6

Helsida: svartvit 1.000 kr, färg 1.250 kr
Halvsida: svartvit 600 kr, färg 1.000 kr
Kvartssida – spalt: 400 kr
Baksida färg: 2.000 kr
Web: 1.500 kr för 12 månader
AH Sprite
AH 100/6
AH 3000 mkII

Ordf. PG Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Nils-Fredrik Nyblaeus valdes till årsmötesordförande och Anders
Gustafson till sekreterare
50 personer deltog på årsmötet.
Dagordningen fastställdes enligt förslag.
Robert Eriksson och Ulf Aggeryd valdes till justeringsmän.
Mötet fann att årsmötet var behörigt utlyst, men vill att det fr.o.m.
nästa år även finns på egen plats på hemsidan (utöver notering i
evenemangskalendern på hemsidan)
PG Johansson föredrog årsberättelsen. Mötet uppmärksammade den
fina kvaliteten på klubbtidningen.
Håkan Hansson redogjorde för klubbens ekonomi. Inga kommentarer
från mötet
Revisor Kjell Eriksson läste upp revisionsberättelsen.

Annonspriser i Enthusiasten
Bromma		
Burseryd		
Borgholm		
Borgholm

Mötets öppnande
Val av mötesordförande och
sekreterare för mötet
Fastställande av röstlängd
Fastställande av dagordning
Val av justeringsmän
Mötets behöriga utlysande

Följande nya medlemmar (tom 31 juli) hälsas varmt
välkomna till Austin Healey Club of Sweden.
F = familjemedlem

1
2

Tel. 08-664 53 10
Olle Åberg
Magnus Björn
Örjan Silfverling
Andreas Silfverling

AUSTIN HEALEY CLUB OF SWEDEN den 15 juni 2007
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Årsmötesprotokoll

Nästa nummer av Enthusiasten,
nr 106, kommer i december.
Manus-stopp den 15 november.
Semesterupplevelser, tekniska
tips, renoveringsberättelser,
tävlingsreferat, annonser med
mera mottages tacksamt på
redaktionens adress eller på:
enthusiasten@telia.com
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