MHF:s materialkatalog
Utgiven april 2018
Beställning och leveransvillkor

Beställning

Ta hjälp av katalogen för att bestämma vad du vill beställa.
Du kan också ta hjälp av ditt regionkontor om vilket material
som passar vid olika tillfällen.

Beställ i god tid så att du inte behöver stå utan material då
aktiviteten ska genomföras. Använd beställningssedeln
längst bak i katalogen eller ge motsvarande uppgifter i telefon, fax eller mail.

Vilka kan beställa?
Hela MHF-rörelsen kan beställa ur materialkatalogen för
användning vid aktiviteter inom MHF:s verksamhetsområde.
Om du inte är medlem i MHF och är intresserad av material,
var vänlig gör en förfrågan till MHF:s kommunikationsavdelning.

Välj något av följande sätt för att beställa
• E-post: material@mhf.se (bästa sättet)
• Telefon: 08-555 765 55
• Postadress: MHF Materialdistribution, Hammarby Fabriksväg 25, 120 30 Stockholm

Hur mycket får man beställa?

Frakt

Beställ aldrig mer material än som ska användas vid er nästa
aktivitet, men beställ gärna så ofta du vill! På så sätt kan vi
hålla allt material aktuellt vad gäller innehåll och utformning
och inte dela ut något som inte stämmer eller för gammalt.

Frakt- och portokostnader för trycksakerna betalas av MHF:s
kommunikationsavdelning. För presentreklam kan fraktkostnad tillkomma, se respektive vara.

Om du vill beställa större volymer av något material bör du
ringa och diskutera mängderna med kommunikationsavdelningen. På en del artiklar står det inskrivet vad som räknas
som större volym. Detta för att materialet ska räcka till alla
som behöver.

Kontakt MHF Kommunikationsavdelning
Micke Valier, kommunikationsansvarig. Tel. 08-555 765 62,
micke.valier@mhf.se

Leveranstid
Fem arbetsdagar från ordertillfälle till leverans.

Restorder
Restförda produkter levereras inte med automatik från oss
utan ny beställning erfordras från dig.

Fakturering
Betalning sker mot faktura per 20 dagar.

Reklamation
Är någon produkt skadad vid leverans, kontakta MHF Materialdistribution på material@mhf.se.
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Bild

Namn
Årsutskicket

Beskrivning

Format

Art nr Pris

I november varje år tas en ny folder fram som
A5 - 6 sid
skickas till alla MHF-medlemmar tillsammans
med årsaviseringen. Foldern ger en aktuell
översikt av MHF:s arbete för att ingen ska dö av
rattfylleri. Innehåller även medlemsansökan.

1000

-

En skön och trygg
resa

Foldern tar upp ämnena rattfylleri, trötthet, tra- A65 - 6 sid
fikfarliga mediciner och distraktion. Innehåller
information på engelska, polska, franska, tyska
och holländska. Passar mycket bra till aktiviteter där man träffar trafikanter.

1020

-

Boken ”Ingen ska
dö av rattfylleri”

Studiematerialet ”Ingen ska dö av rattfylleri”
ges ut av MHF och vårt eget studieförbund
NBV. Används med fördel till att djupare presentera MHF för enstaka kontakter, t.ex. kommunpolitiker och -tjänstemän eller samarbetsparter. Ej lämplig för massutdelning.

Minipocket
- 100 sid

1060

40 kr

A65 - 6 sid

2080

-

2030

-

Om du önskar använda boken i en studiecirkel
vänder du dig istället till ditt regionala NBVkontor för gratis material och vägledning.

Ditt ansvar
- om trafikfarliga
mediciner

Folder om trafikfarliga mediciner.
UTGÅTT. Ett fåtal kvar. Ersatts med info i En
skön och trygg resa.

Öl är också alkohol Folder i A6-format om hur mycket alkohol olika A6 - 4 sid
drycker innehåller.

Uppdateras till Ta paus 2018 med info om
alkoholfritt öl
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Bild

Namn
Mina barn växer
upp utan sin
mormor - NY!

Beskrivning

Format

Sexsidig folder om Eleonore som berättar om
A65 - 6 sid
hur hennes mamma blev ihjälkörd av en rattfyllerist när hon själv var fem år och hur detta har
påverkat hela familjen genom flera generationer

2095

-

Min son Rickard
kom aldrig hem

Sexsidig folder där Rickards pappa berättar om A65 - 6 sid
när Rickard åkte med en rattfull förare och dog.

2090

-

Hon som var
yngst, hon skulle
ju leva längst

Sexsidig folder där Carolines syster berättar om A65 - 6 sid
när Caroline åkte med en rattfull skoteförare
och dog.

2070

-

Sjukvården sa att
Byron knappast
kommer att överleva - NY!

Sexsidig folder om Byron som blev påkörd
av en rattfull förare som liten, och hur han nu
lever med sina skador.

2075

A65 - 6 sid

Art nr Pris
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Bild

tigt bra handr har förstärkgar i carbon
kevlar på
gar, handens
nsida samt
dertill.

er
ste
.

a
och

BIKER
nyheter!
SMART

Namn
Alkolås & rätt fart
halverar
trafikdöden!

Beskrivning

Format

Art nr Pris

Folder om alkolås och ISA för insäljning till
kommuner och transportföretag. Också bra
som en första introduktion till de som inte vet
så mycket om alkolås eller ISA sedan tidigare.
Används framför allt i kampanjen ”Alkolås &
rätt fart”.

A5 - Folder
4 sid

2170

-

Omtanken

Flygblad i A6 med uppmaning till vuxna att
inte köpa ut alkohol till ungdomar

A6

3015

-

Biker smart

Folder om mc- och mopedsäkerhet och speci- A5 - 4 sid
fikt vilka skyddskläder man bör använda. Riktar
sig till ungdomar i mopedåldern och lägger
grunden för framtida säker mc-körning. Passar
till exempel i projektet Mopedmästaren.

3020

-

Presentation av
fonden

Informationsfolder om fonden samt exempel
på projekt som fonden stöttat.

A5 - 4 sid

6000

-

Handskarna bör gå
upp en bit ovanför
ärmlinningen, annars
blir det dragigt
på din handled.

Snygga hojar
Trendiga kläder & detaljer
Huvudsaken, både
säker och snygg

e du ha körkort,
ed Klass 1. För
5 år och göra ett

år.

Kolla in!

hetsförbund
ckholm.
w.mhf.se

Smarta tips från oss

För mer material som gåvogram och minnesbrev - beställ direkt från hemsidan:
www.mhf.se/fonden.m
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Brev om fonden

Brev till begravningsbyråer

A4

6005

-

MHF Kuvert C5

Enbart MHF-logga och ingen avsändaradress.
För användning av lokalavdelningar för kallelser och utskick etc

C5

11060

-

Bild

Namn
Förstahjälpenkudde

Beskrivning

Format

Art nr Pris

Liten förbandskudde.

12 x 7 x 5
cm

8081

20 kr

Ryggsäck

Tunn och lätt ryggsäck med MHF-logga.
Pris inkl frakt.

-

8082

150 kr

Skurt om alkohol
... och vad som
kan hända

DVD-film för 8-12 år. Sex avsnitt på ämnet
alkohol, och vad som händer, eller kan hända,
när man druckit.

DVD

5160

-

Reflexväst

Reflexväst med MHF-logo och ”ingen ska dö av M
rattfylleri” på rygg och bröst. Öppning i sidan.
L
Kardborrfästen för knäppning.
XXL

8300M

50 kr

8300L

50 kr

8300X

50 kr

MHF-påse i tygliknande materialet Non-woven. 40 x 40 cm
Max beställning: 100 st

8080

10 kr

8090

-

MHF Non wovenpåse - NY!

Frakt tillkommer!

Max beställning: 5 st

Frakt tillkommer
(Vid beställning av fler än 100 st kontakta kommunikationsavdelningen för att stämma av
behovet).

MHF pappkasse NY!

Pappkasse för användning på mässor, utställ24 x 32 cm
ningar och andra aktiviteter. Blå med gult tryck.
Tillgänglig from maj månad 2018, trycks upp
inför Ta Paus.

Skylt 65 cm

MHF-märket i blått och gult tryckt och utskuret Diameter
ur 1 mm plast.
65 cm

8000

100 kr

Skylt 40 cm

MHF-märket i blått och gult tryckt och utskuret Diameter
ur 1 mm plast.
40 cm

8002

65 kr

Dekal 8 cm

Självhäftande dekal

Diameter
8 cm

8006

4 kr

Diameter
3 cm

8008

2 kr

Vid beställning av enskild medlem för eget
bruk: 4 st gratis

Dekal 3 cm

Självhäftande dekal
Vid beställning av enskild medlem för eget
bruk: 4 st gratis
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Bild

Namn
Kundvagnsmynt

Beskrivning

Format

Vit kundvagnspollett med karbinhake/nyckelring och MHF-logo i blått tryck. Motsvarar både
10-kronorsmyntet och gamla 5-kronan.

Art nr Pris
8010

3 kr

8083

110 kr

8020

10 kr

(Vid beställning av fler än 100 st kontakta
kommunikationsavdelningen för att stämma av
behovet).

LED-reflexsele

Reflexsele med vita och röda LED-lampor, på
bröst och rygg.
Porto tillkommer.
OBS! Ett tryck med "Tylösandsseminariet" finns
på både bröst & rygg.
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Bildekal - NY!

Dekal på 30x10cm att fästa på bakrutan på
bilen eller var man nu vill.
Kontakta kommunikationsavdelningen om du
vill beställa fler än 100 st.

Medalj Silver

Medalj med gulblått band. Silver (endast för
region).

8120

100 kr

Medalj brons

Medalj med gulblått band. Brons (endast för
avdelning)

8122

100 kr

Rockslagsmärke

MHF-logga i guldfärg och blått. Stiftlås.

8200

5 kr

Brosch

Brosch med pinne

8204

10 kr

Veterannål 25 år

För 25-årigt medlemskap med rak nål

8206

-

30x10cm

8 mm

14 mm

Bild

Namn
Veterannål 50 år

Beskrivning

Format

Art nr Pris

För 50-årigt medlemskap med rak nål

16 mm

8208

-

Veterannål 60 år

För 60-årigt medlemskap med rak nål och
stopplås.

18 mm

8210

-

Veterannål 70 år

För 70-årigt medlemskap med rak nål och
stopplås.

18 mm

8212

-

MHF-Ungdom nål

Rak nål med MHF-Ungdom logga i guldfärg
och blått

15 mm

8214

-

Pennor

Blå och transparent med blå text mhf.se samt
MHF-logga.

8515

Gratis

10171

6 kr

Max beställning: 50 st
(Vid beställning av fler än 50 st kontakta kommunikationsavdelningen för att stämma av
behovet).

MHF-reflex

Rund mjuk reflex med MHF-logga i gult tryck.
Max beställning: 100 st
(Vid beställning av fler än 100 st kontakta
kommunikationsavdelningen för att stämma av
behovet).
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Bild

Namn
Motorföraren

Beskrivning
Finns att beställa från 1996 och framåt. Vissa
utgivningar kan vara slut. Artikelnummer skrivs
enligt följande: Första siffran anger att det är
Motorföraren, alltså 9. Andra och tredje siffran
anger årtal. Fjärde och femte siffran anger
utgivning. Exempel följer:
91706 = Motorföraren nr 6 år 2017
91103 = Motorföraren nr 3 år 2011
Max beställning: 10 st
Önskas fler ex av tidningen ska en beställning
göras en månad innan utgivningsdagen till
Motorförarens redaktion.
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Format

Art nr Pris
-

Hänvisningar till var du hittar annat MHF-material
Diplom

Diplom för mångårigt medlemskap i MHF kan beställas från kommunikationsavdelningen.
Kontakt: Micke Valier, kommunikationsansvarig. Tel. 08-555 765 62,
micke.valier@mhf.se.

Pluggannonser

Det finns aktuella annonsoriginal som kan användas för att fylla ut i tidningar etc
när betalda annonser saknas. Vill du ha de senaste pluggannonserna - beställ av
kommunikationsavdelningen.
Kontakt: Micke Valier, kommunikationsansvarig. Tel. 08-555 765 62,
micke.valier@mhf.se.

Logotyper

MHF:s logotype finns att ladda ner från hemsidan www.mhf.se på följande sökväg: MHF Lokalt / Resurser för regioner & avdelningar

Medlemsförmåner

Du kan alltid hitta förmånerna på www.mhf.se/medlemsformaner.m.

Medlemsavgifter

Aktuella medlemsavgifter för MHF, MHF-Ungdom och MHF Camping Club hittar
du på www.mhf.se/bli_medlem.m.

MHF Stadgar

Du kan själv hämta stadgarna på www.mhf.se/ommhf_stadgar.m. Om du inte
har möjlighet att hämta dem där är du välkommen att ringa och beställa av
kansliet: tel. 08-555 765 55

MHF-Ungdom stadgar

Du hämtar bäst MHF-Ungdoms stadgar genom att besöka deras hemsida
www.mhf-ungdom.se. Om du inte har möjlighet att hämta dem där så ring till
deras kansli: tel. 08-555 765 76

Minnesbrev & gåvogram

Minnesbrev och gåvogram från MHF:s fond för trafiksäkerhet beställs på hemsidan www.mhf.se/tsfonden.m eller ring fondens insamlingsansvarige Lars-Eric
Jacobsson på tel. 08-555 765 80 eller fonden@mhf.se
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