DANSK KARMANN GHIA KLUB

Velkommen til Dansk Karmann Ghia Klub
Klubben blev stiftet den 28. februar 1980 og er dermed formentlig den ældste Karmann Ghia
klub i verden.
Vi har som formål:
 at bevare motorkøretøjer af mærket Karmann Ghia type 14 og 34, samt at fremme
interessen for disse køretøjer.
 at indsamle og bevare enhver form for historisk og teknisk materiale vedrørende
Karmann Ghia.
 at fremme den venskabelige og kammeratlige ånd, som eksisterer blandt alle, der
interesserer sig for og/eller ejer en Karmann Ghia. Dette blandt andet ved at afholde
møder, arrangere udflugter og træf for Dansk Karmann Ghia Klubs medlemmer, hvor
gæster naturligvis er velkomne.

I vores klubblad er der teknisk information, turbeskrivelser, træfreferater og andet klub-,
Karmann Ghia- og Volkswagen-relateret stof.
Klubbladet udkommer i elektronisk format 2 gange årligt.

Vi har en åben side på Facebook hvor vi deler de store nyheder, klubbens
aktiviteter mm. https://www.facebook.com/Karmannghia.dk/
Vi har desuden en lukket gruppe som kun er for klubbens medlemmer, det
er stedet hvor medlemmer kan mødes, aftale køreture, søge gode råd mm.

På klubbens hjemmeside, www.karmannghia.dk er det muligt at indmelde sig i klubben.
Der er træfkalender med sæsonens spændende ture i ind- og udland. Desuden et galleri med
billeder fra tidligere sæsoner samt af medlemmerne biler. Der er også adgang til klubbens
vedtægter, referater og øvrige officielle dokumenter.

Aktiviteter
Klubbens aktiviteter drejer sig primært
om køreture, træf og hyggeligt
samvær. Desuden afholder vi hvert år
værkstedsdage, hvor vi hjælper
hinanden med at servicere bilerne og
udføre mindre reparationer.
Værkstedstræf

Hovedfokus er dog på køreture og træf, både i indland
og udland. Har du mod på længere ture har vi næsten
hvert år medlemmer som deltager i internationale
træf rundt om i Europa.
Over mange år har vi opbygget at stort netværk med
klubber og entusiaster i bl.a. Tyskland, Holland,
Sverige, England og Italien hvor vi både hjælper
hinanden og deltager i træf på tværs af landegrænser.

Kaffepause i Dolomitterne

Teknisk rådgivning
Som medlem kan du trække på klubbens viden og
ressourcer i forbindelse med reparationer,
restaurering og vedligeholdelse af din bil. Vi er også
behjælpelige i forbindelse med køb og salg når du er
på jagt efter din drømmebil.
Vi har mange kontakter i ind og udland som kan
hjælpe i jagten på reservedele. De typiske sliddele til
en Karmann Ghia er de samme som til den klassiske
bobbel og er derfor nemme at skaffe, men interiør,
pladedele m.m. er svære at skaffe. Her hjælper
netværket med at finde de dele som gemmer sig
rundt omkring i verden.

Dansk Karmann Ghia Klub er en landsdækkende klub, som i venskabelige rammer,
samler medlemmerne, så de sammen kan dele deres interesse for Karmann Ghia.

Som betalende medlem af Dansk Karmann Ghia Klub får du b.la.:
 Mulighed for at deltage i alle klubbens arrangementer
 Social omgang med ligesindede
 Mulighed for teknisk hjælp
 Hjælp i forbindelse med indkøb af reservedele
 Mindst 2 årlige klubblade
 Adgang til klubbens medlemsside på Facebook
 Med dit medlemskab støtter du automatisk Motorhistorisk Samråd
 Deltag i inden- og udenlandske træf sammen med andre medlemmer

Medlemskab koster kr. 300 årligt og dækker din husstand
Kontingentet betales årligt i januar til:
Kontonr. 2310 - 0726 206 074

