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VVåra fantastiska bilar drar alltid 
till sig blickarna tack vare sina 
fantastiska linjer, ovanliga färg-

sättningar och härliga ljud. 
Alla blir glada när de ser oss och skapar 

trevliga kontakter. I år kan vi även glädja 
våra bilbeundrare med att själva vara lika 
fina och välputsade, iklädda något snyggt 
ur vårt nya engelska sortiment av pikétrö-
jor, sweatshirts, västar med mera. 

Du hittar den via hemsidan eller direkt på 
denna länk: 

https://logothatpolo.co.uk/store/ahcs/
Dessa kan ju dessutom förses med per-

sonialiserade tryck och logotyper – se 
exempel på sidan 30!

Eller gör gärna ett besök, personligt eller 
digitalt, i vår svenska shop, som du hittar 
på hemsidan eller direkt med denna länk:

https://www.healeysweden.com/regalia/
Det finns fortfarande gott om färgglada 

galna sommarkepsar, solglasögon, trö-
jor med mera – kolla på sista uppslaget i 
denna tidning!

Vi hade ett trevligt besök av en ung 
Healeyentusiast häromdagen som gla-
deligen klädde upp sig i senaste modet.

Välkommen till vår Shop i England el-
ler i Stjärnhov!        

Mikael Frieberg, regalaiansvarig.

HurraHurra! ! Nu är sommaren äntligen här och det är hög tid att Nu är sommaren äntligen här och det är hög tid att 
fräscha upp ”outfiten” inför alla kommande Healeyutfärder. fräscha upp ”outfiten” inför alla kommande Healeyutfärder. 

Lite bakgrund/historik.
Trådhealeyn tillverkades och skänktes till klubben 1980 av Bjarne Petersson, far till vår 
medlem, tillika Gran Turismoredaktören, Robert Petersson.

Trådhealeyn användes redan från början som ett pris, men då i första hand till den som vann den 
årliga concouren som då var en fast programpunkt vid alla årsmötesträffar. När dessa, concouren 
alltså, upphörde 1985 blev trådhealeyn under ett par år mer en avtackning till ordföranden.

Sedan blev den under klubbens ganska inaktiva period mer eller mindre bortglömd, för att under 
2009 uppstå som vandringspris att tilldela ”Årets Enthusiast” för goda insatser inom Healey-
världen. Samtliga som med stolthet fått inneha trådhealeyn under ett år har sitt namn ingraverat 
på mässingsplatta.

Vilka som genom åren förärats denna ynnest ser du här vid sidan.

Nu är det dags att nominera Årets Enthusiast!
Proceduren är att Du som medlem har möjligheten att nominera någon du tycker har gjort sig förtjänt 

av lite extra uppmuntran och uppmärksamhet för insatser inom den svenska Healeyfamiljen.

1981 Roland Theander, Älmhult
1982 Mats Johansson, Uppsala
1983 Roy Palm, Växjö
1984 Arne Johansson, Göteborg
1985 Anders Lotsengård, Bodafors
1986 Gunnar Berger, Stockholm
2009 PG Johansson, Mariestad
2010 Tommy Lyngborn, Stockholm
2011 Ditte Freudenthal, Huddinge
2012 Nils-Fredrik Nyblaeus, Nyköping
2013 Börje Engwall, Stockholm
2014 Mats Svanberg, Eksjö
2015 Per Schoerner, Huddinge
2016 Anders Gustafson, Älvsjö
2017 Bengt Larsson, Åhus
2018 Anders & Gunilla Lindman, Umeå
2019 Torbjörn Ström, Bromma

2021 Ska du nominera nu!

Det är alltså inte bara insatser inom klubben som kan uppmärksammas, utan insatser och verksamhet i allmänhet som bidrar/bidragit till att 
hålla Healeyfanan högt i vårt land. 

Kanske gjort att våra Healeys får den uppmärksamhet och uppskattning vi alla vet att de så väl förtjänar. Eller som genom sin verksamhet på 
ett seriöst sätt underlättat Healeyägandet och dito brukandet. De nominerade förutsätts dock vara medlemmar i AHCS.

Skriv några korta rader varför du anser att just din kandidat har gjort sig förtjänt av utmärkelsen. 
Styrelsen har sedan den allvarsamma uppgiften att bland insända nomineringar välja den som de 

anser bäst svarar upp mot utmärkelsens kriterier. 
Utdelningen sker sedan som vanligt under årets årsmöte (du har väl inte glömt anmäla dig?). 

Din nominering skickar du till klubbens sekreterare, Helen Elmgren, helen.elmgren@telia.
com, senast den 15 juli!
Förra året ställdes utnämningen in – det blev ju inget årsmöte på grund av pandemin. 
Men nu är det dags igen!
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