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Här finns klubbens
besiktningsmän
1. Malmberget
Lars Sjöström
073-806 82 93
jaguarlasse@hotmail.com

13. Stockholm
Lars-Gunnar Jilnö
070-690 2300
larsgunnar@qualitalis.se

2. Vindeln
Per Almersson
070-207 1918
almersson@telia.com

14. Stockholm
Hans Ström
073-774 89 62
mbzse@yahoo.com

Försäkra din samlarbil via klubben!
Kontakta våra besiktningsmän för att
få bilen bedömd och möjlig att försäkra.
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3. Umeå
Erik Jonsson
070-327 8524
erik.jonsson@umea.se

15. Lidingö
Stefan Arnesson
070-778 4344
s.arnesson@outlook.com

4. Sundsvall
Jan Wallgren
073-050 19 90
janwallgren.mbks@telia.com

16. Arvika
Rigo Nilsson
0570-215 34

5. Enånger
Olle Danielsson
073-977 95 61
ollekakel@hotmail.com
6. Enviken
Jonas Larsson
070-575 70 85
jonas@brors145.se
7. Borlänge
Gustaf Åkerblom
070-372 4365
gakerblom@live.se
8. Virsbo
Jan Qvick
070-539 4619
qvick.jan@gmail.com
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Nord

17. Vikingstad
Hans Gustafsson
070-676 2975
hans.g.gustafson@gmail.com
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18. Skövde
Kristoffer Streith
072-201 2007
kristoffer.streith@telia.com

Mitt
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19. Höviksnäs
Jonas Robertsson
070-536 44 70
jonas.c.robertsson@gmail.com
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20. Kisa
Mårten Borgny
070-860 41 30
marten@borgny.com

9. Bälinge
Stig Larsson
018-35 70 03
cochs.larsson@hotmail.com

21. Äspered
Thomas Bengtsson
070-663 2256
thomas300sl57@gmail.com

10. Norrtälje
Klas Andersson
073-433 79 59
klandersson68@outlook.com

22. Vetlanda
Thomas Jansson
070-608 51 58
thomas.jansson@smalandskabil.se

11. Åkersberga
Olof Ekbohm
070-747 1762
mbzclassic@gmail.com

23. Växjö
Stefan Gummesson
070-666 47 18
stefan220s56@gmail.com

12. Täby
Lars-Göran Larsson
073-543 15 25
larsgranlarssonlarsson58@outlook.com

24. Lomma
Anders Nordin
073-230 03 09
info@stjarngaraget.se
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Information om
MHRF-försäkringen
Vad gör MHRF-försäkringen unik?
Du vet väl att du kan få förmånliga försäkringar via klubben. MHRFförsäkringen är Sveriges äldsta och största försäkring för historiska fordon,
drivs av MHRF i samarbete med Folksam och erbjuder ett försäkrings
alternativ för de flesta fordonen. Försäkringens premier används enbart för
historiska fordon – inga pengar går åt till att betala andra försäkringstagares
skador. Det betyder att all administration, alla skador och andra kostnader
betalas av våra egna försäkringstagare. Eftersom Folksam är ett ömsesidigt
försäkringsbolag går inga pengar till aktieägare.

Är du berättigad att få försäkring?
•
•
•
•
•

Om du kan svara ”ja” på följande frågor kan du ansöka om en MHRFförsäkring via klubben.
Är fordonet minst 20 år gammalt?
Används fordonet endast för nöjeskörning?
Förvaras fordonet i ett låst utrymme på hemorten?
Har tillgång till bruksfordon? (Ett krav för historiska fordon från 1969
och senare).

Ok, jag vill försäkra min bil. Hur gör jag?

istreringsskyltarna är väl synliga. En sidobild på bilens vänstra respektive högra
sida. En bild av koffertutrymmet, motorrummet samt interiören och en av
förarplatsen där förarsäte, instrumentpanel och ratt är väl synliga. Tänk på att
bilderna måste vara av god kvalitet och har du mobil så ska du inte fotografera
stående bilder.
Med korrekta bilder och ett godkännande protokoll kan du nu ansöka om
försäkringen, antingen digitalt eller via papper. Ytterligare information hittar
du på: www.mhrf.se/ansok

Premie
Försäkringen löper helårsvis och kan inte ändras vid en eventuell avställning. Den
förnyas varje år och det är viktigt att du har rätt försäkringsbelopp, baserat på
bilens uppskattade värde. I normalfallet tecknar du en helförsäkring, men det
finns även renoverings- eller uppställningsförsäkring.
Prisexempel: En R107 450 SL 1980 i fint skick, värderad till 350.000 kr, har en
årspremie på 1.240 kr/ år, baserat på 8 basbelopp (386.400 kr).

Först måste bilen visas upp för en besiktningsman. Du ser var de finns på
sidan intill. Av besiktningsmannen får du vägledning. Ni bokar en tid, träffas,
tittar på fordonet tillsammans och ett protokoll upprättas om bilens skick.

Som lägst betalar du 430 kr/år för årsmodell till 1950. År 1951-1975 kostar
700 kr/år och en årsmodell 1976-2001 990 kr/år. Är bilen extra värdefull blir
det lite dyrare, men överlag mycket rimliga premier för en helförsäkrad bil.
Och händer det något med bilen så har den ett dokumenterat värde.

Fotografera bilen

Du kan själv beräkna premien på www.mhrf.se/forsakring

När ditt fordon blivit godkänt av klubbens besiktningsman ska du fotografera
bilen. En bild rakt framifrån, respektive bakifrån där de svenska gällande reg-
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