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Referat fra generalforsamling, goddag til nyt bestyrelses-
medlem, historier fra sommerens mange træf, verdensrekord, 
sponsor-støtte-ordning, foreløbige planer for 2012… 
Læs mere inde i bladet. 
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INFORMATIONS SIDEN 
 

Bestyrelse1. maj 2011 
 
Formand 
Dorte Mark 
Priorgade 3A, 1mf 
4180 Sorø 
Tlf.: 57 82 03 81/ 40 55 99 61 
E-mail: 
dorte.mark@merck.com 
 
Næstformand  
John Borello 
Antilopevej 19, Ejby 
4623 Lille Skensved 
Tlf.: 56 82 02 53 
 
Kasserer  
Ditten Heitmann 
Bernstorffsgade 23,3 
1577 København v 
Tlf.: 36 46 57 81 
E-mail:  
dheitmann@privat.dk 
 
Niels Kvistgaard 
Dorphs Allé 62 
2630 Taastrup 
Tlf.: 21 72 08 38 
 
Michael Kuehn 
Skovager 20 
5750 Ringe 
Tlf.: 40 25 14 15 
kuehn@privat.dk 
 
Suppleant  
Erwin Kadow 
Westland Alle 12 
2791 Dragør 

 

 

 

 

Klub bladet udkommer næste gang i 
februar 2012. Sidste frist for indlevering 
af materiale er den 15. januar 2012. 
 
Tilkendegivende meninger, holdninger 
og lignende er ikke nødvendigvis i 
overensstemmelse med bestyrelsens 
/redaktionens. 
 
Artikler, fotos, annoncer, tegninger og 
gode ideer indsendes til de blad-
ansvarlige, som forbeholder sig retten 
til at redigere, hvis nødvendigt, i det 
indsendte materiale. Ansvarlig for 
klubblad: Niels Kvistgaard, Gotfred 
Blom og Dorte Mark 
 
Dansk Karmann Ghia Klub på 
Internettet: 
www.karmannghia.dk  
Ansvarlig: Henrik Villumsen 
 
Kontingent for 2012: 
300,00 kr. pr. år. 
 
Bankforbindelse:  
Nordea 
Reg. nr. 1436 konto nr. 2551 689 851 
SWIFT/BIC: NDEADKKK 
IBAN: DK4920002551689851 
 
Adresseændringer: 
Adresseændringer bedes meddelt til 
Kasserer Ditten Heitmann. 
 
Forside:  
"Familie-foto" fra Georgsmarienhütte - 
50 års jubilæet for T34 … 

http://www.karmannghia.dk/
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NETOP NU                       
– en hilsen fra formanden 

 
Kære medlemmer, 
 
Siden generalforsamlingen i foråret tæller bestyrelsen nu også et fynsk 
medlem, nemlig Michael Kuehn. Efter jubilæet på Tåsinge i 2010 har vi 
set en tilgang af medlemmer, en del fra Fyn – derfor er det ekstra 
glædeligt at Michael nu er med i bestyrelsen og kan repræsentere vest.  
 
Det bringer mig videre til et spørgsmål vi har fået vedrørende vores 
vedtægter. Det drejer sig om formuleringen "Foreningens navn er ” 
Dansk Karmann Ghia Klub” med hjemsted i København" – og er klubben 
en Københavner-klub??? Det kan vi kun sige nej til. Klubben dækker 
hele Danmark (og vores medlemmer i udlandet). Den nævnte 
formulering i vedtægterne beror dels på et levn fra gamle dage og dels 
en formodning om at foreningen rent juridisk skal have et hjemsted. Vi 
har undersøgt det nærmere og kan konkludere at så længe vi ikke søger 
tilskud jf. folkeoplysningsloven – behøver klubbens vedtægter ikke 
indeholde et hjemsted. Vi tager en eventuel rettelse til vedtægterne med 
som punkt på næste generalforsamling.  
 
Ellers kan vi konkludere at vi har igen haft en sæson med mange 
aktiviteter – desværre også mange regnfulde dage. Men på trods af det 
har det, som i kan læse i bladet, været en sommer med et væld af gode 
oplevelser.   
Tilbage i kalenderen står julearrangementet den 10. december kl. 15.00 
– vi håber at se jer der.  
 
Mange hilsner  
Dorte 
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Referat fra ordinær generalforsamling i 
Dansk Karmann Ghia Klub 
Generalforsamlingen blev afholdt lørdag den 30. april 2011 
 
Referat, referent John Borello. 
 
§1 Formanden bød velkommen (i det grønne, eftersom general-
forsamlingen blev holdt ved skov og eng ved Susåen).  
§2 Vi valgte ikke at udnævne dirigent.  
§3 Formandens beretning for 2010 
2010 var for eget og bestyrelsens vedkommende et meget travlt år i 
forhold til Karmann Ghia Klubben, men også sommeren hvor vi virkelig 
høstede frugterne af det meget travle forår.  
Foråret startede med garagetræf og generalforsamling. Begge 
arrangementer gik godt. Stor tak til John og OP Auto for at de har lyst til 
at holde garagen åben for os hvert år og komme med gode råd og 
vejledning til pasning og/eller reparation af vores biler. 
Generalforsamlingen blev holdt i Sorø og det var første dag i 2010 hvor 
vi spiste frokost ude, varmt var det ikke.  
Den sidste weekend i maj var der Veterantræf i Græsted, hvor vi altid er 
repræsenteret i skøn forening med andre VW entusiaster.  
I juni var der den store fest weekend på Tåsinge. Jeg anser dette 
arrangement for yderst vellykket. Vi arbejdede hårdt for det, der var ikke 
nogen uheld, ingen der blev syge, vejret var perfekt, flotte rammer, et 
deltagerantal der lang oversteg vores forventninger, en skøn samling af 
Karmann Ghiaer (det største antal der endnu har været samlet i DK), en 
fantastisk venskabsfølelse blandt medlemmer og gæster, og mange – 
rigtigt mange - positive tilbagemeldinger. Tak til bestyrelsen og hjælpere 
for det meget arbejde i den forbindelse, tak til medlemmer og sponsorer 
der bakkede op om arrangementet.  
Gavnø deltog vi af gode grunde ikke i, i klubregi (samme dag som 
jubilæumstræffet), men på Gisselfeld var vi repræsenteret. Til gengæld 
var vi i 2010 repræsenteret ved et internationalt Rally i England.  
Slutningen af august bød på en tur i det fynske hvor Sandra og Michael 
lagde hus, morgenmad, idé og energi i et fint arrangement. Egentlig 
burde solen have skinnet fra en klar himmel hele dagen, men så heldige 
var vi ikke – at et par biler desuden strejkede undervejs, gjorde dagen 
endnu mere udfordrende. MEN det var en fin tur og det var dejligt at se 
mange medlemmer fra FYN – også nye medlemmer. Tak for det.  
I september var vi repræsenteret ved et træf i Südhessen. Det blev et 
behageligt gensyn med mange af de gæster der tidligere på sommeren 
havde besøgt os til jubilæet.  
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Desuden deltog vi også i Høsttræffet i Malmø. Det skal nævnes at både 
Claus og Udo tog pokaler med hjem fra Høsttræffet. Efterfølgende kørte 
vi til en festlig aften/weekend i Claus sommerhus. Tak til Claus og 
familien – og på gensyn i september.  
Foruden de ovenstående arrangementer havde vi også nogle gode 
torsdag aftener i Roskilde. 
 
Bestyrelsens arbejde koncentrerede sig meget om planlægningen af 
jubilæet i 2010. Det er en fornøjelse at arbejde sammen med 
bestyrelsesmedlemmer der alle arbejder i samme retning og er 
produktive. 
Hjemmesiden bliver opdateret regelmæssigt, hvilket Henrik sørger for. 
Desuden kan vi vist godt sige, at vi har fået en reservedelsspecialist i 
Henrik, hvilket er til stor gavn for både medlemmer og andre Karmann 
Ghia ejere.  
Bladudvalg har også været flittige. Det er vist tydeligt at det har fået et 
løft efter Niels og Gotfred er kommet til. 
  
Sponsorerne støttede rigtigt fint op om klubben og vores jubilæum i 
2010, hvilket til stor del er John fortjeneste. Fremover må vi overveje 
hvordan vi kan opsøge og fastholde nuværende og nye sponsorer.  
 
Når jeg ser tilbage på året der er gået, plejer jeg at være bekymret over 
antallet af medlemmer i klubben, men til vores store glæde havde vi en 
tilgang af medlemmer sidste år. Det er også en stor fornøjelse at have 
fået aktive medlemmer på Fyn og i Jylland. Men der er dog stadig plads 
til flere i klubben og til vores arrangementer.  
 
Jeg vil slutte med at takke alle for deres opbakning gennem deres 
medlemskab, deres deltagelse og deres arbejde for Dansk Karmann 
Ghia Klub.  
 
§4 Regnskab 
Ditten gennemgik regnskabet og især udgifterne vedrørende vores 
jubilæum.  
Det blev nævnt at vi fremover skal huske at gøre udenlandske deltagere 
opmærksomme på at de skal betale alle gebyrer ved overførsler til 
klubben. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.  
Et medlem synes at klubbens udgifter var meget store i forhold til vores 
normale balance.  
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§5 Indkomne forslag 
Det blev foreslået at vi i klub regi fremover skal prøve at deltage i andre 
ugentlige træf end blot Roskilde og gerne på andre dage. Der blev 
opfordret til at vi hver især prøver, at repræsentere klubben og deltage 
alt efter tid og interesse, eftersom vi har en hel del arrangementer 
planlagt for 2011.  
§6 Fastsættelse af kontingent 
Da kontingentet har været uændret i en del år, blev det vedtaget at 
forhøje det med kr. 50 til kr. 300 fra 2012.  
§7 Valg af bestyrelse, suppleant og revisor 
Bent Jakobsen ønskede ikke genvalg. Formanden takkede og roste Bent 
for det store arbejde han har lagt i klubben. Bent modtog en mindre 
erindringsgave som tak.  
Nyt medlem af bestyrelsen blev Michael Kuehn fra Ringe på Fyn.  
Ditten Heitmann og John borello blev genvalgt.  
§8 Kommende aktiviteter 
Sommerens aktiviteter blev gennemgået.  
§9 Nye medlemmer 
Vi kan med glæde notere at der i 2010 var en tilgang af medlemmer. 
Desuden er 2011 også godt startet med 3 nye medlemmer i de første 4 
måneder af året.  
§10 Eventuelt 
Et medlem foreslog at vi skulle overveje at melde vores klub ind i 
Motorhistorisk Råd.  
Det blev også foreslået at vores web-master skulle deltage fast i 
bestyrelsesmøder alternativt være medlem af bestyrelsen.  
Bestyrelsen vil behandle ovenstående forslag. 
 
(Referatet har tillige været tilgængeligt på www.karmannghia.dk siden 
generalforsamlingen).   

 

http://www.karmannghia.dk/
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Hvad arbejder bestyrelsen med? 
 
Nedenstående er de emner der optager os i øjeblikket. Har du andet 
du gerne vil have vendt i bestyrelsen, modtager vi meget gerne 
forslag.  
 
 Vedtægter for Dansk Karmann Ghia Klub. Forslag til ændringer, som 

kan tages med på næste generalforsamling.  
 Skal Dansk Karmann Ghia Klub søge om medlemskab i 

Motorhistorisk Samråd. Hvilke fordele er der?  
 Arkiv. Som ældste Karmann Ghia Klub i verden, mener vi det må 

være på sin plads at lave et arkiv med materiale fra Klubbens 
historie.  

 Skal vi forsøge at lave et tættere samarbejde med Karmann Ghia 
ejere i Sverige og Norge? 

 Sociale medier. Er eksempelvis Facebook og Youtube medier vi bør 
være aktive i?  

 Annoncører – sponsorer. Hvordan kan vi tiltrække dem? 
 Fælles arrangementer i 2012 
 Næste store jubilæumstræf i Danmark 2015.  
 

 

 

 

 

 

 

Dansk Karmann Ghia Klub blev stiftet den 28. februar 1980 og er 
dermed den ældste Karmann Ghia Klub i verden.  

I dag tæller klubben 71 medlemmer. For yderligere information henvises 
til klubbens hjemmeside: www.karmannghia.dk 

  

http://www.karmannghia.dk/
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Billeder fra besøg hos Læborg Autohandel i Vejen - en fin tur i det jyske 
– og overnatning i Børkop på Munkebjerg Bed & Breakfast. 
 

 
 

 
 

 

Forårs tur JYLLAND 
den 20. – 21. maj 2011 
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Karmann Ghia Club Kassel 
30 års jubilæum, 24.-26. juni 2011 i Witzenhausen.  
 
Efter en meget begivenhedsrig tur til Gavnø, hvor mit ene dæks slidbane 
faldt af i flager, og hvor jeg heldigvis havde et ekstra dæk med luft i, kom 
jeg i tanke om at dækket som jo så nyt ud hvad angår slidbanen, men 
må have været det originale dæk fra 1973!! Det var tid til at skifte alle 
dæk. Så for at være i god til fik jeg skiftet dækkene om morgenen dagen 
før afgang til Kassel. Alt gik efter planen. 
Jeg stod op tidlig torsdag morgen (kl 7:00) solen skinnede og det så ud 
til at blive en super dag. Bilen kunne blive vasket og pakket i tid til 
afgang klokken 9:00. Til min store overraskelse var det ene dæk 
fuldstændigt fladt! ”Hvad gør man nu lille du”. Skifte til reserve hjulet, ja 
dette måtte jo være det bedste alternativ. Men, det var umuligt at få 
reserve hjulet ud. Det sad så godt fast, dækket må have været større 
end det originale dæk. Jeg hev og sled - men det flyttede sig ikke. Jeg fik 
sved på panden.  Nu var klokken 7:45 og noget måtte ske. Man kunne jo 
tage hjulet af bilen og køre til dækspecialisten! Præcist klokken 8:00 da 
de åbnede dørene var jeg der med hjulet. Havde det været dagen efter 
(fredagen), som jo er Sverige’s mest hellige dag (midsommer) havde jeg 
stået uden nogen hjælp. Hjulet blev lavet, og så hjem igen. Familien var 
nu stået op og kunne ikke forstå hvor jeg havde været. Hurtigt fik jeg 
hjulet på, pakket bilen og en hurtigt klatvask til bilen og en lidt længere til 
mig selv. Og så var vi klar til afgang. Mødet med de andre var sat til kl 11 
i Karlslunde. Som altid ankom vi på klokkeslet og der var alle de andre: 
Ditten, Bente & Bent og Else & Niels. 
Turen til Rødby gik uden problemer. Vel ankommet til Puttgarden havde 
vi første stop allerede efter 1 km – meget vigtigt – proviantering. Vi skulle 
alle bare lige købe lidt! Det er utroligt hvad lidt kan betyde, de sidste 
mange poser blev klemt ned i de allerede godt pakkede Karmann 
Ghia’er.  
Nu var der endelig afgang og efter bare et par kilometer blev vi mødt af 
regn som stod ned i stænger. Vinduesviskeren gik for fuld speed og det 
var svært at se bilen frem for os og næsten umuligt at se bilen bagved 
da ruderne dukkede. 
 
Niels førte an med os, Ditten og Bent som ankermand. Pludselig blev vi 
ringet op af Bente som forgæves havde forsøgt at ringe Niels op. Vi fik 
aldrig afklaret hvorfor Niels ikke kunne høre telefonen men der var 
mange teorier a)Niels ny installerede fryseskab med pie og øl gik for 
fulde omdrejninger og støjen var for høj, b) Niels nye GPS overdøvede 
både co-driveren og telefonen, c) støjen fra den nye kaleche inklusiv de 
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store vandmasser som oversvømmede kabinen. Efter meget dytten og 
blinken fik vi via telefon fat i Niels. Ditten var ved at løbe tør for benzin og 
havde stoppet mange kilometer bag ved os. Vi stoppede på en 
rasteplads for at vente på de andre. Regnen havde nu så småt stoppet 
så vi gik ud for at holde øje med efterslæberne. En tysk kvinde ankom 
med problemer med bilen. Som den gentle mand Niels nu er, var han 
hurtig til at tilbyde sin hjælp, men med en meget bestemt tone blev han 
afvist. Niels mente nu med sine vel valgte tyske gloser at vide, hvad der 
skulle til for at fixe bilen og ville ikke bare blive afvist. Men nu blev 
kvinden irriteret, vred og endnu mere bestemt og fortalte Niels at han 
kunne ”&%# off”. Selv med charme og udholdenhed måtte Niels indse at 
han ikke kunne formidle hans bil kundskaber for denne tyske og meget 
selvstændige kvinde. 
Da de andre endelig stødte til os, forsatte turen til ”Custom Speed Parts” 
for at aflevere nogle dele og videre derfra til hotellet. Men med Niels nye 
GPS, som åbenbart aldrig før havde været uden for Hamburg og slet 
ikke ved det hotel før, så lykkedes det os at køre på den ene siden af 
kanalen/Elben mens hotellet lå på den anden side! Efter en god times 
ekstra kørsel ankom vi til hotellet. Super hotel. Gin’en med lidt tonic og 
en Gammel Dansk var velfortjent før middagen. Nu var Dorte & Henrik 
også ankommet, de havde forladt Danmark flere timer efter os.  
 
Næste morgen gik turen mod Kassel, med en del stop. Bl.a. blev der tid 
til at se den berømte Hundertwasser banegård i Uelzen. Vi kørte af små 
smukke veje, men blev på et tidspunkt mødt til at tage motorvejen p.g.a. 
tidspres. Dagen bød på regn og ind imellem var der solstråler. Vi ankom 
til Kassel kl 16:30 hvor de fleste andre biler allerede var ankommet. Vi 
blev vel modtaget med champagne og fedtemadder. Vi var de eneste 
udenlandske gæster.  
Kassel klubben havde arrangeret et antal konkurrencer, så som kirsebær 
sten spytning, bilkøring hvor hjul/rat drejede modsat af normalt. Bilen en 
VW bug var selvfølgelig det morsomste. Alle inklusiv Samantha fik lov til 
at køre bilen – til stor begejstring for hende, og hun var faktisk bedre end 
både sin mor og far.  Middagen blev indtaget med efterfølgende drinks. 
 
Næste dag (lørdag) var der arrangeret en tur til VW Kassel fabrik. Super 
spændende. Da alle Karmann Ghia’er var linet op foran fabrikken – 
troede Henriks’ Karmann at den var kommet tilbage til ”de evige 
jagtmarker” og derfor satte den en fuld stopper for mere kørsel. Heldigvis 
var der flere som forbarmede sig over Henrik så han fik set resten at 
turen plus han og bilen blev vældigt godt set efter (han blev en ekstra 
dag for at få bilen med hjem). Tilbage til VW fabrikken. Det var en vældig 
interessant guidet tur hvor vi så de mange presse maskiner og bånd 
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hvor de lavede gearkasser til de fleste af VW bil fabrikker rundt om i 
verden. 

 
Efter VW fabriksbesøget gik turen videre til et udflugtspunkt (for øvrigt 
jeg glemte vist at sige at det regnede!). Ved udsigtspunktet var der kaffe 
og enorme kager som mere end lagde bunden før middagen.  
Efter middagen blev en masse pokaler uddelt af den lokale, og for øvrigt 
meget smukke kirsebær prinsesse. Det lykkedes os at få en præmie for 
10’en pladsen, Dorte fik en 3 plads og Bent for at have kørt længst. Efter 
middagen var der driks og flere af dem lavet af Kirsebær – ikke alle 
velsmagende.  
 
Søndag kørte Niels og Bent videre til et uidentificeret (det var Niels GPS 
som førte an) vin distrikt hvor de efter sigende havde en god tur. For os 
andre var der denne søndag arrangeret en tur med rundvisning i en 
utrolig og meget smuk by i nærheden. Nu var det endelig lykkedes for 
solen at kigge frem hvilket gjorde byen endnu mere smuk. Klokken 13 
blev der sagt farvel til alle. Vi satte kursen hjemad. Vi førte an med Dorte 
og Ditten på slæb. Da vi ankom til Lübeck havde Dorte og Ditten fået nok 
og blev i den nordtyske by for natten. Vi forsatte til Sverige og ankom i 
god behold kl 23.  
Det var en våd (nu tænker jeg ikke på alkohol) men god tur og som altid 
en masse diskussioner god mad og en masse grin. Tak til alle deltagere 
og vi ser frem til en ny oplevelse i 2012. Et STORT tak til Kassel klubben 
og deres store og fine arrangement og endnu et tillykke med de 30 år. 
 
Claus Møller 
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Stort tak til Pia & Knud i Allested-Vejle og Sandra & Michael i 

Ringe for husly, lækker mad og planlægning af en rigtig god 

dag. 

 

 
 
 

 
 
 

Billeder fra en regnfuld 
sommerdag på FYN 
2. juli 2011 
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Hi, my name is Samantha.  
I would like to tell you about our trip to Germany in the Karmann Ghia 
with the Danish Club. 
We left Sweden on the Wednesday at 1 o’clock and it was raining. On 
the way we meet Gotfred in Denmark, he was driving in only 1 gear. We 
were driving and driving and we finally arrived to the hotel, where we 
meet the rest of the Karmann Ghia club: Henrik, Dorte, Michael & 
Sandra, Ian & Dorte, Kurt. We all had dinner. 
The next day (Thursday) in the morning we had Karmann Ghia cookies. 
After that we all set off again. We got to a cafeteria and our car stopped, 
it couldn’t start. After lunch it got fixed and we drove on. With a lot of 
driving we arrived at our hotel. We put our things in the room and then 
we headed for the other cars. We got there and they took a picture of us 
and our car and we got a bag with many little things. 
 

 
 
The next morning (Friday) the car broke down again, so we left the car at 
the VW mechanic and we went to a museum of Karmann Ghia’s, and we 
got a pin of a Karmann Ghia. When we got back we heard a presentation 
of the beginning of Karmann Ghia’s. I told the American that I liked his 
presentation because it was interesting. 
On Saturday we were driving in the city and in the country side. There 
were a lot of people looking at us. We were going to have a picture of all 
400 cars, but THE CAR BROKE DOWN and a very kind man came with 
a big truck and helped us. He was passing all the red light with my mum 
“weuweuweuwe pass the red light”! We were in the picture but all the 
way in the back with the truck. People were trying and trying their best to 
fix the car. No one succeeded. It started to get dark and rainy. Gotfred 
asked me if we could dance in the rain. I said yes and we had fun.  

T34 Jubilæumstræf 
Georgsmarienhütte 

11. – 14. August 2011 
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On Sunday we had to go to a friend close by to fix the car. The man with 
the truck was behind us all the way just in case if it broke down. They 
gave us a delicious lunch and ice cream. We had to go back home by 3 
trains and got there 12 hours later; we arrived at 1:30am 
 

 
 
I was a nice trip with many problems, raining and car breaking down. My 
dad went to pick up the car 6 week later. 
 
Samantha Cantu Moller 
 

Antal deltagende Karmann Ghiaer til 50 års jubilæet: 
152 af Type 34 – og dermed en verdensrekord for det største 

antal T34'ere der har været samlet gennem tiderne. 

194 af Type 14  

3 af Typen TC 

 

Træffet blev planlagt og udført som et fantastisk samarbejde mellem de 

tre største Karmann Ghia klubber i Tyskland: 

Karmann Ghia IG Lippe in NRW 
Karmann Ghia IG Südheide 

Karmannfreunde Südbayern e.V. 

Se også træffets hjemmeside: www.50-jahre-typ-34.de 

 

 

http://www.50-jahre-typ-34.de/
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Fortsat… 

DDaannsskk  KKaarrmmaannnn  GGhhiiaa  KKlluubb var repræsenteret ved træffet med 7 

Karmann Ghiaer, lidt flere medlemmer og medfølgende co-drivers for 

nogles vedkommende.  

Eftersom træffet officielt startede torsdag, vi kørte sydover allerede 
onsdag. Det blev til et ophold hos en Karmann Ghia ejer nord for 

Hamburg (med eget hotel – hvilket var meget praktisk).  
Derefter havde vi en aftale hos Custom Speed Parts (CSP). Tanken fra 

vores side, var kort at hilse på og måske få et glimt af deres Type 34 

Rennwagen (har verdensrekord i sin klasse i drag-race). Det blev til en 
flere timer lang og spændende introduktion til CSP i selskab med CSPs 

ejer Peter og et møde med CSPs Type 34.   
Derefter gik det sydover igen og vi ankom sidst på eftermiddagen til 

Georgsmarienhütte uden for Osnabrück. Og her rullede Karmann Ghiaer 
ind i et væk, vi fik tjekket ind og tjekket andres biler ud, samt hilst på 

venner og bekendte.  

 

 
(Besøg hos CSP på vej til Georgsmarienhütte) 

 
Den forholdsvis lille by Georgsmarienhütte var virkelig indstillet på, at 

gøre dette træf til en god oplevelse for os. Ud over at stille plads til 

rådighed, var der også lagt op til en flere dage lang byfest med 
involvering fra de handlende, borgmesteren, politiet, brandvæsenet og 

ikke mindst Karmann museet i byen og de lokale - mange med en andel 
i Karmann fabrikken.  

Fredagen blev brugt til at studere de mange Karmann Ghiaer og gense 

venner og opbygge nye venskaber på tværs af nationaliteter. Desuden 
var der foredrag fra forskellige entusiaster bl.a. Lee Hedges fra USA. Lee 
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har igennem de sidste år opbygget et globalt forum specielt for Type 34 

interesserede. Men der var også tidligere medarbejdere fra Karmann 
fabrikken som delte deres minder fra dengang da Karmann Ghiaerne 

blev produceret.  

 

 
(Nogle af dommerne: Dorte (DK), Lutz (D), Antonio (I)) 

 

Et halvt år inden jubilæet, blev jeg spurgt om jeg ville være en af tre 
dommere i forbindelse med uddeling af priser for "2011 Sartorelli World 

Elegance Cup". Dette krævede en vurdering af alle Karmann Ghiaer – 
hvilket jeg måske ikke havde gennemtænkt i tilstrækkelig grad – med 

349 deltagende biler tager det en rum tid. Heldigvis var jeg i godt 

selskab med Lutz Gaas (som er en absolut specialist på vurdering af 
originalitet – han har skrevet bøger om dette emne) og formanden fra 

den Italienske Karmann Ghia Klub, Antonio Pellegrino. Det var en 
æressag og tre dage i træk kunne jeg nyde den ene Karmann Ghia efter 

den anden – helt tæt på.  

 
Søndag var der overrækkelse af pokaler og priser. Der var en rød/sort 

Karmann Ghia fra Nordjylland med i opløbet, men det blev desværre 
ikke til en pokal.  

Man skal nok være temmelig interesseret i gamle biler – specielt VW – 
og endnu bedre hvis der er Karmann Ghiaer - for at synes dette træf var 

en "once in a lifetime" oplevelse. For mig var det det.  

 
Dorte Mark 
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Klubbens arkivalier 
 
De fleste af klubbens arkivalier er hos Ditten – og der er både ditten og 
datten. Noget er hos John Borello og andet hos den tidligere formand og 
stifter af klubben Claus Townsend. 
 
Da der ikke er et samlet overblik over arkivalierne – blade – bøger og 
andre effekter, besluttede man på sidste bestyrelsesmøde, at få samlet 
og katalogiseret tingene. 
Man skal også tage stilling til, hvor tilgængeligt vores lille arkiv skal 
være. Dvs. hvor meget skal være tilgængeligt på vores hjemmeside? 
Det er tanken at det fysiske arkiv skal være i Dittens kælder. 
På julemødet hos Ditten vil vi gennemgå materialet og lave plan. 
 
Min umiddelbare holdning er at vores blad der bliver lavet digitalt, på sigt 
også skal være tilgængelig på vores hjemmeside via log ind.  
Vi kan spare porto for dem der vil ”nøjes” med den digitale udgave – 
men vi trykker bladet alligevel. De der vil have den trykte udgave tilsendt, 
får den som sædvanlig og andre kan få bladet når vi mødes. 
Har du forslag hører vi gerne fra dig. 
 
Niels K 
 
 

 
(Gavnø 2011)  
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The Karmann Ghia Owners Club's træf i England  
 

Et træf med benzinproblemer……… 
 
The Karmann Ghia Owners Club i England afholder hver år i den sidste 
weekend i juni et internationalt rally. I år var træffet henlagt til det skønne 
område omkring Preston i det nordvestlige England mellem Blackburn 
og Blackpool. 33 biler var med til rallyet. Tre tyske, en hollandsk og så 
en dansk bil var det internationale touch.  
 
Fra Harwich er der 480 km til Preston. Vi ankom til havnen kl. 12:00 og 
så var det ellers bare derudaf for vi skulle gerne nå at være fremme kl. 
18:00 – der nåede vi så ikke, men vi var der da kl. 18:30.  
Der var stor gensynsglæde da vi troppede op i baren. 
 
Om lørdagen var den store rundfart i ”the Ribble area” desværre i 
silende regn meget af tiden – og en herlig duft af benzin blandede sig ind 
imellem i fornøjelsen. Første stop var Browsholme Hall. Et engelsk 
herresæde fra 1500-tallet og i samme families besiddelse i over 400 år. 
Man skal være englænder for kunne holde ud at bo i et hus, der kun kan 
opvarmes med kaminer, levende lys og mennesker. Der var både koldt 
og klamt. Kun i familiens lille dagligstue på 1. sal var det behageligt at 
opholde sig. 
Den sjove oplysning var at i husets store spisestue kunne der kun spises 
når over 70 skulle til bords, ellers var der for få mennesker (og for meget 
lufte imellem dem) til at opvarme rummet. Dette betyder at der er 3 
forskellige spisestuer i forskellig størrelse alt efter selskabets størrelse. 
Vi kørte videre gennem rigtig flotte landskaber, der ville have været rigtig 
smukke i solskinsvejr. Picnic’en blev indtaget under et halvtag. 
Og bilen lugtede stadig af benzin. 
En utraditionel aften først med middag og derefter ”black jack”, roulette 
og væddeløb på film, sluttede dagen af – og hvem havde så tjent flest 
jetoner? 
Om søndagen gik turen til ”de flydende øer” (godt forankret i beton i den 
kunstige sø) hvor der forskes i alt, hvad der er bæredygtigt indenfor 
naturgenopretning. Det officielle program sluttede i ”the British 
Commercial Vehicle Museum ” i Leyland. Her så vi en imponerende 
samling af lastbiler og busser. 
 
Pokalerne skulle uddeles: For os betød det 2 pokaler: en for ”furthest 
driven” og den anden for bedste ”Workhorse”. Den sidste er desværre en 
vandrepokal, så den lod jeg blive derovre. 
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Da vi skulle køre fra museet – stadig i benzinlugt – gjorde en behjertet 
sjæl mig opmærksom på at et eller andet dryppede kraftigt fra 
motorrummet. 
Jeg havde flere gange kigget i motorrummet, men ikke fundet lugt eller 
andet besynderligt, men da jeg åbnede motorrummet med snurrende 
motor opdagede jeg problemet. Benzinslangen på tryksiden var revnet 
og benzinen flød ned over motorblokken. Motoren blev stanset og 
benzinslangen forkortet og igen tilsluttet karburatoren. Glade kunne vi 
køre videre uden benzinlugt. 
Næste dag kunne jeg konstatere at der var blevet brugt ca. 14 liter for 
meget benzin!!!! 
En god hjemtur dels i strålende sol og dels i silende regn fuldendte en 
god og hyggelig tur – Jeg glæder mig allerede til næste år – HVOR VI 
MØDES I CAMBRIDGE. 
 
Gotfred Blom 
 

 
 
 
PS: Flere medlemmer har ytret ønske om at deltage i træffet i 
Cambridge i 2012. Vi regner med at have yderligere information om 
træffet i november-december. Hold øje med kalenderen på 
www.karmannghia.dk  
 

http://www.karmannghia.dk/
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Det 21. Høsttræf hos Svenska VW veteranerna i Malmø  
10. – 11. september 2011 
 

Guldet hjem til Danmark. 
 
På parkeringspladsen omkring den runde tankstation ved lufthavnen i 
Kastrup, samledes vi, en skøn blanding af luftkølede VW'er. Fra 
Copenhagen Wings (og DKGK) var Kadow med frue i deres gule 1303 
cabriolet, en Safari-bus, en flot blå bobbel fra 54 samt en samling på 6 
Karmann Ghia’er. Vi håbede alle på en tørvejrs-tur i det svenske. Og det 
var lige hvad vi fik, trods truende skyer, da vi krydsede den smukke 
Øresundsbro. 
Uden for Malmø fik vi samlet Claus Møller og Samantha op, så vi i 
samlet flok kunne køre til VW-forhandleren i Kabinegatan. 
Der var ca. 30 VW af ældre herkomst og vel det dobbelte af alt muligt 
andet; MG, Mercedes, Volvo(!), Fiat, Renault, Simca og mange andre. 
Dog ingen Saab? Der var selvfølgelig også mange, meget store 
amerikanske flydere fra 50'erne, 60'erne og 70'erne. De kan umuligt 
have råd til at køre langt i disse biler. Benzinprisen lå på omkring 14,50 
pr. liter.....  
Det var et bil træf med en rolig og afslappet stemning over sig. Der blev 
kigget på biler, spist hamburgers, drukket kaffe med fløde(kage) til, og 
selvfølgelig kigget i kasserne på stumpemarkedet. Det var ikke 
uinteressant, og der blev da også handlet lidt ind af flere danskere. 
Der blev over kaffen diskuteret, hvorfor svenskere specielt har den 
mening, at en folkevogn skal sænkes så meget som muligt. En dansker 
fra Copenhagen Wings havde dog gjort det modsatte og hævet sin bus 
med ca 20 cm, hvilket han selvfølgelig vandt en præmie for.  
Det bringer mig naturligt videre til præmieuddelingen som startede kl. 14 
med Concour de Charme, hvor vi havde dansk deltagelse. Familien 
Møller tog guldet for deres orangerøde Karmann Ghia og fantastisk 
hippieudklædning. Det kan kun billeder beskrive. Stor ros til Adiana, 
Claus og Samantha for meget festligt indslag. De fik under stor jubel 
overrakt deres velfortjente ca. 30 cm høje "guldpokal". 
Undertegnede havde også fået en seddel under vinduesviskeren, med 
besked fra den svenske jury om, at der var en præmie i 
sigte. Min seeblau cabriolet fra 65, var valgt ud som 1 af 10 "outstanding 
VW's". Også 30 cm guldpokal for det. Jeg har sat den i køkkenet, på et 
skab, hvor Sandra ikke umiddelbart kan nå den...... 
Dan, med den blå 54'er bobbel fra Copenhagen Wings, fik en fortjent 30 
cm pokal med hjem. Den forhøjede danske Safari-bus tog som sagt 
også en guldpokal med hjem. Så alt i alt en flot guldhøst. 
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Lørdag aften havde familien Møller inviteret til aftensmad, hygge og 
overnatning i deres sommerhus ved Sjøbo midt i den svenske natur. Ved 
fælles hjælp, fik vi dejlig mad og en festlig aften ud af det.  Blandingen af 
rigelige mængder af svensk granluft og importeret øl og rødvin, fik os 
alle, til hurtigt at glemme campinglivets trængsler, da vi gik til ro. 
 
Søndag morgen stod på dejligt friskbagt morgenbrød og te /kaffe inden 
hjemturen. Ved 11-tiden kørte vi sydover, ad meget smukke veje, langs 
søer og grantræer i store mængder.  I strålende sol, langs med kysten, til 
Sveriges sydligste punkt, hvor vi havde pitstop.   
Lidt småregn på vejen tilbage mod Malmø og broen, kunne ikke vaske 
billedet væk af en dejlig weekend med hyggeligt selskab og Ghia’en. 
 
Michael Kuehn - Fyn   
 

  
(Guldet)   (Claus & Samantha) 
 

    

 
PS: Classic Motor i Sverige 
udkommer med et særnummer i 
november – udelukkende med 
VW's. Mon ikke også der er 
nogle danske Karmann Ghia'er 
med i artiklen…..  
Vi venter spændt! 



 

 
(På vej til VW træf på Carlsberg Camping på Tåsinge i august) 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

SPONSOR AFTALE - STØT KLUBBEN 
  
I samarbejde med vores sponsor Frk.Aamann Flower Design har 
vi indgået en aftale til fordel for klubben. Hvis I bestiller blomster 
til 200 kr eller derover støtter I klubben med 15 kr. 
  
Frk. Aamann leverer selv blomster i Køge og omegn, men sender 
gerne blomster til resten af Danmark via Interflora.  
Her støttes klubben også. 
 
Foruden buketter, dekorationer, blomster til begravelser,  
leverer Interflora og Frk.Aamann også Vin, Chokolade og andre 
lækkerier.  Blandt andet fra Brandholm (most+mamelade), Johan 
Bülow Lakrids. Karamel Kompaniet ( Fra Gudhjem ) mm. 
  
Når du bestiller dine blomster skal du blot skrive DKGK i feltet 
med specielle ønsker vedr. levering 
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SPONSOR: 

 

     

 
Frk. Aamanns lokaler ligger i den gamle handelsby Køge. 
Byen er utrolig charmerende, fyldt med gamle velholdte 
bygninger og hyggelige baggårde. Butikken ligger i 
Brogade, som leder folk fra torvet mod Køge Å. 
 
Frk. Aamanns har fokus på kvalitet og har et stort 
kendskab til faget. Der kommer friske varer hjem hver 
dag, enten fra Københavns Grønttorv eller fra Holland. 
 
Frk. Aamann er altid klar til at opfylde dit ønske inden 
for blomster. Om det er blomster til at glæde andre med 
eller blomster til livets ende, så opfylder vi netop dit 
ønske.  

Frk. Aamann Flower Design  
Brogade 20 – 4600 Køge – Tlf.: 56 65 37 68 
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KLUB-KALENDER 2011/2012 
 

10. DECEMBER 2011 
Julekomsammen hos Ditten kl. 15.00.  
Tilmelding senest den 5. december direkte til Ditten Heitmann.  
 

MARTS 2012 
Garagetræf hos O.P. Auto 
Tilmelding til John Borello  

 
29. APRIL 2012 
Generalforsamling på Fyn 
Tilmelding til Michael Kuehn 
 

17.-20. MAJ 2012 
Forårsweekend på Rømø/i Jylland – deltag i hele eller dele af denne 
weekend.  
Vi har reserveret værelser på Vandrehjemmet på Rømø.  
Tilmelding til Dorte Mark eller Michael Kuehn. 

 
JUNI 2012 
Gavnø  
Tilmelding direkte til Gavnø.  
 

22.-24. JUNI 2012 
Internationalt træf hos The Karmann Ghia Owners Club i England 
Yderligere information Niels Kvistgaard eller Dorte Mark. 

 
AUGUST 2012 
Sorø 
Tilmelding til Henrik Villumsen 

 
SEPTEMBER 2011 
Høsttræf hos VW i Malmø.  
Stumpemarked, køretur, auktion, præmieuddeling med mere.  
 
BEMÆRK – dette er den foreløbige plan. Der følger yderligere 
informationer efterhånden som arrangementerne tager form. Hold 
øje med kalenderen på www.karmannghia.dk og i næste klubblad. 

http://www.karmannghia.dk/

