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För gårdagens fordon på morgondagens vägar. Motorhistoriska Riksförbundet företräder den fordonshistoriska rörelsen 
i Sverige och arbetar med bevakning av politiska frågor, kontakter med myndigheter och organisationer samt rådgivning och 
information. MHRF engagerar över 100 000 medlemmar i 200 klubbar för målet att vårt fordonshistoriska kulturarv kan 
användas, bevaras och utvecklas. Bland våra medlemsförmåner finns marknadens ledande försäkring för historiska fordon.

PåVäg
MHRF kräver: Förenkla reglerna för 
arrangemang på våra vägar!
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MHRF avslutade 2022 med att uppvakta Regeringskansliet och 
riksdagen och begära förenklade och otvetydiga regler för arrang-
emang som genomförs på våra vägar. 
Budskapet från Motorhistoriska Riksförbundet är att det inte finns någon 
anledning att kräva tillstånd för de arrangemang som arrangeras av 
medlemmar i till exempel MHRF, SMC, ACCS, KAK eller liknande föreningar, 
under förutsättning att arrangemanget omfattar fordon som: är godkända 
och avsedda att framföras på väg, följer trafikreglerna, åker på vägar där det 
är tillåtet att färdas och tar hänsyn till andra trafikanter. Läs mer på mhrf.se.

Jan Tägt generalsekreterare MHRF 

Obs!
Intygs- 
ansökningar 
möjliga igen!
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och med den  
1 februari åter 
emot ansök-
ningar om intyg 
som underlag 
och stöd för 
bland annat 
ursprungs- 
kontroll, 
registrerings-
besiktning och 
fastställande av 
teknisk identitet. 
Se mhrf.se/
fordon          GS

Firande av Motorhistoriska dagen på Umeås vägar 2021.Foto: Cege Lillieroth
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Utöver att fira Motorhistoriska dagen kan 
du traditionsenligt fira påsk med oss. 
Eller varför inte träffa oss ute till havs? 
Bland många andra tillfällen! Här listar vi 
de nästkommande (fler kan tillkomma läs 
mer på mhrf.se!):
• 16–17 februari, Ålands hav 

Wheels Nat’s Winter
• 25 mars, Västerås 

Classic Motor marknad, ABB Arena
• 7–10 april, Jönköping 

Bilsport Performance & Custom Motor 
Show, Elmia (i Nostalgiahallen, hall C)

• 6 juni, hela landet samt Facebook! 
Motorhistoriska dagen

• 6–8 juli, Västerås 
Summer Meet

Malin Erlfeldt kanslichef MHRF

Ladda ned årets affisch på
mhrf.se/6juni och sprid firandet!

Här träffar du MHRF!

Mot uppvisande av detta värdebevis kan du som 
medlem i MHRF-ansluten klubb köpa entrébiljetter för 
100 kr (ordinarie 170) till Tekniska museet i Stockholm. 
Erbjudandet gäller måndagar till torsdagar till och med 30 juni 
2023 under vardagar, men inte på helger, lov eller röda dagar. 

Entrébiljetter löses på plats via informationen.

Medlemsrabatt Tekniska museet

te
kn

is
ka

m
us

ee
t.s

e

Motorhistoriska  
dagen 6 juni

Arrangörstävlingen
i samarbete med

För mer information om arrangörstävlingen Kultur på väg, som anordnas i samband 
med Motorhistoriska dagen den 6 juni, ring 08-30 28 01 eller besök mhrf.se/6juni.

Foto: Göran Schüsseleder (Torpa Bystuga & Omnibus firande 2022)

Fira Sveriges rullande kulturarv
på en folkfest nära dig – läs mer på mhrf.se/6juni!

#motorhistoriskadagen #6juni #mhrf

Är du i Stockholm den 28/1 och/eller den 
11/3? Läs detta! Och mer på mhrf.se.
Tekniska museets utställning Zero City, som 
pågår under hela 2023, har en del med histo-
riska fordon – I backspegeln. Passa därför på 
att besöka utställningen där delar av museets 
rullande kulturarv, som inte visats på många 
år, finns utställt! För dig som vill fördjupa dig i 
utställningen och motorhistorian finns det två 
datum att notera i almanackan när Tekniska 

Temavisning med MHRF/SMA på Tekniska museet
museet i samarbete med Motorhistoriska Riks-
förbundet arrangerar spännande temavisningar 
med panelsamtal i samband med utställningen:
• Lördagen den 28 januari kl. 13–15, 

Tema: Historiska fordon 1890–1940
• Lördagen den 11 mars kl. 13–15,  

Tema: Historiska fordon 1940–1990
 Aktiviteten ingår i entrébiljetten. Dock gäller 
inte rabatten nedan på lördagar.

Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF
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