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NETOP NU
– en hilsen fra formanden

Kære Ghia-venner,

Bilerne er på vej i garage efter en sæson som bød på mange køreture i
solskin, både i ind og udland.
Vejret har været perfekt til køreture med kalechen nede og ”armen i
karmen”.
Jeg nåede selv bl.a. at deltage i vores Kr. Himmelfartstræf på Fyn,
Augustturen omkring Aarhus samt træffet i Würzburg med et par ekstra
bonusdage i Harzen for blot at nævne nogle af turene.
Den mørke tid står for døren og det indbyder jo til at tilbringe lidt tid i
garagen. Vi har sikkert alle et par detaljer, store eller små, som vi har bidt
mærke i og gerne vil udbedre. Min starter har drillet et par gange og jeg
nægter at give køb på de 6 volt eller montere et ekstra startrelæ som
beskrevet et andet sted i bladet, så der skal nusses lidt med dette i løbet af
vinteren. For mig er en del af glæden ved de gamle biler også den del med
hele tiden at holde dem kørende på trods af de særheder de alle har fået
med årene.
Jeg håber i alle har nydt sommeren, jeg glæder mig til at se jer på vejene
igen i det nye år.

De bedste hilsner
Henrik
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JUBILÆUMSTRÆF HOLLAND SEPTEMBER 7.- 8. september 2019
"25 ÅR KARMANN GHIA CLUB NEDERLAND"
Hotel Van der Valk Hoorn
Westfriese Parkweg 1, 1625 MA Hoorn

I anledning af klubbens 25 års jubilæum har vi besluttet at arrangere et
internationalt møde som i 2014. Du inviteres hjerteligt til at fejre denne
begivenhed sammen med medlemmerne af Karmann Ghia Club Nederland
den 7. og 8. september 2019.
Deltagelse og registrering:
Deltagerberettigede er alle VW Karmann Ghia type 14/34 og TC i årene 1955 1974, og chauffører, der har et gyldigt kørekort. Køretøjerne skal være
indregistreret og være mindst ansvarsforsikret.
Højst fire deltagere kan registreres pr. køretøj.
Det maksimale antal køretøjer er begrænset til 130 Karmann Ghia'er.
Deltagergebyr:
For deltagere, der ønsker et dobbeltværelse, 130, - € per person.
For deltagere, der ønsker et enkeltværelse, 170, - € per person.
Bemærk. Deltagergebyr gælder også for passagerer. Ved 3 personer kan en
ekstra seng i dobbeltværelse fås mod et tillæg på 20, - €. For 4 personer skal
der altid reserveres 2 dobbeltværelser.
Deltagergebyrer inkluderer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En velkomstdrink
Taske med goodies
Deltagelse i køreturen lørdag
Forskellige overraskelser
En rig "Live Cooking Dinerbuffet", inkl. dessertbuffet og gratis
drikkevarer
En uforglemmelig fest med underholdning
2 gratis drikkevarer til festaften
Overnatning i et 4-stjernet hotel med "Live Cooking Breakfast
Buffet"
Deltagelse i køreturen søndag
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Kristi Himmelfartstræf 2019
30 maj. – 2 juni Ringkøbing fjord
Årets Kr. Himmelfarts træf afholdes ved vestkysten med Skavenhus som
base. Skavenhus ligger i første række med udsigt til Ringkøbing fjor lige ved
udmundingen af Skjern Å så udsigten er i top.
Vi har reserveret 10 værelser med halvpension på stedet. Programmet
ligger endnu ikke fast ud over at vi mødes torsdag, fredag og lørdag er
reserveret til udflugter/køreture og søndag tager vi hjem igen. Morgen og
aftensmad er inkluderet i prisen, frokost finder vi ud af
Vi vil gerne besøge VW
& Retro Museum i
Ulfsborg men
derudover er
mulighederne åbne og
vi arbejder videre med
disse planer over
vinteren. Naturen alene
byder på et væld af
muligheder,
eksempelvis
Blåvandshuk fyr, Henne Strand, Skjern ådal, brunkulslejren ved Søby og
selvfølgelig Ringkøbing Fjord.
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Tilmelding sker til Henrik eller Lars, betaling til klubbens konto.
Henrik: webmaster@karmannghia.dk
Lars: egevej19@live.dk
Priser for 3 overnatninger, torsdag til søndag:
•
•

2 personer i dobbeltværelse, kr. 1800,1 person i dobbeltværelse; kr. 1500,-

Tilmelding er efter først til mølle-princippet og du er først tilmeldt når du
har betalt. Tilmelding senest 1 februar.

Julehygge i Odense
Vi afslutter igen i år sæsonen med lidt julehygge. Helle og Flemming byder
på Glögg og æbleskiver i Odense søndag d. 2 december. Der er årets sidste
mulighed for at dele oplevelser og historier fra sæsonen der gik eller bare
hygge sammen med venner.
Tilmelding senest 25. november til Flemming på harleyman@mail.dk
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Hvorfor vil den ikke starte…….
En startmotor er grundlæggende en elmotor med nogle få specielle
egenskaber. Monteret på toppen af startmotoren sidder en lille rund
cylindrisk formet enhed, som kaldes solenoiden. Solenoiden er en elektrisk
gadget som, når tændingsnøglen drejes, trækker starterens tandhjul i indgreb
med tandkransen på svinghjulet. Samtidig med at tandhjulene går i indgreb

tilslutter solenoiden strømmen til selve startmotoren så den turner
motoren. Så solenoiden virkelig to forskellige funktioner - bevægelsen til
indgreb mellem starter og svinghjul, og tilførsel af strøm til startmotoren.
Hvordan løber strømmen til starteren.
Strømmen fra batteriet føres til tændingslåsen via en kraftig ledning. Fra
tændingskontakten sendes strømmen til solenoiden på starteren. Solenoiden
trækker gearet i indgreb med svinghjulet og begynder herefter at sende
strøm fra det positive batterikabel til startmotoren og dermed dreje
svinghjulet i et forsøg på at starte motoren.
Solenoiden gør alt arbejdet, hvad angår at starte og slukke
startermotoren. Startere kan forbruge mere end 300 ampere, som går
igennem solenoiden. Tændingslåsen kun leverer strømmen til solenioden.
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Den måde som ankeret i starteren til VW er støttet på, er speciel. De fleste
startermotorer støtter ankeret i begge ender med en bærebøsning. På alle
Karmannn Ghia modeller, med undtagelse af dem, der har det
semiautomatiske gearskifte, støtter ankerets gearside med en bronzebøsning
i gearkassehuset. Det er vigtigt for starterens funktion at denne bøsning ikke
er slidt. Bøsningen er tit en overset fejlkilde til startbesvær. Måske på grund
af at det er besværligt at udskifte den med motoren siddende i bilen. Derfor
er det en god ide at inspicere og evt. udskifte denne bøsning, når motoren er
ude af bilen, og altid ved udskiftning af starteren. Hvis starteren ikke drejer
rundt når motoren er varm, er det ofte bronzebøsningen der er slidt.

Inspicer startsystemet.
Er batteriet opladet? Tænd forlygterne. Lyser de kraftigt? Hvis de ser svage
ud, er chancerne for, at batteriet er svagt og skal oplades. Med et
voltmeter kan du tjekke opladningen af batteriet. Et fuldt opladet 6 volt
batteri skal have en statisk spænding på 6,3 volt. Et 12 volts batteri på 12,8
volt er fuldt opladet. Mål direkte på batteriet med alle elektriske
komponenter slukket.

Hvordan er stelforbindelserne?
Kontroller både stelkablet ved batteriet og ved gearkassen. Begge skal være
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stramme og uden korrosion/ ir. Stelkablet er ofte overset. Kablet giver
stelforbindelsen mellem motor/ gearkasse og det øvrige elektriske system,
og er meget vigtigt for et velfungerende elsystem.
Rengør alle elektriske tilslutninger i startsystemet.
Se forbindelserne i starterens elektriske system rigtig godt igennem. Tjek at
alle tilslutninger i systemet er rene og sidder godt fast. Klem eventuelle løse
stik ved at klemme enderne med en tang.
Hvis ovenstående ikke løser problemet, skal der mere fejlfinding til. Isoler
starteren fra resten af kredsløbet. Dette gøres let ved at lave en
kortslutning på den positive side af solenoiden. Den positive solenoid
ledning er let identificeret, da den er forbundet til solenoiden med en 6
mm kabelsko. Du tager blot et stykke 2,5 kvadrant ledning på ca. 150 mm
og af isolerer det i begge ender. Kontakt til terminalen med 6 mm stikket på
solenoiden i den ene ende og den anden til det positive batterikabel. Se
evt. diagram. Husk at sørge for, at bilen er i frigear og hjulene er blokeret.
Hvis starteren ikke turner, skal denne udskiftes. Hvis starteren turner, er
der fejl ved tændingskontakten og / eller ledningen, der strækker sig fra
kontakten til starteren.
Ofte vil du gennemgå alle disse trin, herunder også at erstatte starteren
kun for at finde ud af, at startsystemet stadig er upålideligt. Ved gentagen
fejlfinding vil du opdage, at en ny kortslutning mellem batteriet og
solenoiden som beskrevet i ovenfor aktiverer starteren. Det er her, hvor
brugen af et hjælperelæ til starteren er en god ide….
Hvordan virker et hjælperelæ?
Det mest almindelige problem med startsystemet i forhold til at starteren
ikke turner ligger almindeligvis i ledningerne. Ledningsnettet er langt – det
strækker sig fra batteriet bag i bilen, til tændingslåsen, der er placeret i
forenden af bilen og tilbage til starteren. Gamle ledninger, beskidte
elektriske forbindelser eller en slidt tændingslås kan alle bidrage til, at
solenoiden ikke modtager tilstrækkelig strøm til at kunne virke. Et
hjælperelæ reducerer et strømtræk på 20-30 ampere af solenoiden til
under 1 ampere og eliminere mange mulige fejlkilder.

9

GENERALFORSAMLING 21. APRIL 2018
-Hos VW Odense
12 medlemmer plus en del damer var mødt - alle i godt humør og
ankommet i velkørende biler.
Michael Kuehn valgtes til dirigent og Bjarne Gregersen til protokolfører.
Formanden, Henrik Villumsen, sagde i beretningen
”Kære alle
Tak for I deltager i generalforsamlingen, og tak til alle som har deltaget i
klubbens aktiviteter i det seneste år. Tak til VW Odense for at åbne dørene
for os
Tak til bestyrelsen for deres arbejde og tak til vores sponsorer som bakker
klubben
op.
Året, som gik var, lidt specielt, i hvert fald hvad angår vejret. Specielt dem
som kører cabriolet lagde nok mærke til, at vi gik fra forår til efterår – uden
en sommer.
Aktiviteterne sidste år startede med 3 x værkstedstræf og
generalforsamling i Svendborg, så var sæsonen godt igen.
Jesperhus Blomsterpark blev samlingspunktet for det første træf,
koordineret af Jens, som også lagde sommerhus til en hyggelig weekend på
Mors, tak for det. Det blev efterfuldt af det store træf på Oremandsgaard,
hvor vi fik set en hel del af Sydsjælland og Møn. Her vil jeg igen benytte
lejligheden til at sig tak for en dejlig frokost og eftermiddag hos Birger med
det indlagte pitstop for at fikse en dynamo med hjælp fra klubbens
”mekanikere”.
Årets største fornyelse var træffet på Gavnø, hvor vi for første gang siden
2005 sagde farvel til skyggen fra de store træer og fik en plads i solen.
Noget var dog som det plejede, traditionen med det store frokostbord blev
bibeholdt.
I sommerferien havde vi den årlige badetur i sommerhuset hos Hildegund
og John og i august arrangerede Spjæt og Ole træf i det midtjyske.
Årets sidste biltræf var Høsttræffet i Malmø, som om noget markerede
sommeren 2017 som en våd fornøjelse. Endelig var der julehygge i Odense,
hvor Flemming og Helle lagde lokaler til glögg og æbleskiver.
Jeg ved, at der var mange lokale møder og køreture blandt medlemmerne.
Det er netop et af formålene med at have en klub, at skabe lokale kontakter
og netværk. Det er helt sikkert noget, vi skal bygge videre på.
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Bestyrelsen har primært fokuseret på planlægning af aktiviteter samt
klubbladet. Vi er så småt begyndt at kigge på klubbens jubilæumstræf i
2020 og planen er, at det bliver på Sjælland i juni måned. Nærmere detaljer
følger i det næste klubblad. Som opfølgning fra sidste års generalforsamling
har vi arbejdet med en folder omkring klubben, hvem vi er, hvorfor skal jeg
være medlem osv. Klubbens online aktiviteter har primært været Facebook,
men klubbens hjemmeside har fået en større overhaling i motorrummet
som følge af en bølge hacking forsøg i efteråret. En positiv ting er en ny
kalender som nu tillader overførsel af aktiviteter til jeres egen kalender.
2017 var også året, hvor vi fik gang i klubtrøjer, så vi kan reklamere lidt for
klubben, tak til Dorte for at stå for dette. Hvad er det næste vi skal have
lavet, kasketter? Lad os diskutere dette under eventuelt.
2018 sæsonen er kommet godt i gang med velbesøgte værkstedstræf og
selv vejret tegner godt. Jeg håber alle får en god sæson på vejene uden
mekaniske problemer.
Tak for et godt 2017, jeg håber vi mødes i 2018”
Kassereren,
Gotfred
Blom,
aflagde
regnskabet.
Der var ikke indkommet
forslag
Under
punktet
fastsættelse
af
kontingent blev det
oplyst, at der spares
sammen til jubilæumstræf, der holdes hver femte år. De er ret kostbare. Kr.
Himmelfartsstævnet på Risinge Herregård tager en bid af beholdningen,
men på den anden side var der et mindre overskud på stævnet på
Oremannsgaard 2017.
Enden blev, at kontingentet på 300 kr. pr. år fastholdes.
Valg til bestyrelsen:
Både af Henrik og Michael blev det sagt, at det ville være rart at få et jysk
medlem i bestyrelsen, da flere og flere medlemmer er bosat i hovedlandet.
Ingen af de tilstedeværende jyder var klar til at modtage valg.
Henrik Villumsen, Flemming Mengers blev genvalgt til bestyrelsen og Bjarne
Gregersen til suppleant.
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Marko Pavlenic har ønsket at træde ud at bestyrelsen. I hans sted blev Lars
Nordhøj Winther, Helsinge, valgt for et år.
Dorte Mark tog med glæde mod valget til revisor.
Michael gennemgik årets aktiviteter. Kristi Himmelfarts-stævnet er fuld
booket. For ikke tilmeldte er det muligt at deltage i fredagens køretur til
Strøjers Bilsamling ved Glamsberg og/eller lørdagens tur til De japanske
haver. Tilmelding hertil ønskes.
Gavnø-stævnet 10. juni har jubilæum, og der ventes omkring 1000 biler.
Klubben vil gerne støtte op om Volkswagen Classic-Meet i Haderslev 15.-17.
juni.
Badeturen
hos
Hildegund og John i
Gudmindrup Lyng
er den 28. juli – og
plejer at betyde en
hyggelig dag.
Der
er
ikke
programsat noget
stævne i august –
en mulighed kunne
være Aarhus. Det blev nævnt, at Kristi Himmelfarts-stævnet i 2019 burde
holdes i Jylland.
Henrik oplyste, at klubben nu har 57 medlemmer. Siden 1. januar 2017 og
til dato har tilgangen været på seks.
Eventuelt:
Michael omtalte persondataforordningen fra EU og sagde, at der ikke er
styr på den endnu, men det vil ske inden sidste frist den 25. maj. Det er en
trøst, at klubben ikke har følsomme oplysninger om medlemmerne – f.eks.
har den ikke personnumre.
Et udkast til en informationsfolder om klubben blev fremlagt. Dermed har
bestyrelsen efterkommet et forslag fra generalforsamlingen i 2017.
Folderen er på fire sider, og det er meningen, at medlemmerne skal give
den til Karmann Ghia-ejere, der endnu ikke har meldt sig ind.
Efter frokosten kørte man med Flemming og Helle i spidsen en tur til
Odense Havn. Her ventede der deltagerne en overraskelse: Et besøg på det
forholdsvis nystartede Odense Glasværk. Og den gode dag sluttede med at
halsen blev skyllet i Storms Pakhus.

Bjarne Gregersen
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Kristi Himmelfartstræf 2018
Det var igen fantastisk vejr i Kristi Himmelfarts ferien i 2018, og det gør det
altså bare meget sjovere at køre Karmann Ghia. 21 personer fra klubben var
vi samlet til træf, i dejlige rammer, på Risinge Herregård lige uden for
Kerteminde.

Køreturen fredag gik bl.a. til Støjer Samlingen ved Assens. En nærmest
uvirkelig kollektion af meget værdifulde Ferrari, Lamborghini, Koenigsegg,
Bugatti o.a. samlet på et teglværk på Vestfyn. Det er imponerende hver
gang man er på besøg hos Strøjer. Derefter var det frokosttid, så ad
syrenrute veje til Gl. Brydegård, hvor vi indtog en dejlig rustik frokost i det
grønne. Et smut ud over dæmningen til Helnæs smukke natur, inden vi
kørte de ca. 60 km tilbage mod Nyborg.
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Lørdag kørte vi over Nyborg, Ørbæk og Ringe mod De Japanske Haver ved
Hårby. Igen blev der listet lidt syrenrute småveje ind. Frokost var på egen
hånd i Fåborg.

Ind i mellem køreturene var der også tid til hygge - fælles madlavning,
billard, pilates, bilvask……
Jeg synes at vi havde nogle dejlige dage sammen på Risinge Herregård.
Michael Kuehn

Kontingent 2019
Kontingentet på kr. 300,- bedes indbetalt senest 31. januar til Dansk
Karmann Ghia Klubs konto.
Reg. nr. 2310 konto nr. 0726 206 074
Eller MobilePay til 4099 4771
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Dansk Karmann Ghia Klub fylder rundt I 2020.

Derfor er vi i gang med at forberede 40 års jubilæumstræf som
denne gang vil blive afholdt i Korsør.
Træffet afholdes I weekenden

d. 12. -14. juni 2020
Der vil I foråret 2019 blive
offentliggjort et foreløbigt
program for træffet og
tilmeldingen vil kunne
foretages i efteråret 2019.
Følg med på

Facebook:
Dansk Karmann Ghia Klub
eller
www.karmannghia.dk
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DET BLIVER IKKE SMUKKERE
En yndig forventningsfuld konfirmand, en fynsk bøgeskov i nyeste grønne
dragt og en rød Karmann Ghia. Det bliver ikke smukkere, vel?
Marie, datter af min nevø, sprang ud som konfirmand i Brenderup Kirke i
maj.
Naturligvis skulle Marie køres fra kirken til det forsamlingshus, hvor festen
blev holdt, når hun nu havde ønsket det.
Det blev en af mine smukkeste køreture, jeg har haft i de otte år, jeg har
ejet min Ghia. Selskabet med kvikke Marie, det lysegrønne optimistiske
solbeskinnede landskab, og ikke at forglemme en Karmann Ghia, der bare
spandt derud ad.

Jeg har kørt med konfirmander tre-fire gange mere. Første gang var en søn
af en kollega. Jeg mødte frem i god tid udenfor Munkebo kirke – og snart
blev pladsen foran forvandlet til en veteranbil-udstilling. Det ene flotte
køretøj efter det andet dukkede op samt et par motorcykler.
HEN TIL GAVERNE HURTIGT
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En nabos søn fik også en tur. Han var ikke så lidt imponeret over, at en så
gammel bil kunne rulle afsted, men var noget forundret over, at jeg ikke
bare kunne trykke på en knap for at få kalechen op eller ned.
Engang kørte jeg med en ung mand, der var bedøvende ligeglad med
køreturen. Det sagde ham ikke et dyt. Han ville bare hen til festen – og
formentlig alle gaverne -, så hurtigt som muligt.
Det var nok mere faderen, som mente det kunne være festligt, at knægten
kom ud at køre veteranbil – og så kunne det jo også imponere alle de andre,
der var udenfor kirken.
Efter det har jeg bestemt mig for, at jeg kun vil køre, når min broders
børnebørn skal konfirmeres, hvis de altså vil. Han har syv, så det bliver
efterhånden til nogle ture, hvis Ghiaen ellers holder sig kørende.
Jeg har aldrig taget penge for min kørsel. Har fået en kurv øl eller en flaske
vin.
Det forekommer mig også, at der er nogle regler, der maner til forsigtighed
med den slags kørsel. Tages der penge, kan myndighederne sige, at der er
tale om limousine kørsel, og det skal køretøjet være godkendt til.

Bjarne Gregersen

Ejer Bavnehøj i regnvejr
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Året i billeder
Besøg på Odense
Glasværk efter
generalforsamlingen.

Hvad byder man uventede
gæster? Vi fik gæster fra Østrig
da vi besøgte Hildegun og John
i sommer. Erich og hustru var
på vej hjem fra ferie i Sverige
og havde læst om vores
træf på internettet – en herlig
overraskelse.

Træffet på Gavnø var som
sædvanligt godt besøgt.
Der var en dele ”nye”
biler, både restaurerede
biler vi så for første gang
og biler som havde skiftet
ejer.
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Parkering med tysk
grundighed, ja de
holder på linje - En del
af bilerne ved
sommerens træf i
Würzburg.

Flotte vinmarker badet
i solskin. Efter træffet i
Würzburg stod den
bl.a. på vinsmagning.

Parkering i
Aarhus som
tiltrak mange
nysgerrige og
misundelige
blikke fra de
forbipasserende.

VW’er over det
hele – Spjæt og
Ole fik fyldt
indkørslen ved
August-træffet.
Endnu en hyggelig
weekend!
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Kom til garagetræf!

Klubben starter 2019 med garagetræf 3 steder i landet. På Sjælland i Sorø,
på Fyn i Årslev og i Jylland i Hasselager.
Vi begynder i Hasselager d. 31. marts hos Spjæt og Ole og Sjælland/ Fyn
følger efter d. 7. april hos Henrik og Michael.
Her har du mulighed for hjælp til at servicere din bil, lære lidt nyt omkring
VW teknik, snakke om den kommende sæson eller bare hygge med
åndsfæller.
Medbring selv f.eks. olie eller andre reservedele, så kan vi hjælpes ad med
at få det fikset. Øl og pølser til frokost.
Tilmelding senest weekenden før!
31. marts Jylland – Hasseltoften 58, 8361 Hasselager
Ole Sørensen - olesco58@msn.com
7. april Sjælland – Elmebjergvej 7, 4180 Sorø
Henrik Villumsen - webmaster@karmannghia.dk
7. april Fyn - Gl. Byvej 32B, 5797 Årslev
Michael Kuehn - michaelkuehn@outlook.dk
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14.-16. juni 2019 - Isle of Man
Det internationale træf - 2019 KGOC International
- bliver arrangeret af Derek Whalley og hans
hustru Boo på Isle of Man. Træffet vil blive baseret
på COMIS Mount Murray Hotel, Santon.
https://www.comishotelandgolfresort.com.
Faciliteterne omfatter fitnesscenter, spa,
swimmingpool, golfbane. Det ligger lige uden for Douglas, 15 minutters
kørsel fra færgeterminalen. Der er selvfølgelig alternativ indkvartering til
rådighed på Isle of Man turistinformations side.
Der er forhandlet en god værelsespris for 2 personer Bed & Breakfast, med
lidt nedsatte satser på hver side af weekenden.
Der er også forhandlet en rabatpris på færgebilletten i perioden 11. til den
23. juni. Færgen sejler fra Heysham og Liverpool, begge med 2 daglige
afgange.
Priser:
• Træfgebyr £ 45.
• Overnatning fredag og lørdag nat, 2 personer + morgenmad £ 130
per nat.
• Nætter på hver side af weekenden £ 125 per nat.
• Færge,Isle of Man Steam Packet Co, bil + 2 personer £ 99. Hver vej
mandag til torsdag.
• Ekstra £ 25 hver vej, hvis du rejser fredag til søndag
• Ekstra passagerer £ 19 hver vej.
Mere information på hjemmesiden www.karmannghia.dk
eller Facebook Dansk Karmann Ghia Klub.
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KLUB-KALENDER
SE OGSÅ KALENDER PÅ HJEMMESIDEN SOM LØBENDE VIL BLIVE OPDATERET MED
DIV. ARRANGEMENTER OG INVITATIONER.

2. december 2017 kl. 14 – Juleknas i Odense
Helle og Flemming varmer glögg og æbleskiver.
Tilmelding senest 25. november til harleyman@mail.dk

31. marts - Garagetræf
Opstart af sæsonen med værkstedstræf i Hasselager ved Århus.
Tilmelding til Ole

7. april - Garagetræf
Opstart af sæsonen med værkstedstræf i Sorø.
Tilmelding til Henrik

7. april - Garagetræf
Opstart af sæsonen med værkstedstræf i Årslev på Fyn.
Tilmelding til Michael

April - Generalforsamling Fyn
Nærmere detaljer følger.

30 maj. – 2 juni – Kr. Himmelfart træf i Midtjylland.
Træf ved Ringkøbing Fjord, læs detaljerne inde i bladet.
Tilmelding senest 1. marts til Henrik webmaster@karmannghia.dk eller Lars

egevej19@live.dk

16. Juni - Gavnø Classic Autojumble & Concours de
Charme. Tilmelding direkte på www.gavnoe.dk
Juli – Badetur???.
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Flere detaljer følger senere.

August –???..
September – Sverige???

Udenlandske træf
Her har vi forsøgt at samle de kendte udenlandske træf. Man står selv for
tilmelding m.m. hos arrangørerne. Se flere detaljer på hjemmesiden.

1. Maj træf Hannover.
Stort VW-træf og stumpemarker med god plads til andre modeller.
Ingen tilmelding nødvendig, http://www.maikaefertreffen.de/
15 - 16 Juni – KGOC International.
Træf på Isle of Man. Hold øje med vores hjemmeside eller facebook
for flere detaljer.

21 – 23 juni - Karmann Ghia Club Italy
Årets træf afholdes i området omkring Iseosøen i Lombardiet. Hold
øje med vores hjemmeside eller facebook for flere detaljer.

7- 8. september - Karmann Ghia Club Netherland.
Vores venner i Holland fejrer 25 års jubilæum ved Hoorn i det nordlige
Holland. Program og tilmelding på https://internationalmeeting.net
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