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NETOP NU
– en hilsen fra formanden

Kære Ghia-venner,
Så står 2019-sæsonen for døren, eller måske rettere sagt ligger under
hjulene. Kalenderen byder på køreture i både ind og udland og for at sikre
alle de bedste muligheder begynder vi med værkstedstræf fordelt over hele
landet. Jeg håber at i vil benytte lejligheden til at få bilen ud af garagen og
være med til at få sæsonen godt i gang. Skal du ikke have serviceret din bil så
deltag for det gode selskab og hyggens skyld.
Med tanke på årets aktiviteter så er der god grund til at få skiftet olien,
pumpet dækkene og kontrolleret bremsevæsken.
Kr. Himmelfartstræffet bliver et af de største i mange år – 15 biler er allerede
tilmeldt. Over sommeren drager flere biler til England og til efteråret er vi 8
biler som kører til Holland for at fejre deres 25-års jubilæum. Herudover er
der vores traditionelle aktiviteter, så der er rig mulighed for at få kørt nogle
kilometer.
I bestyrelsen er al fokus rettet mod at få vores jubilæumstræf på plads
således at vi kan åbne for tilmelding efter sommerferien. Sæt allerede nu
kryds i kalenderen 12-14 juni 2020, det bliver en dejlig weekend ved
Storebælt. Vi kommer med et program i løbet af sommeren så hold øje med
hjemmesiden og vores Facebook.
De bedste hilsner
Henrik
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Kristi Himmelfartstræf 2019
30 maj. – 2. juni Ho Bugt
Årets Kr. Himmelfarts træf afholdes ved vestkysten med Den Gamle Skole Ho
Bugt som base.
Som navnet siger, ligger skolen ud til Ho bugt med ca. 400 meter til stranden
og vi har reserveret 15 værelser som alle har eget bad. Programmet ligger
ikke 100% fast men rammen ser sådan ud:
Torsdag
✓ Vi mødes i Ho fra kl 14.00 til kaffe og kage.
✓ Vi hygger, snakker, går en tur, drikker vin og vand – og om aftenen
griller vi mad.
Fredag
✓ Morgenmad ved fælles hjælp
✓ Besøge Tirpizt Blåvand, hvis man har lyst evt. spise frokost i Tirpizt
✓ Flot køretur til PH-cafe i Henne inkl. kaffen
✓ Gå en tur på Danmarks vestligste punkt ved Vesterhavet
✓ Aftensmad i HO inkl. hygge
Lørdag
✓ Tidlig op til morgenkaffe og afsted.
✓ Køretur op langs vestkysten til Ringkøbing, hvor vi arbejder på at
kunne holde på torvet samlet. Frokost indtages evt. samlet med
egenbetaling.
✓ Besøge VW-museet inkl. rundvisning kaffe og kage varighed ca. tre
timer. Derefter smuk
tur inden om fjorden
tilbage
til
Ho
hvor festmiddagen
venter på os :)
Søndag
✓ Morgenmad, hygge
og oprydning
✓ Afsked
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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.

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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Til medlemmer af Dansk Karmann Ghia Klub

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes
lørdag den 27. april, med start kl. 11.00
hos
Autohuset Kronsbjerg, Tarup Engvej 5, 5210 Odense NV
Dagsorden ifølge vedtægterne som følger:
1. åbning af mødet
2. valg af dirigent
3. formandens beretning
4. fremlægning af revideret årsregnskab til godkendelse
5. indkomne forslag
6. fastsættelse af kontingent
7. valg af bestyrelse
8. kommende aktiviteter
9. nye medlemmer
10. eventuelt
Ad 7.: På valg er Michael Kuehn, Gotfred Blom og Lars Nordhøj. Alle
modtager genvalg.
Vi har fået lov til at afholde generalforsamlingen hos tidligere VWforhandler Autohuset Kronsbjerg i Odense.
Der vil efter afholdelse af generalforsamling være lidt frokost til deltagerne.
Når vi er færdige med det officielle, kører vi en tur i området ….
Tilmelding til Flemming Mengers på harleyman@mail.dk senest ugen før.
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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 løbet af sommeren
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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Den sølvgrå coupe’
Det kom sig af at vejret havde været dårligt om sommeren i nogle år i træk.
Hvorfor køre i en cabriolet, når det alligevel altid var koldt og regnfuldt om
sommeren, og kalechen skulle være oppe for at kunne holde varmen. Vi
skulle da have en coupé med dejligt fast tag over hovedet, så vi kunne sidde
i ly og tørvejr. Så jagten begyndte på en type 14 coupé i fornuftig stand;
rimelig original i karosse, ikke for rusten, uden tidligere større skader.
Kofangere skulle være uden buler og ok i krom. Og selvfølgelig også rimeligt
interiør, original motor, lavt kilometertal, og pæn i lakken - i en farve vi
kunne lide….Og alt dette til en rimelig pris.
Nej, det er selvfølgelig ikke altid muligt at få alle ønsker opfyldt, men jeg
ville jo også gerne have en bil der skulle laves noget ved og som jeg kunne
sætte mit eget præg på. Udvalget af lettere projekter i Danmark var til at
overse, da jeg for et par år siden begyndte at lede efter en kandidat. Derfor
kiggede jeg mod syd til Tyskland hvor udbuddet naturligvis er meget større.
Jeg kan huske at der var 135 stk. Karmann Ghia til salg på Mobile.de da jeg
startede med at kigge der. I meget forskellig stand og til priser fra 500€ til
50.000€. Nogle af mine krav til bilen skulle der nok gås på kompromis med,
og efter en måneds tids søgning, havde jeg udset en bil som måske kunne
være kandidaten. Den stod i Lübeck hos en firma som restaurerer klassiske
biler. Bilen var en årgang 67 og ud fra billederne, som var taget med en
gammel mobiltelefon med lavopløst kamera, var bilen i rimelig rustfri stand.
Kofangere var bulefri og rimelige i krom. Interiøret var originalt, men meget
slidt. Motoren lignede en original 1500cm som bilen er født med, og det var
oplyst i annoncen at den ikke kunne startes. Dækkene var meget originale
radialdæk, men ubrugelige. Lakken så rimelig ud, og farven var sølvgrå.
Prisen var 7500€.
Jeg tog kontakt til sælger og aftalte tid til besigtigelse og evt. køb af bilen.
Samtidig blev et afslag på 1000€ aftalt med begrundelse i at motoren jo ikke
kunne starte, og at den måske ikke kunne laves. Så af sted til Lübeck med
lejet autotrailer efter bilen; det kunne jo være at jeg købte bilen. Jeg havde
lokket Knud Rasmussen fra klubben med på tysklandsturen, og det var
dejligt at have selskab og en kyndig folkevognsmekaniker med på turen.
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Det var et fint værksted med dyre biler i salgslokalet. Ferrari og mange
gamle Mercedes, og bagerst, en sølvfarvet VW Karmann Ghia. Den så ikke
helt så godt ud som på de lavopløste billeder på Mobile.de. Trist i lakken,
kofangere der trænger til ny krom, interiør slidt og mangelfuldt, motoren
der ikke kan starte er en F-blok altså en enkeltportet 1300cm, som ikke er
original for årgangen. Men bilen er da rimelig rustfri kan vi se, da vi får lov
til at skubbe den ind på en lift. Sælger fortalte at bilen havde stået stille i 29
år i en garage i Emden, og i papirerne på bilen er den ganske rigtigt afmeldt
d. 1987. Der er rigtig meget dokumentation i papirerne, blandet andet kan
man se, at de 89.000 km som der står på kilometertælleren i bilen, er det
korrekte antal total kørte kilometer. Den har fået skiftet olie for 10 km
siden, men det er 30 år siden.
Jeg besluttede, hvad jeg godt vidste kunne ske, når vi nu havde kørt næsten
350 kilometer med tom autotrailer efter bilen, nemlig at købe den
sølvfarvede Karmann Ghia coupé. Og det til trods for at den ikke havde en
farve jeg var vild med, at motoren ikke var årgangssvarende, at der skulle
nyt krom på kofangerne, at interiøret var slidt og mangelfuldt. Vi skulle ikke
køre hjem til Fyn igen med en tom autotrailer.
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Hjemme i garagen kommer spørgsmålet om hvad der nu skal ske. Jeg vil jo
egentlig gerne lave det hele på én gang, men det tager tid og koster penge.
Jeg beslutter i første omgange at få bilen synet og betalt
registreringsafgiften, så den kan få danske nummerplader på. For at det kan
ske, så skal bilen kunne starte, køre og stoppe. Derfor kaster jeg mig over
det elektriske i bilen i første omgang. Ledningsnettet er rod af lette
løsninger som strømtyve, afklippede og blottede ledninger, forkerte farver
på ledninger. Da jeg have fået styr på ledninger, lys og tænding, ville det jo
være spændende om der kunne komme liv i motoren. Hovedårsagen til at
værkstedet ikke kunne få liv i den var, at de havde monteret et nyt 12 volts
batteri, men der sad en 6 volt tændspole i bilen. De tidlige modeller af
årgang 67 kunne leveres med enten 6 eller 12 volts elektrisk anlæg. Denne
bil var født med 6 volt, så tændspolen kunne ikke bruges til 12 volt. Efter
udskiftning olie, platiner og tændspole til en 12 volt model startede
motoren efter 29 års stilstand. Jeg har valgt at fortsætte med 12 volt på
bilen, så der skulle også skiftes dynamo, automatchoker, viskermotor, og en
masse pærer. Til ur og tankmåler har valgt at sætte en spændingsdæmper
på, så de stadig får 6 volt.
Efter nye støddæmpere, nye bærekugler, komplet nyt bremsesystem, nye
dæk, kunne Knud og jeg køre bilens første tur ved egen drift i 29 år.
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Så var det tid til syn, og bilen blev registrerings- og toldsynet, uden nogen
bemærkninger. Og afgiften slap jeg også nemt og billig afsted med kun 6870
kr. efter de nye afgiftsregler. Det kunne have været værre.
Når så
registreringsafgiften
er betalt, så kan man
få nummerplader.
Jeg havde forinden
bestilt sorte
nummerplader, så
jeg ikke også skulle
betale for de hvide.
Så stor var dagen, da jeg skulle til Skats motorkontor i Odense og hente
nummerpladerne. Det skulle vise sig at blive bøvlet…Det paradoksale er, at
man godt kan få synet en bil der ikke tidligere har været indregistreret i
Danmark. Man kan også godt ansøge og betale for historiske
nummerplader. Og spilleme om man ikke også kan få lov til at betale
registreringsafgiften til Skat, men når man så skal have udleveret pladerne,
så er det at ekspedienten bag skranken hos Skat spørger om, hvor del 2 er
til det tyske Fahrzeugbrief altså registreringsattesten, er? Og hun fortsætter
med at sige, at man altså ikke kan indregistrere biler, importeret fra andre
lande, uden at del 2 af registreringsattesten er til stede. Og dette på trods
af at bil er blevet både toldsynet, registreringssynet og registreringsafgiften
er betalt. Først prøver jeg at holde pulsen nede og forklare, at jeg ikke ved
hvordan registreringsattester så ud i Vesttyskland i 1980, men at det ikke så
ud som, at den jeg havde med var en del 1 og manglede del 2, og at det ikke
synligt var til at se at der skulle have været del 2 der var skilt fra del 1. Men
jeg må alligevel have talt højere end jeg troede, for pludselig var der 3
ekspedienter til at ekspedere mig. Og da ingen af dem vidste hvordan den
tyske registreringsattest skulle have set ud for at ekspeditionen var gået
helt glat, endte det med at jeg fik udleveret et dokument hvor Skat fralagde
sig ansvaret for om bilen var stjålet i Tyskland. Og så fik jeg mine
nummerplader alligevel.
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Men nummerpladerne har ikke været monteret på bilen endnu, for jeg
kørte bilen hjem i garagen og skilte den ad. Nu skulle den lakeres. Og det er
den blevet – den er lige blevet leveret af maleren. Nu skal den samles og
nummerpladerne skal sættes på.
/ Michael Kuehn
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Raslen fra gearstang
Det raslede hele tiden fra gearstangen, og det havde irriteret mig længe. Så
nu måtte jeg have gearstangsbøsningen udskiftet. Nødvendigt værktøj er
bl.a. en god donkraft og 2 gode støttebukke. Skiftestangen skal ud igennem
forvognen, så kontroller først at alle 3 huller er der. Når forvognen er løftet
og sat på bukke, kan du se et dæksel forrest på "kardantunnelen", et andet
dæksel sidder på bagsiden af reservehjulsbrønden, og det sidste hul er
under kofangeren ved "dythornene". Jeg startede med at skrue
gearstangen af (mærk evt. placeringen af skiftebukken med en ridsespids).
Nu kan du også se at lejebøsningen er gået i stykker. Bagsædet tages ud.
Under det er der et lille dæksel, og derunder er skiftestangskoblingen.
Skiftestangskoblingen skrues af skiftestangen. Nu er skiftestangen klar til at
trækkes forud igennem de tre huller. Hvis der er slør i
skiftestangskoblingen, vil jeg anbefale at skifte den også.
Nu skal skiftestangen renses, og derefter smøres med nyt fedt i hele
længderetningen. Derefter sættes lejebøsning og låsefjeder på
skiftestangen. Jeg syntes det var svært at sætte lejebøsning og fjeder fast
inde i tunnelen. Nu føres skiftestangen ind i tunnelen igen. Kontroller så at
lejebøsningen er faldet i hak. Skiftestangskoblingen skrues på skiftestangen
igen. (Pas på du ikke taber nogle skruer). Husk nyt fedt i
skiftestangshovedet. Gearstangen skrues nu på igen. (se dine
afmærkninger). Kontroller nu at alle gear er der.
Hvis gearstangen skal justeres:
•Sæt bilen i 2. gear og løsn boltene på støttebukken. Ved justering skal
koblingspedalen være i bund.
•Gearstangen skal stå vinkelret på vognens tværaksel og hælde ca. 11 grader
bagover i forhold til vognens længderetning.
•Anslagspladen under skiftebukken, skubbes så langt mod venstre med en
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skruetrækker, at den ligger an mod gearstangens krave. Gearstangen må
herved ikke flyttes.
•Bolte på skiftebukken spændes i denne stilling. Gearstangen skal nu i 2. gear
have en bevægelse i tværretning på ca 15-20 mm målt ved gearknoppen.
Kontroller nu at alle gear er der, kontroller især bakgearspærringen. Se evt.
illustrationer.
Jeg har nu skiftet på 3 biler:
✓ Model 1302 var den
nemmeste, det tog
ca. 2 timer.
✓ Model 14 var også
nem, det tog 2,5
timer.
✓ Model 34 var træls,
det tog ca. 6 timer.
på model 34 var der ingen
hul
i
reservedelshjuls
brønden,
og
skiftestangskoblingen skal
skiftes underneden fra,
meget
tæt
på
bagvognsophænget.
Rigtig god arbejdslyst.
- Ole

15

En historie om en 59 Coupe på vej til DK
Hej
jeg er ny i klubben og vil derfor først gerne lige præsentere mig. Jeg hedder
Lars Bølle, er 71 år og bor i Smørum ved København. Jeg kommer oprindelig
fra Fyn men har boet på Sjælland siden 1972. Bortset fra min egen
nærmeste familie så bor resten af min familie stadig på Fyn.
Jeg kom i lære som mekaniker da jeg var 17 år og min far kom hjem og
fortalte at han havde skaffet mig en læreplads. Det var jo sådan det foregik
dengang. For at gøre en lang historie kort så arbejdede jeg ikke som
mekaniker efter jeg fik mit svendebrev, men fik et job som
elektromekaniker. Det var ikke fordi jeg ikke kunne lide mekanikerjobbet,
men nærmere tilfældigheder der gjorde det. Senere begyndte jeg så at
studere og endte med at være 10 år i en regnskabsafdeling. Herefter har
det været IT-netværk, Internet og Netværkssikkerhed på konsulent og
salgsfronten. Jeg gik på pension som 67-årig for 4 år siden.
Det hele startede med at min datter og svigersøn spurgte om ikke jeg
havde lyst til at tage et smut med til Sydafrika da de skulle derned på 14
dages ferie og besøge en samarbejdspartner. Det lød jo som en udemærket
ide så jeg sagde ja!
Samarbejdspartneren som var vores vært dernede, er dansker men er gift
med en afrikaner og har boet der i 8 år. Vi fik set utrolig mange ting – både
de gode men bestemt også det triste dele af samfundet.
Vi opdagede at Gunnar (som han hedder) brugte sin tid på bl.a. at støve
gamle og specielle biler op og opbevare dem til senere salg eller
istandsættelse. Ud af det blå fik jeg spurgt om han dog ikke kunne skaffe
mig en også! Jeg havde egentlig ikke den store bagtanke med det, men
egentlig bare ment som en snak om tingene.
“Jo, det kan da godt være. Hvad for en tænker du på?” var svaret.
Den havde jeg jo ikke lige tænkt over men jeg kunne jo huske Ghia’en fra
mine unge år og har altid syntes at den var flot, så jeg svarede ”Karmann
Ghia”
Det ville nu ikke blive så let for dem havde han ikke set mange af. OK så var
det ligesom afgjort og glemt.
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En lille uge efter vi var kommet
tilbage til DK ringede han og
fortalte at nu havde han en
Coupe fra 59 på hånden hvis
jeg ville have den. Nu hang jeg
jo ligesom på den, så jeg sagde
selvfølgelig ja – uden den store
betænkelighed. Jeg kan jo
stadig huske bilerne fra
dengang, så jeg er ikke bange
for at give mig i kast med projektet.
Der kom billeder af en meget grøn Ghia med nogle lidt mærkelige skærme
og front, men det var jo nok nogle eftermonterede glasfiber-tingester der
var sat på.
Efter et par uger ringede
han igen og fortalte at han
ikke rigtig kunne blive enig
med ejeren om detaljerne,
så det blev ikke til noget
med den bil.
OK det var så det eventyr troede jeg.
En uge senere ringede han igen med
besked om at nu havde han igen fundet en
59 Coupe og den var sikker. Jeg sagde atter
ja efter at have set nogle billeder. Det så ud
til at ejeren havde påbegyndt en
restaurering, men var løbet tør for kræfter
eller penge. Beskeden var at det gode ved
den var at alt (!!) var der og var opbevaret i
kasser ved siden af.
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Jeg aftalte herefter med
Gunnar (efter hans
anbefaling) at jeg får lavet
en del på den dernede
inden den bliver sendt til
DK. Timelønnen er en hel
del billigere dernede.
Den er allerede blevet
slebet ned og efterset for
rust. Den rust der er bliver
lavet og der bliver skaffet
diverse ting og sager til den.
Jeg har fået at vide at han
har skaffet alle emblemer,
alle gummilister, pyntelister,
lygter osv. Jeg får ligeledes
lavet et helt nyt interiør
gulve, sæder, døre og loft.
Når den kommer til DK,
tager jeg karossen af den og
får set den godt efter. Det
gør det noget nemmere at ordne alt de mekaniske også.
Der ligger en 1600 motor i den som jeg
ikke kender tilstanden på, men den skal
jo også have en overhaling.
Jeg ville gerne lige kunne smutte forbi og
se hvordan det går, men der er ret langt
derned.
Her er et par billeder af den på vej til
pladesmeden, som skal ordne forskærme
og lygtehusene mm
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Jeg har stor tillid til at
det der bliver lavet, er
OK, men der er
garanteret noget der skal
laves om og der er jo som
man kan se rigeligt til mig
når den kommer. Jeg har
haft svært ved at
bestemme mig til hvilken
farve den skal have, men
er landet på Lizard Green
med Dark Green tag.
Jeg ved godt at de farver
kun blev brugt i 56-57
men jeg synes at det er
ok. Oprindelig var den
rød, men dem er der så
mange af.
Som I kan forstå, går jeg
og venter med længsel
på at den dukker op i
Smørum, men der går
nok et par måneder
endnu, da transporten
tager små 6 uger, men jeg synes det ser lovende ud.
I mellemtiden kan jeg jo så gå
og kigge på denne

NB I kommer til at høre meget
mere til mig i løbet af projektet

/ Lars Bølle
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Katteværn
Katte elsker at overnatte på biler.
Det oplevede jeg for nogle år siden. Grimme store kattepoter havde sat sine
aftryk på den kære Karmann Ghia, der oversomre i en åben carport ved
privaten.
Jeg tog endda en på fersk gerning og genkendte genboens store
vildkatteagtige dyr, da den skyndsomt tog flugtvejen.
Nu ved jeg godt at katte i modsætning til hunde, ikke kan opdrages til noget
som helst. De er jo som bekendt deres egen herrer og farter rundt på egne
poter ved nattetide.
Så i stedet for at brokke mig til de i øvrigt flinke unge katteholdere og
måske starte et livslangt uvenskab, valgte jeg en helt anden løsning.
I byens legetøjsforretning indkøbte jeg tre tøjdyr. De placeres på Ghiaen,
når jeg har været ude at køre.
Og tro mig, det virker!
Når en kat nærmer sig
bilen og ser
tøjdyrerene, er den
ikke klogere, end den
tænker: Nå, der er
optaget. Jeg finder en
anden bil.
NB: Til eventuelle
kattevenner og elskere i
medlemsskaren: Jeg
har generelt ikke
noget mod katte, men
kan dog bedst lide
hunde…
/ Bjarne Gregersen
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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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KLUB-KALENDER
SE OGSÅ KALENDER PÅ HJEMMESIDEN SOM LØBENDE VIL BLIVE OPDATERET MED
DIV. ARRANGEMENTER OG INVITATIONER.

Søndag d. 31. marts - Garagetræf
Opstart af sæsonen med værkstedstræf i Hasselager ved Århus.
Tilmelding til Ole olesco58@msn.com

Søndag d. 7. april - Garagetræf
Opstart af sæsonen med værkstedstræf i Sorø.
Tilmelding til Henrik webmaster@karmannghia.dk

Søndag d. 7. april - Garagetræf
Opstart af sæsonen med værkstedstræf i Årslev på Fyn.
Tilmelding til Michael michaelkuehn@outlook.dk

Lørdag 27. april - Generalforsamling Fyn
Se detaljer i bladet.

30 maj. – 2 juni – Kr. Himmelfart træf i Jylland.
Træf i Den Gamle skole Ho Bugt, 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

20. juli – Badetur Gudmindrup Lyng
John og Hildegund ligger igen sommerhus til arrangementet. Tilmelding
senest 14. juli til Henrik på webmaster@karmannghia.dk
17. August – Tur til Fejø
Lene og Birger har inviteret til Brunch i deres sommerhus på Fejø. Tilmelding
til Birger senest 10 august på birjarl@gmail.com
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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.
7- 8. september - Karmann Ghia Club Netherland.
Vores venner i Holland fejrer 25-års jubilæum ved Hoorn i det nordlige
Holland. Der er nu lukket for tilmelding, da max. Deltagerantal på 125 biler
er nået. Vi sender 8 biler fra klubben.
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