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Presidenten har ordet:
Sommaren är på ingång och så även en ny säsong för
våra älskade garage-pärlor!
Vi planerar för att kunna anordna en klubbträff med
årsmöte vid månadskiftet augusti/september, i hopp om
att restriktionerna ska lätta tills dess. Mer info om detta
på sista sidan.
I detta nummer av Rambler Revyn har vi bl a gått långt
tillbaka i tiden och tagit en titt på när Thomas B. Jeffery
Company tillverkade militärfordon; vi belyser resultatet
utav Gunnar Hedins fantastiska renovering av sin 1928
Nash och självklart förgyller Ingemar Frey vår tidning
med sina memoarer.
Nu hoppas vi på en solig och skön sommar så att vi
kan njuta av våra fordon!
		
Keep On Rambling / Charles
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TRIVSELREGLER FÖR VÅR KLUBB
I en förening som vår samlas människor
från alla delar av samhället med olika bakgrund, etnisk tillhörighet, politisk åsikt,
ekonomiska förutsättningar mm. Vi samlas
här för vårt stora intresse för American
Motors och Nash Motors fantastiska
produkter.
Det är därför av största vikt för allas
trivsel, att vi talar med varandra, inte om
varandra! Alla kan inte älska alla, men alla
måste respektera alla! Alla kommer inte
att gilla allt vad en förtroendevald gör,
men alla måste dryfta felet med den förtroendevalda först, om problem uppstår!
Om vi alla försöker leva efter dessa
enkla regler kan vi hålla god stämning i
vår fina klubb med högt i tak och stolt visa
upp våra enastående maskiner från Nash
Motors och American Motors Corporation!
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MHRF-FÖRSÄKRINGEN ägs och drivs sedan 1975 av de 167 klubbarna inom MHRF i samarbete med Folksam och har idag drygt 34 000
försäkringar. Ägaren måste vara ansluten till en av dessa klubbar.
Försäkringen är avsedd för personbilar, lätta och tunga lastbilar,
bussar, traktorer, husvagnar, motorcyklar och mopeder.
Bilar och mc skall vara från 1990 eller tidigare, tunga lastbilar/
bussar från 1980 eller tidigare, traktorer/husvagnar från 1975 eller
tidigare och mopeder från 1980 eller tidigare. Om man i minst ett
år haft, och ännu har, en försäkring för bil eller mc kan det finnas
möjlighet att försäkra ett fordon av samma typ tillverkat 1991-97 om
det är av klar samlarfordonskaraktär. Fordonet ska vara i gott bevarat skick eller renoverat till ursprungsskick. Ombyggda fordon kan
också försäkras, men ombyggnaden skall vara minst 20 år gammal.
Kontaktperson: Johan Lindersson, 018-37 79 10

Nash på filmduken
The Fast And The Furious

De flesta av oss känner säkert till den fartfyllda och
actionladdade filmserien The Fast And The Furious med
Vin Diesel och Paul Walker i huvudrollerna som laglösa
rättskipare med däckskrikande muskelbilar i fokus.
Det många däremot oftast inte känner till är att denna
enormt populära filmserie har sitt ursprung i en film som
spelades in redan 1954 med just namnet The Fast And
The Furious.
Originalet handlar om en ung lastbilschaufför som
blivit oskyldigt dömd för mord och som rymt ifrån
fängelset. På sin flykt ifrån poliserna råkar han stöta på
en ung dam som är på väg för att deltaga i en biltävling
som har sitt mål på andra sidan av den Mexikanska
gränsen.
Han tar damen som gisslan och sätter sig bakom
ratten i hennes Jaguar med Mexico i siktet. Som lite
krydda på moset i denna svartvita högoktaniga
klassiker skymtas det en hel del Nash. Och inte vilken Nash som helst heller, utan en Nash
Healey! Den deltar i biltävlingen och är en flitig linslus. Sen har ju även konstaplarna
väldigt bra smak för bilar då de själva kör runt i just Nash. En mycket hemtrevlig
lågbudgetrulle med mycket charm och med en rejäl dos av klassiska bilar, särskilt Nash!
Charles Rambler

BETYG: 3 TROLL

The Fast And The Furious (1954)

GENRE: thriller, drama
REGISSÖR: John Ireland, Edward Sampson
SKÅDESPELARE: John Ireland, Dorothy Malone

Ni är viktigast, inga medlemmar ingen klubb! Därför välkomnar vi varmt allt från renoveringshistorier, tips och
vardagshändelser till små anekdoter och notiser m.m. Tillsammans håller vi tidningen och klubben levande!
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Redwood Nash Quad
Vad gör man om man som miljöaktivist vill
förmedla sitt budskap klart och tydligt?

M

an bygger sig en husbil utav en 4800 år
gammal trästock och beger sig ut på turné
i landet. Precis så gjorde Charles Kellogg,
den omtalade fågelsångaren.
Kellogg var en naturälskande man som både
var vegetarian, skogsvandrare, artist, lärare och
miljöaktivist. Han var mest känd för att kunna
sjunga precis som fåglarna. Han föddes med
förmågan att kunna sjunga så höga toner att det
mänskliga örat inte kunde uppfatta dem, medan
fåglarna kunde.
Han gjorde mer än 3000 uppträdanden och
spelade in ett antal skivor på skivbolaget Victor
Records, både med vanlig sång och fågelsång.
Han påstod till och med att han kunde släcka ett
brinnande stearinljus med sin röst.
Han var väldigt engagerad och aktiv i rörelsen
som kämpade emot skövlingen av Redwood-träden i Kalifornien. Han hävdade att om man skulle fortsätta i samma takt med skövlingen som
den var då så skulle det inom 100 år inte finnas
någon Redwoodskog kvar.
För att verkligen få fram detta viktiga budskap
till allmänheten bestämde sig Charles Kellogg
1917 för att bygga sig en väldigt iögonfallande
turnébuss. En bekant till honom ägde mycket
skog och där fanns ett ca 4800 år gammalt, stort
fallet träd av just sorten Redwood. Charles beslutade att han skulle bygga sig en husbilskaross
av den här gigantiska urgamla stocken genom
att urholka den.
Som den finsnickare han var utförde han omvandlingen helt själv men det var ett äventyr i sig
självt med mycket möda och slit då träslaget är
väldigt hårt och svårarbetat. Stockens diameter

var hela 3,35 m och trots att den både urholkades och tömdes på vätska så vägde den fortfarande omkring 8 ton.
Bilen som han monterade redwood-karossen
på donerades av hans vän Charles W. Nash och
var en 1917 års Nash Quad. Jeffery/Nash Quad
var en väldigt tuff och stark lastbil som gjorde
sig ett namn som en riktig slitvarg under första
världskriget.
På grund av den ofantliga vikten kunde de
inte lyfta på Redwood-karossen på Quaden. Då
kom Charles Kellogg på den smarta lösningen att
gräva sig ett stort dike in under stocken som han
sen backade ner Quad’n i. Sen sänkte man ner
karossen försiktigt ner på lastbilens chassi.
Inne i stocken byggde Charles sig ett fungerande kök med skåp, dubbelsäng, ett litet matrum
och ett gästrum.
Han monterade in fönster i de ca 10 cm tjocka
väggarna. Ekipaget gjorde hela 24 km/h och
Charles turnerade genom hela landet i den ända
fram till 1926. Han besökte bla New York, Philadelphia, San Fransisco och Kenosha. Charles
Kellogg valdes in som Hedersmedlem i Save the
Redwoods League.
När Charles dragit sig tillbaka på ålderns höst
lät han lyfta av stock-karossen och placerade den
i trädgården under en stor ek.
Efter Charles Kelloggs död 5 september 1949
beslutade hans följare att återförena karossen
med lastbilen och idag står den att beskåda på
Humboldt Redwoods State Park Museum i
Weott, Kalifornien.
Charles T. Rambler
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Gunnar
Hedins
fantastiska
1928 Nash
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I

nummer 3 2019 av Rambler Revyn kunde vi läsa om den omfattande renoveringen som vår
medlem Gunnar Hedin har utfört på sin 1928 års Nash Standard Six. Lars Adolfsson gav då med
hjälp av Gunnar en övergripande och målande bild av renoveringsarbetet.
Däremot kände vi att nu när Gunnars Nash är helt klar och redo för vägarna var det hög tid att
hylla resultatet utav Gunnars slit och otaliga timmar i garaget med ett bildreportage. Den 29 juni
2020 blev återigen Nashen besiktad och godkänd efter cirka 50 år i dvala, känslan är helt magisk!
Gunnar berättar att det är väldigt roligt att målet med renoveringen är uppnått men även att
själva resan dit har varit minst lika rolig. Särskilt tack vare alla nya kontakter han fått och personer
han har pratat med. Likasinnade människor men ändå unika på sitt sätt.
Vi ser med glädje fram emot att få se Gunnars 1928 års Nash Standard Six på framtida träffar
och tillställningar.
Snyggt jobbat Gunnar!
/Charles T. Rambler
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Rolig läsning att jämföra besiktningsinstrumentet från 1928 med besiktningsprotokollet från 2020.
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Jeffery’s bepansrade bilar
En av de mest framgångsrika lastbilarna under
första världskriget var onekligen Jeffery Quad.

10

D

e började tillverkas 1913 av Thomas B.
Jeffery Company, Kenosha, Wisconsin.
Den amerikanska armén ville ersätta de
hästdragna vagnarna med en modern och pålitlig lastbil och sökte efter förslag.
Thomas B. Jeffery Company köpte ett fyrhjulsdrivet fordon från ett företag vid namn Four
Wheel Drive Auto Company för att börja experimentera men tyckte att konstruktionen var
alldeles för vek.
De sålde fordonet och började istället själva
ta fram en egen konstruktion från scratch. I juli
1913 presenterades The Jeffery Quad (även kal�lad Rambler Quadruple i början) för armén och
den blev snabbt uppskattad. Den hade en lastkapacitet på 1361 kg.
Den var från början utrustad med en fyrcylindrig Rambler-motor på 281 kubiktum
(4,6 l) som producerade 21 hästkrafter. Man bytte ganska snabbt till en starkare Buda-tillverkad
fyrcylindrig sidventilsmotor på 312 kubiktum
(5,1 l) som gav hela 52 hästkrafter.
Den var en av de första terränggående lastbilarna med fyrhjulsdrift men det som gjorde
den extra unik var att den svängde med alla fyra
hjulen och att alla hjulen hade broms.
Även andra länders arméer, som t ex Storbritanniens, Frankrikes, Kanadas, Rysslands, Argentinas och Spaniens använde sig framgångsrikt av The Quad. De byggdes även om till andra
ändamål så som mobil verkstad, ambulans och
ammunitionstransport. Man tillverkade Quad’s

enda fram till 1928 fast då under Nash Motors
namn. Det tillverkades totalt 41 674 st under
dessa 15 år.
I ett tidigt skede av första världskriget ville
den kanadensiska armén utveckla ett bepansrat
och vapenbestyckat fordon för att lättare kunna ta sig igenom det tyska försvaret runt om i
Europa.
De vände sig till Thomas B. Jeffery Company
då de gärna ville använda sig av Jeffery Quads
fördelar. Plåten som man bepansrade Quad med
levererades utav Bethlehem Steel Company i
Pennsylvania. En rik kanadensisk affärsman
vid namn John C. Eaton bidrog med kapital till
projektet och Jeffery’s föreståndare Jerry DeCou
skissade på designen. Detta projekt ledde fram
till det som skulle komma att bli Jeffery Armoured Car.
Man tog fram ett fordon som var fullt bepansrat och utrustat med bl a ett roterande kanontorn placerat i mitten. Den var designad så att
man kunde köra och manövrera fordonet både
framifrån och bakifrån vilket t ex möjliggjorde
en reträtt utan att behöva vända på fordonet.
Inuti fanns det plats för fyra personer och man
tog sig in via luckor i sidorna. Föraren tittade ut
genom bepansrade luckor framtill och baktill, ur
vilka man även kunde skjuta. Fordonet var utrustat med fyra stycken Benet-Mercier maskingevär.
Motorn var fortfarande placerad framtill men
man hade ingen grill eller ventilation i fronten,
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istället kyldes motorrummet underifrån. Man
kom åt motorn genom en lucka i fronten och två
på sidorna.
Fordonet vägde hela 5,3 ton på grund av all
utrustning och bepansring och då man inte bytte
till en kraftigare motor blev hastigeten därefter; topphastigheten på hyfsade vägar låg på 32
km/h. Man tillverkade totalt 50 st under åren
1915 och 1916.
En del av dem sattes samman hos Canada
Cycle & Motor Company Limited som redan
hade erfarenhet av att bygga den så kallade Russell-lastbilen. Detta bidrog till att fordonet i vissa
fall kallades för Russell Armored Car. Inom den
kanadensiska armén kallades dessa fordon för
Eaton Motor Machine Gun Battery.
Men när dessa fordon kom till Europa hade
de stridande parterna ändrat stridstaktik och
skyttegravskriget var ett faktum. I denna krigsföring hade man plötsligt ingen användning av de
bepansrade fordonen och de flesta tjänstgjorde
aldrig i strid.
Förutom den kanadensiska armén så använde
sig även den amerikanska och engelska armén

12

sig av dessa fordon. De såg då lite olika ut men
var i grund och botten likadana, de byggdes av
Rock Island Arsenal. En av dem användes under
den amerikanska generalen John J. Pershing’s
uppdrag i det mexikanska frihetskriget 1916 mot
Pancho Villa och kallades för Jeffery No1.
Engelsmännen beställde 40 exemplar som
användes i Indien i kampen mot den upprorsiska
Mohmand-stammen samt på Irland.

Jeffery Poplavko
Den ryska armén köpte många Jeffery Quad i
början av första världskriget. Ett av dem skickades till den 26:e plutonen vid sydvästra fronten.
Plutonen leddes av kapten Victor Poplavko. Man
hade redan några bepansrade fordon, bl a Austin
och Garford, men alla var bakhjulsdrivna.
Poplavko upptäckte snart de stora fördelarna
med Jeffery Quad och beslutade att bygga om
den till ett bepansrat och vapenutrustat fordon.
Den fick smeknamnet ”Charodyey” vilket betyder trollkarl.
Man plåtbeklädde hela fronten och hytten och
använde den som budbil för vapen, ammunition

och förnödenheter och som bärgare av andra
militärfordon. Poplavko beslöt att bestycka Trollkarlen ytterligare, bl a med en vinsch, taggtrådsavbitare och en hopfällbar brygga så att den lätt
kunde köra över skyttegravar. Man lät utföra en
mängd tester för att se vad Trollkarlen gick för
och det hela resulterade i att man byggde om
ett stort antal av arméns
övriga Jeffery Quad.
Dess ändamål var nu att
bana väg genom avspärrningar, taggtrådshinder
och skyttegravar så att
fler soldater och fordon
kunde ta sig fram mot
fienden. I fordonen fanns
plats för 10 soldater.
Kapten Victor Poplavko kallade denna strategi
för ”Hannibals Elefant” Man beställde 30 nya
Jeffery Quad i liknande utförande och modellen
fick nu namnet Jeffery-Poplavko.
Dessa 30 placerades i ett specialförband som

hette Special Purpose Armoured Car Unit vilka
leddes av Victor Poplavko. Man delade upp dem
i tre grupper med tio i varje.
Den 16 oktober 1916 skickades de till den 11
armén vid sydvästra frontlinjen. Tanken var att
använda dem vid ett angrepp emot den tyska
armén. Angreppet blev aldrig av och fordonen
hölls hemliga fram till våren
1917. 16 juni samma år genomfördes angreppet. Man
använde fordonen i många
anfall men även också vid
reträtter där de var till stor
hjälp. Många förstördes av
granater och flera beslagtogs av andra arméer, som
Ukraina, Tyskland, Tjeckoslovakien och Polen, som sen själva använde
dem under kriget.
Charles T. Rambler
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1936 NASH

3620 Ambassador 6
Helt original. Bra skick med några
små skavanker. Dual ignition,
3 växlad med överväxel.
Senaste besiktning 1999-06-18.
Mätarställning 38600 km.
Ring / maila för mer information.
Micke 0768-291919
mickesspel@gmail.com

AMC -DELAR TILL SALU
Bensintankar hela (provtryckta)
Dörrar Gremlin/Hornet (2-dörrars)
Motorhuvar Gremlin/Hornet
Franskärmar Gremlin/Hornet
Gasventiler Gremlin/Hornet Hatchback /baklucka)
Plåtdelar (div.)
Inredning (div.)
Innertak Hornet Hatchback (fint)
Kofångare Gremlin/Hornet

Glasruta Hornet (bakre)
Vxl. manuell T14-1 W.G.DIV/AM T14-7 W.G.DIV
Automatlådor
Bakaxel/Framvagn/Kardanstänger/Bladfjädrar+div.
HURST shifter (4speed) komplett (ex. AMX/Javelin)
AMX/Javelin Framskärm höger -68/-69/-70
Glasrutor tonade javelin -68/-69/-70 ALLA förutom
framruta
Grill Javelin -71 till -74 + diverse
Ring Lennart 0730-80 11 93

Nya medlemmar i SARS/TNNR!
Lars Johansson • Lars Gustavsson • Pär Johansson Strid • Alve Jönsson
Peter Björck • Stefan Svensson • Fredrik Gustafson • Lennart Fransson
Varmt välkomna till klubben!
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Denna moped tillverkades i Göteborg
på 60-talet var tänkt att användas i
stadstrafiken. Men den visade sig vara
rent livsfarlig med sina små hjul och
konstruktion. Råkade man köra ner i ett
hål i vägbanan eller i ett spårvagnsspår
slog den över framåt. Tillverkningen lades
ner efter kort tid och den såldes bara i
några få exemplar.

I juli 1964 startade Svensk Bilprovning med
obligatorisk kontrollbesiktning av alla
fordon. Blev bilen godkänd klistrades
ett kontrollmärke på framrutan med
årtal och datum. Varje år byttes färgen
på kontrollmärket. Fick man många
anmärkningar åkte man till en annan
station och hoppades det skulle gå bättre
där. Sen gjorde man efterkollen på den
station där man fått minst fel. Det fanns
ju inga datorer då så Bilprovningen
kunde inte samköra uppgifterna. Men vid
ombesiktning måste tidigare protokoll
medföras.

När det är mörk ute och flitens lampa inte lyser i garaget
sitter jag gärna inne och läser. Musik strömmar lite
svagt ur min radio från anno Dazumal. Ett behagligt
sken lyser från skalan och ger en rofylld stämning i
rummet. Detta är avkoppling och livsglädje för mig.
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320 mil i en Chevrolet 1956 utan
säkerhetsbälten!
Sommaren 1971 åkte jag och min
fru till Finland för att besöka hennes
släktingar. Med på resan var vår 8
månader gamla dotter Veronica.
Golvet i baksätet fylldes upp med
väskor, överst lades en madrass,
täcke där hon kunde krypa runt.
Resan startade i Alingsås, vi styrde
norrut genom Sverige till Haparanda
och sen ca 25 mil in i Finland till
orten Vara i norra änden av Ute
träsk. Chevan gick felfritt hela
vägen!

Några tips om en fläktrem går av under färd. Om någon av passagerarna eller en förbipasserande har
nylonstrumpor eller nylonbyxor är dessa perfekta att göra en fläktrem av. Det går även att kapa till en
bogserlina men då måste man splitsa den, en knut blir för stor. Ett annat alternativ är att riva en 10-15
cm bred remsa i rätt längd och tvinna den till ett rep. Generatorn måste släppas så mycket det går,
pressa på den provisoriska remmen och spänn därefter generatorn. Det funkar, jag har provat alla tre.
Lycka till!
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Farbror Freys
memoarer
Värmen i bilar från 50-talet och tidigare var dålig. Ofta såg man
vintertid bilar med pappskivor för grillen, vissa märken hade
anpassade skydd av galon. Det fanns också de som hade en
rullgardin framför kylaren som reglerades med en kedja
under instrumentbrädan. Min Rambler från 1959 hade en
termostatstyrd jalusi, hitech!
40-talsbilar och äldre saknade värmeelement, det fanns endast
som tillbehör. I en av min fars bilar använde han en trasa
doppad i rödsprit att torka framrutan med för att förhindra
isbildning. På golvet stod en värmelykta som brann med
öppen låga, allt för att få lite värme i kupén.Rödsprit
användes i kylvattnet, tyvärr dunstade spriten snabbt och
man fick fylla på ofta. Detta problem försvann när
glykolen kom.

På 60-talet stängde affärerna kl 18 på vardagar och kl 13 på lördagar. Men utanför de flesta
speceriaffärer fanns det varuautomater där man kunde handla efter stängningstid. Konsum
i Tollered hade en automat för mynten 1 krona/50 öre/25 öre. Köpte du cigaretter lade man
i mynt för 3 kr, växelpengen satt tejpad på paketet. För 25 öre fick man två lösa cig.
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Per ”Petter” Hufvudsson är död
SARS har tyvärr förlorat ännu en gammal medlem, Petter
Hufvudsson avled den 14 mars 2021. Petter föddes 1949 och var
uppvuxen i Uppsala. Han var ett stort Rambler-fan och han älskade
sina gamla bilar. Petters intresse för Rambler väcktes redan på
1960-talet då han jobbade för den dåvarande generalagenten
P E Olsson Bil AB som var generalagent för Rambler i Sverige
vid den tiden. Per eller Petter som hans vänner kallade honom,
arbetade bland annat som chaufför. P E hade en sidoverksamhet
till bilförsäljningen, han hyrde ut musiktranporter. Detta var under
Folkparkernas guldera när dansbanden for land och rike runt för
att spela för den danssugna publiken. Många band hade inte råd
med egna ekipage och det var den luckan Olsson fyllde, han hyrde
ut bil med släp och chaufför till orkestrarna. Petter har berättat för
mig att dom hade rejäla doningar, nämligen Rambler Rebel med 290 V8 och 3-växlad låda och ett
stort släp. I detta ekipage stoppade man in fem, sex personer plus deras instrument och sedan var
det fullt ös mot spelplatsen. Ibland kunde det vara flera gig samma dag och på helgerna ofta två-tre
dagars turnéer. Det var långa dagspass då han förutom att köra även fick hjälpa till med lastning och
lossning, men samtidigt hade dom jäkligt roligt. Petter var en social och rolig kille full med historier
om tiden hos P E Olsson, jag ångrar att jag inte intervjuade honom bättre om sin tid hos firman.
Petter hade flera trevliga AMC-bilar genom åren men den bil han älskade mest, och gärna återkom
till, var en Rambler Rouge från 1966. Med den bilen deltog familjen Hufvudsson på flera av klubbens
träffar. Förutom Rougen vet jag att han hade en Hornet Sportabout och en Eagle STW, den senare var
importerad från Schweiz, om jag minns rätt.
Petter var med på den berömda ”pilgrimsresan” till Kenosha 2002, den stora träffen för firandet av
Rambler 100 år. Jag vet att han var otroligt glad över att få delta på den träffen, och han återkom ofta
till det när vi sågs vid olika tillfällen.
Jag lärde känna Petter via trevliga samtal på olika träffar, första gången vi sågs var nog på Euromeet i Skara 1995 eller 1996. Han bodde i en grannby nära mig så det hände också att vi sågs i
butiken, och ibland kom han förbi och morsade bara för att få snacka lite Rambler. Han arbetade med
en massa olika saker, en period drev han en kemtvätt och under åren innan pension jobbade han med
golvslipning. Bland annat fick han det prestigefulla förtroendet att slipa de stora trägolven i Uppsala
slotts stora salar.
Petter drabbades tyvärr som många andra under det senaste året av Covid 19, en sjukdom som
tyvärr för gott släckte hans livslåga.
Petter Hufvudsson var en riktig ”Rambler” och jag är glad att jag fick lära känna honom. Han var en
snäll person som månade om sin familj och sina barn, såväl egna som flera fosterbarn.
Av Johan Lindersson
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Shop til you drop!
Passa på att fynda i klubbshoppen! Allting kostar endast 50:-/st.
Maila eller SMSa uppgifterna på vad ni vill köpa plus namn och adress så meddelar jag vad ni ska betala i porto.
machineman390@gmail.com • 0735-19 01 85 • Det går bra att betala med SWISH eller till Bankgiro.
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• KLUBBTR ÄFF 2021 •

Lördagen 28/8 är alla välkomna till SARS/TNNR’s klubbträff och årsmöte.
Vi startar dagen 10:00 på Motala Motormuseum där vi njuter av alla gamla skönheter.
12:30 äter vi gemensam lunch, 14:00 håller vi årsmöte.
Klubben har reserverat rum på Hotell Nostalgi som ligger i anslutning till muséet för de
som vill komma på fredagen eller åka på söndagen. Frukost och entré till muséet ingår i hotellpriset.
Enkelrum/natt: 1345:-, dubbelrum/natt: 1645:https://www.hotellnostalgi.se/sv
Om intresse finns anordnar vi middag på fredagskvällen och lördagskvällen.
Vi behöver ha in förhandsanmälan senast 18/7.
Maila till Johan Lindersson vid anmälan, frågor eller funderingar.
amc_johan@hotmail.com
Håll utkik på klubbens hemsida www.amcsweden.com för löpande information.
Skulle träffen inte bli av på grund av restriktioner kommer klubben att anordna ett digitalt årsmöte.

Vi hoppas på god uppslutning, Varmt välkomna!

