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11 maj AB Svensk Bilprovning kl. 18.00 
Vi rekommenderar alla att besikta sina veteranfordon, även om inte lagen kräver det. 
Bilprovningen  kommer att göra ett specialpris på besiktning under kvällen. Du kan även få 
en ordinarie besiktning till ett rabatterat pris. Ingen föranmälan behövs. De som vill 
besikta sitt fordon ställer sig i kö och tas sedan in i tur och ordning. Klubben bjuder på fika. 

Ansvarig: Börje Näsman  070 – 235 63 67  

 25 maj Vårupptakt på Friluftcentralen kl. 18.00 
Äntligen kan vi köra den traditionella upptakten av sommarsäsongen på Friluftcentralen 
med grillning och våra glänsande klenoder klara för sommarens äventyr. Sektionen bjuder 
sina medlemmar på hamburgare. Medlemskort för 2022 kommer att delas ut under 
kvällen. 

Ansvarig: Lars Strand 073 – 066 40 50 

1/6 - 7/9 Onsdagar kl. 18.00 – 21.00 på Själevads Friluftscentral 
Välkommen till våra onsdagsträffar på Själevads Friluftscentral. Vi träffas på onsdagar 
under maj-september mellan kl. 18.00 – 21.00. Parkering för våra veteranfordon har vi på 
stora gräsplanen och området bakom grillkåtan. Fika finns till försäljning i cafeterian under 
tiden för skolornas sommarlov. 

Med gemensam avfärd från Själevads friluftscentral kl. 18.00 gör vi utflykter dessa 
onsdagar, se nedan. 

6 juli  Fiskevistet Skeppsmalen 

Vi besöker Fiskevistet i Skeppsmalen, där det finns möjlighet att köpa fika eller 
mat och titta på den nya båtbyggarutställningen. 

13 juli Bygdegården i Grindnäset Sidensjö och deras bilcafé 

  Vi åker till Bygdegården i Grindnäset Sidensjö och deras bilcafé, där det finns 
 möjlighet att köpa kaffe med gott fikabröd eller smörgåsar. Andra motorklubbar 
 är också inbjudna. 

3 aug  Köpmanholmens Bruksmuseum med Herrgårdsparken och Ringarbönninga 

Vi gör en utflykt till Köpmanholmens Bruksmuseum med Herrgårdsparken och 
Ringarbönninga. Där kan man ta del av Köpmanholmens intressanta historia, titta 
på utställda föremål i Herrgårdparken och ta en fika i Ringarbönninga. 
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6 Juni Örnstråket 
Örnsköldsvikssektionens största arrangemang, Örnstråket “ALLA TIDERS RALLY”, för bilar 
äldre än 30 år, går som sig bör den 6 juni på Nationaldagen. (Max 120 startande fordon). 

Anmälan och information på hemsidan www.nmh.se. Anmälningsformulär läggs ut den 1 
maj. 

Startavgift: 400 kr - Startavgiften betalas via PG 79423-0, glöm ej skriva in namn och 
bostadsort i OCR-fältet. Anmälan och betalning den 1 – 29 maj 

Start från OSTP i Svedjeholmen – Samling och registrering kl. 08.30 – 09.30. Första start kl. 
10.00. Mat för två personer ingår och serveras vid målgång.  

Mat för övriga: vuxna 120 kr, barn 60 kr (upp till 12 år). Fika finns att köpa vid start och 
efter färdvägen. 

Sista dag för anmälan och betalning är den 29 maj 2022. Kom gärna i tidsenlig klädsel. 
Premieras! 

Frågor via telefon till Olle på 070 – 637 24 48 

18 juni  Klassikerträff – Olofsfors bruk i Nordmaling 
Bruksglädje i Olofsfors! Kom till Klassikerträff i vackra Olofsfors Bruk i Nordmalings 
kommun lördagen den 18 juni. 

Fri entré! 
Konferencier: Fredrik Nyblad, från tidningen Klassiker. 

Samling/avfärd kl. 09.00 från bilprovningen norra utfarten. 

Ansvarig: Arne Fahlén 070 – 575 05 20 

9 juli Fordonsträff i Trehörningsjö – Veteranlördá 
Vi är inbjudna av VW-klubben på deras träff Veteranlördá i Trehörningssjö och vi planerar 
en gemensam avfärd från bilprovningen norra utfarten kl. 09.00. 

Det finns möjlighet att boka boende för de som vill sova över. 

För mer info se www.ovikbugfans.com  

 13 aug Mopedrallyt Blåröken  
Ta fram moppen ur gömmorna och kör Bottnia Moppers rally Blåröken. 

Startavgift: 50Kr.  
Samling kl. 10.00 på Rättargården i Moliden (MoDo museum) 
Start kl. 11.00 

Anmälan och information på hemsidan www.nmh.se  

Ansvarig: Börje Näsman 070 – 235 63 67 

http://www.nmh.se/
http://www.ovikbugfans.com/
http://www.nmh.se/
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14 aug Nätra Hembygdsgård – Elvis in Memory – Kl. 18.00 
Vi är inbjudna till Nätra Hembygdsgård och deras musikafton ”Elvis in Memory - vi minns 
Elvis 45 år senare". Det är ju nästan på årsdagen 45 år efter att han gick bort. 

På scenen Tommy Thelin, vår egen Elvis-tolkare Ronnie Sahlén och den glade entertainern 
Robin Hörnkvist. Som husband har vi Holmsten Trio med Pär-Åke Stockberg som 
kapellmästare. 

Allt inramas med veteranbilar på hembygdsgårdens tun. 

Entré 300 kr inkl. serviceavgift och fika i pausen. 

Observera att medlem i Norrlands Motorhistoriker som kommer med veteranbil till Elvis 
in Memory den 14/8 får köpa två biljetter till konserten och bara betala för den ena, dvs 
300 kr för två personer. Den som kommer utan sällskap får köpa biljett för 150 kr. Dessa 
biljetter måste dock beställas i förväg via mejl till bokning@natrahembygd.se eller genom 
att skicka ett SMS till 070 - 205 73 55. 

Veteranbilar välkomnas att komma från 16:30 och ingen kostnad att endast vara med på 
tunet. 

Avfärd (för de som inte har åkt tidigare) från Friluftscentralen i Själevad 17:00. 

Medlemskort 2022 
Det kommer inte att skickas ut några medlemskort via post i år. Medlemskorten kommer 
att delas ut i samband med våra träffar. De som inte besöker våra träffar kan kontakta 
Olov Wahlstedt 070 - 637 24 48 för att få ett medlemskort.  

Medlemskortet gäller som medlemsbevis om ni vill handla hos något av de företag där vi 
har rabatt.  

Norrlands Motorhistoriker Örnsköldsvik medlemmar har mot uppvisande av giltigt 
medlemskort rabatt hos följande företag: 

Alltank AB, Flügger färg (kundnr:28992), Harjus, Mekonomen, AllOffice (kundnr:568952), 
Svenska Batterilagret, Söderströms Motor AB 

Spara detta meddelande eller skriv in i din kalender! 

Se även på hemsidan www.nmh.se för nya uppdateringar samt information om 
träffar/aktiviteter som andra sektioner anordnar. 

 

mailto:bokning@natrahembygd.se
http://www.alltank.se/
http://flugger.se/
http://www.harjus.se/
http://www.batterilagret.se/Default.aspx
http://www.soderstroms.se/system/visa.asp?HID=902&FID=850&HSID=16685
http://www.nmh.se/
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