JAWA-KLUBBEN NORGE,
NOE FOR DEG?
Vi er ca. 280 medlemmer fordelt over hele Norge
– men ønsker flere. Vi har det til felles at vi liker
disse enkle tohjulingene fra Tsjekkia. Blant
medlemmene finnes det både gamle og nyere
JAWA og CZ, modeller fra 50cc til 500cc.
Jawa-CZ syklene var en av de mest solgte merker
og lå foran med tekniske løsninger. Vår aktivitet
bidrar til å ta vare på disse sjarmerende kjøretøyer
som var en del av hverdagen i 50- og 60 åra.
Vårt medlemsblad, Jawa-CZ-Nytt, utgis tre
ganger i året. Der kan du lese om teknikk,
Jawahistorie, restaurering, reportasjer fra turer og
treff, og annet som har med vår hobby å gjøre.
I klubben har vi mange dyktige folk som kan gi
råd om tekniske spørsmål, bestemme modellnr.,
registrering o.s.v. Tilgangen på reservedeler er
meget god. Mye blir nyprodusert og lages nå i
bedre kvalitet enn de gamle delene. Til eksempel
kan du kjøpe el.utstyr med elektronisk tenning og
12V vekselstrøm med 150 Watt som gir godt lys i
lykta.
Sammenlignet med div. andre gamle MC merker
er vi Jawa-eiere i særstilling når det gjelder
tilgang på reservedeler. Delelageret hos Rudolf
Saxegaard er stort, dessuten gjør hans store
kontaktflate og Jawa-kunnskap det mulig å skaffe
det meste – selv til gamle modeller.
Vi har to faste treff årlig. Vestlandstreffet i Juni
og Østlandstreffet i august. Treffene er veldig
trivelige med fellestur, grillkveld, konkurranser
og masse sosialt samvær. Vi er vanlige folk som
har det trivelig sammen uten bråk og utagerende
festing. Om du kommer til treff på noe annet enn
Jawa – eller bil/henger, er det ingen som sier noe
kritisk til det.
Innmeldings-skjema finner du nedenfor eller
på vår hjemmeside. Ett års medlemskap
koster kr. 200,- ( f.o.m. 2011 ).

Du finner oss også på vår hjemmeside :
www.jawaklubben.no
Hilsen JAWA-KLUBBEN NORGE
V
/styret

Registrerings-skjema
Gjelder:

□
□

Nytt medlem
Endring av sykkelpark, adr.

SKRIV MED BLOKKBOKSTAVER

Medl.nr:
Etternavn:
Fornavn:
Adresse:
Postnr:

Poststed:

Tlf privat:

Mobilnr:

E-post:
Medlemskap:
Hovedmedlem, kr. 200,-

Familiemedlem kr 200,-

Nye medlemmer får innbetalingsgiro, matrikkel og siste blad tilsendt i posten.

Sykkelregister:
MERKE

TYPE /
MODELL

ÅR

CCM

RAMMENR.

* O=orginal U=urestaurert P=pågående restaurering

Sted/Dato

MOTORNR.

ST*

REG.NR.

R=restaurert

Underskrift

Både nye innmeldinger og endringer sendes til kasserer:
Morten Dahl, Steinbråteveien 14, 2020 Skedsmokorset. Tlf: 951 28 886
Innmelding kan også gjøres via vår hjemmeside, www.jawaklubben.no
Oppdatert januar 2014/KAS

