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NETOP NU                                 

– en hilsen fra formanden 
 

Kære medlemmer, 
 
Køreglæde er glæden ved at køre (især) bil – normalt bruges ordet mest 
i reklamer – men jeg håber at alle som læser dette også har mærket 
glæden ved at køre (især) deres Karmann Ghia i denne sæson.  
 
Jeg havde fornøjelsen af at møde Maritza Sartorelli igen denne sommer. 
Maritza er enke efter Sergio Sartorelli der arbejdede for Ghia og 
designede Karmann Ghia T34. Maritza imponerer på mange måder. Ikke 
alene har hun fortsat styrken til at dele historier fra livet med Sergio, 
men også overskud til at dele informationer om design og tegninger af 
Sergio som har resulteret i en ny bog. Maritza, der er en pæn ældre 
dame, formodentlig omkring de 80 år, kan ved første blik virke lidt 
skrøbelig – men da jeg fik mulighed for at tilbyde hende en plads i min 
coupe i sommer – sagde hun pænt nej tak – hun ville hellere køre i 
cabriolet! 
Hun er cool og besidder virkelig evnen til at nyde livet og det var en 
fornøjelse at se hendes glæde ved at køre med i Karmann Ghia 
(cabriolet) – ægte køreglæde!  
 
 Håber i alle har haft unikke oplevelser i sommer, måske når vi lige et 
par ture mere inden bilerne går i hi.  
 
Tilmeldingerne strømmer ind til det store arrangement næste år – husk 
at fortælle os om jeres ideer og tips til jubilæums arrangement.  
 
Ses igen til næste år.  
 
De bedste hilsner  
Dorte 
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Generalforsamling i Dansk Karmann Ghia Klub 
 
Vi fik lov til at afholde generalforsamlingen den 26. april i Jens Noers lokaler i 
Motorbyen, Odense.  
  
Referat 
 
#1 Åbning af mødet: Dorte bød de fremmødte medlemmer velkommen og 
takkede Jens Noer for at han ville lægge lokaler til vores generalforsamling.  
#2 Valg af dirigent: Henrik blev valgt som dirigent (Referent)  
#3 Formandens beretning: Tak for godt samarbejde til bestyrelsen, 
bladudvalget, webmaster mm som har hjulpet i klubben det forgangne år. 
Bestyrelsen bestod af Michael Kuehn, John Borello, Gotfred Blom, Kristjan 
Olesen, Ditten Heitmann og Dorte Mark, bladudvalget af Niels Kvistgaard, 
Gotfred Blom og Dorte Mark, Webmaster Henrik Villumsen.  
 
Aktiviteterne fra 2013 blev gennemgået: 
Generalforsamling i Dianalund  
Jyllandstræf i Kr. Himmelfart ferien  
Gavnø  
Strandtur 
Havnetur til Troense  
Garagetræf i Taastrup  
Tysklandstur  
England  
Malmø  
 
Planen for træf i 2014 blev kort gennemgået. Igen i år er der en stribe 
velkendte træf:  
20 års Jubilæumstræf Karmann Ghia Club Nederland 2014  
Kr. Himmelfartstræf, Hotel Postgården, Skælskør  
Internationalt træf hos Karmann Ghia Club Italia, Toscana, Italien  
Internationalt træf Karmann Ghia Klub Lippe, Bochum, Tyskland.  
Fødselsdagsfest hos John Randahl, Nykøbing Sj.  
Gavnø 
Internationalt træf Karmann Ghia Owners Club, Worcestershire & Shropshire, 
England  
Strandtur – besøg hos John Randahl i sommerhuset, Gudmindrup Lyng.  
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Veterankomsammen, Nyvang, Holbæk  
Sommertræf, Birgith & Asbjørn i Kalundborg  
Høsttræf hos svenske VW veteraner  
Og selvfølgelig Dansk Karmann Ghia Klubs 35 års jubilæum i 2015  
 
Arbejdet i Motorhistorisk Samråd blev nævnt. MhS arbejder for alle 
veterankøretøjer, både nationalt og internationalt, eksempelvis arbejdes der 
med fælles regler for veteranbiler i miljøzoner. Dorte’s involvering i arbejdet 
med historiske nummerplader blev også kort gennemgået.  
 
Bestyrelsen arbejder allerede intenst med at arrangere jubilæumstræffet i 
2015. Grenå Bilhus A/S er trådt ind som sponsor og arbejder hårdt sammen 
med bestyrelsen for at sikre at træffet bliver en succes. Der blev opfordret til at 
tænke over yderligere sponsorer til træffet.  
Beretningen blev godkendt.  
4# Gennemgang af regnskabet: Gotfred gennemgik regnskabet og 
medlemsstatus. 60 medlemmer har betalt kontingent for 2014 og der 
udsendes nu rykkere til dem som ikke har betalt. Regnskabet blev enstemmigt 
godkendt.  
Klubben har haft indtægter (kontingent og sponsorater) på kr. 30.651, udgifter 
(møder, kontorhold, MHS m.m.) på kr. 12.073. Aktiver i alt kr. 63.899 ved 
udgangen af 2013. Regnskab kan rekvireres hos kasserer Gotfred Blom.   
5# Indkomne forslag: Der var ikke indkommet nogen forslag.  
6# Fastsættelse af kontingent: Kontingentet forbliver uændret i 2014. 

  
 
7# Valg til bestyrelsen: På valg var Dorte Mark (ønsker genvalg), Kristjan Olesen 
(ønsker ikke genvalg) og Ditten Heitmann (ønsker genvalg). Dorte Mark og 
Ditten Heitmann blev genvalgt. Henrik Villumsen blev valgt ind i bestyrelsen.  
Dorte takkede Kristjan for arbejdet i bestyrelsen med håb om at vi forsat kan 
trække på hans kreative evner.  
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8# Kommende aktiviteter: Disse blev gennemgået i formandens beretning.  
Gotfred gennemgik status for træffet i Skælskør i Kr. Himmelfart ferien.  
9# Nye medlemmer: Kort diskussion om antallet af medlemmer.  
Blandt nye medlemmer blev det nævnt Jesper Jürgensen fra Grenaa Bilhus, 
vores sponsor for det internationale træf i 2015.  
10# Eventuelt: Forslag fra Søren om at klubben udpeger en 
mediekonsulent/presseansvarlig som arbejder med at udbrede kenskabet til 
Karmann Ghia’en og klubben.  
Klubbens reservedelslager, som klubben fik som en gave af et tidligere medlem 
over vinteren, blev nævnt.  
 
Hermed sluttede den obligatoriske del af generalforsamlingen. Efterfølgende 
var der, i det dejlige forsommervejr, en kulturel oplevelsestur i Odense inden 
Thomas B. Thrigesgade, Odenses svar på H.C. Andersens Boulevard i 
København, blev lukket permanent. 
 
Vi fik kigget ind af vinduerne i H.C. Andersens hus - Gået på Flakhaven - Set 
huset hvor H.C. Andersen blev født – Et kig på Odense Domkirke, og så var der 
tid til afslapning og en kop kaffe/ øl/ is i Eventyrhaven ved Odense Å.  Herefter 
opbrud og Karmann Ghiaerne kørte hvert til sit. 
 
Michael 
 
 

 

 
Karmann Ghia’er på Island??  
 
Klubben har fået kontakt til en stolt Karmann Ghia ejer - Valdemar - på Island.  
Valdemar beretter at han i foråret er blevet ejer af en 1964’er. Den har været 
pakket væk i mange år og der ligger et spændende arbejde foran ham for at få 
bilen på vejen.  
Valdemar fortæller at der menes at være 7-8 Karmann Ghiaer på Island, hvoraf 
3-4 stykker er kørende. Valdemar vil forsøge at registrere alle bilerne og 
dokumentere med dette med fotos.  
På Island kan man gå på motorkontoret og bede om en udskrift af alle de 
Karmann Ghia’er der har været og er registreret på øen.  
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Kr. Himmelfarts weekend – Skælskør  
 29/5 – 1/6 2014  
  
Det er jo blevet en tradition at der er træf i Kr. Himmelfartsferien og i år blev 
da heller ingen undtagelse. 
Deltagelsen blev lidt ligesom de 10 små cyklister – ikke fordi der skete uheld 
undervejs, men fordi der blev forfald allerede inde vi var kommet i gang.  
På trods af at der tilsammen hen over dagene var 9 biler med, så var der 4 
forskellige udgaver af Karmann’erne. At type 14 var repræsenteret med både 
coupe og cabriolet var vel ikke så underligt, men en 34 cabriolet ses jo ikke så 
ofte og så var Claus’ røde variant også med. 
 
Hvert år den sidste fredag i maj er der ”drengerøvsaften” i Skælskør og vi var 
en del af dette show – måske lidt opreklameret, men mange biler, busser og 
motorcykler var repræsenteret. Vejret var perfekt med højt til himlen og 
masser af solskin – en kold blæst fra vest satte uheldigvis en dæmper på 
bikinierne. 
Desværre var hovedgaden, hvor der plejer at være bilparade, under reparation 
så biler var blevet forment adgang til denne kørsel. 
Der var fest i gaden, rigtig mange mennesker, fyrværkeri og musik og dans til 
de små timer. 
Vi fik nogle smukke ture rundt i Sydvestsjælland med ophold ved Tystrup og 
Bavelse sø, i Herlufsholm Kirke, over ”Græshoppebroen”, frokost på 
Brohjørnet, forbi Holsteinsborg, Borreby og isvafler i Bisserup. 
Efter lidt afgang og tilgang i løbet af weekenden var vi søndag bare 3 biler 
tilbage til at besøge den gamle vikingeborg Trelleborg og efterfølgende spiste vi 
frokost på Skipperkroen i Mullerup Havn.  
 
Gotfred 
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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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Min Karmanns drøm om Mille Miglia 
Jeg står i Karens rødstens garage og ser på min Karmann med venlige øjne – 
den ser også på mig med lidt bedrøvelige lygter – og pludseligt begynder den at 
tale: 

Du Niels, er du klar over hvor ensomt det er, at stå her alene dag efter dag, 
hvor det eneste musik er det elektriske ur der går forkert og Karen der henter 
sin Gudenå plæneklipper med en Briggs & Stratton og bioklip og du kommer 
sjældent længere end til Karens terrasse hvor I drikker rødvin for garagelejen. 

Jeg skal måske ikke klage for her er tørt og trygt og du passer mig jo, men 
hvorfor har du aldrig spurgt mig om hvad jeg gerne vil og hvilke veje jeg gerne 
vil køre på? Jeg synes ærlig talt at træf i forskellige lande er kedelige og 
forudsigelige. Holland var ingen undtagelse og Djursland næste sommer bliver 
måske ikke meget bedre. 

Niels, vi er ved at være ældre og er halvvejs mellem vugge og krukke – vi skal 
resten af vores dage tænke stort. 

2 af vores medlemmer har lige været i Italien og deres karmanner kvitterede 
for en god tur ved at bringe dem sikkert hjem igen. Sådan en tur kunne jeg også 
tænke mig, og vi skal deltage i verdens smukkeste motorløb Mille Miglia og jeg 
lover at yde mit bedste overfor de andre 374 gamle biler. 

Det er vist det eneste motorløb i verden hvor en Fiat Topolino dyster på lige 
fod med en Ferrari Testoron. Mange af konkurrenterne er lavet i Italien og 
England, dem er jeg ikke bange for – de bruger for meget benzin og brænder 
sammen – så tager vi dem en efter en så de kan nå at høre boxeren har erobret 
ringmidten. Vi samles i udstillingshallerne Brecia Fieve for godkendelse, hvor vi 
overnatter i byen inden starten på Storica 2014, en smuk tur på 1500 km i det 
nordlige Italien. Fredag ved middagstid ruller vi ind i Bologna og næste morgen 
kører vi til Imola hvor der er specialprøver og så videre langs kysten til Rom. 

Det var nu et stort øjeblik at stå på Peterspladsen mellem alle tilskuerne og 
Sweitzergarden og høre folk sige, hvem er den gamle mand i den hvide kjole 
der står ved siden Niels. Det er jo en stor folkefest med tilskuere langs vejene, 
olivenlunde, vajende cypresser og ensomme klostre. Da vi kom tilbage til Brecia 
blev vi disket, jeg havde løjet mig ældre end jeg er. 1957 er det yngste man må 
være. Undervejs var jeg ellers blevet gode venner med nogle af de andre gamle 
skrammelkasser. 

Så vågnede ejeren - Efter at have strakt mine korte lemmer kom jeg i tanke om, 
at bilen skal have ny startmotor ellers kan den ikke engang køre mig hen til 
Brugsen.                                                                                                        Niels K 
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Sponsorer og samarbejdspartnere til jubilæumstræffet: 

 

 
 
 

 
 
 
 

                 
 
 
 

 
 

v/ Jan Koed, tlf 57 80 14 55 

Holbækvej 23, 4370 St. Merløse 
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Smøring af bundbolte på forbro 
 

Forbroen på en Karmann Ghia (og på en bobbel) til og med årgang 1965 har 

bundbolte i stedet for bærekugler. Disse skal vedligeholdes jævnligt og smøres 

mindst éen gang om året. 

 

 Løsn de to 10mm bolte som går gennem 

bund-boltene. 

På billedet er den øverste markeret. 

 

 

 

  

 

 Du tager en 14 eller 15 mm nøgle som 

passer på enden af bundboltene og løsner 

dem ved at dreje dem ca ½ omgang. Du må 

ikke tage boltene helt ud, da der sidder 8 

afstandsskiver fordelt på inderside og 

ydersiden. 

 

 

 

 Smør bundboltene via smøreniplerne. Drej 

evt på bundboltene så fedtet fordeles godt. 

 Spænd bundboltene igen hvorefter du 

løsner dem 1/16 – 1/8 omgang. 

 Spænd 10mm boltene igen. 

 
 
 
Hvis der er slør i bundboltene eller afstandsskiverne er slidt itu, skal 
bundboltene skiftes. Kører du i sne og sjap skal smøring ske meget ofte for at 
holde vand og salt ude. 
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SALOP & SAUCE                                     

International Rally 27 – 29th June 2014 
 

Når man ikke har benzin i blodet er det ikke godt at 
have vand i tanken……… 
 
Det var så i år det var min Karmann, der ikke ville køre, men det hele begyndte 
så godt med at vi fra færgen i Harwich tog til Bath for at samle kræfter til det 
forestående rally. 
Vi besøgte domkirken, det romerske bad, Jane Austin museet og slentrede 
rundt i byen og kom også til ”The Circus”. Vi skulle selvfølgelig og spise hos 
”Sally Lunn’s i byens ældste spisested i Bath. Ad små veje kørte vi fra Bath mod 
nord til Worcester og indfandt os planmæssigt på The Peertree Inn. 
Det var 5. gang vi var med til det internationale træf så der var stor 
gensynsglæde og et hjerteligt velkommen. Under middagen kom flere venner 
til og der blev da også drukket nogle pints øl. 
 
Det regnede hele natten og da jeg vidste at min Sambezigrønne Karmann kan 
være lidt følsom overfor fugt startede jeg motoren lidt før vi skulle køre. Det 
varede desværre kun kort – motoren gik ud og trods ihærdig hjælp lykkedes 
det ikke at få bilen i gang. Lørdagens udflugt foregik uden vores deltagelse så vi 
fik ikke set the Hartlebury Castle - home of the Museum of Worcester or 
Avoncroft Museum of historic bulidings.  
 
Jeg har heldigvis en forsikring, der kunne skaffe autohjælp, men den stakkels 
mekaniker, der stod ud i regnvejret og prøvede at få liv i den gamle bil, havde 
ikke megen succes. En rask beslutning og Karmann’en blev fragtet til 
mekanikerens værksted som jeg så fik lov til at se indvendig de næste 4 timer. 
Efter mange forgæves forsøg og eksperimenter blev det opdaget at der var 
vand i karburatorens reservoir, der herefter blev tømt, men lige meget hjalp 
det. Først da benzintanken blev tømt og frisk benzin blev hældt på kom der liv i 
den gamle dame. Pete Skinner kom og gav moralsk støtte og kunne også lede 
mig tilbage til the Peertree. 
 
Der blev grinet en del under middagen og Mike Kelly gav mig det gode råd at 
bruge buskene ude i landskabet i stedet for benzintanken. 
Stakkels Anne var låst fast på hotellet hele dagen. 
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Tankene på benzinstationer kan have stået længe uden at blive tømt eller 
vedligeholdt og derfor kan der være en hel del vand i bunden af sådan en 
tank (op til 1.500 liter) så lad være med at tanke på en benzinstation hvor der 
holder en tankbil – benzinen kan være fuld af vand når du tanker. 
 
Dagens strabadser blev heldigvis hurtigt glemt ved den efterfølgende splendide 
middag i flotte omgivelser. Vi manglede kun arrangørerne kom skridende ned 
af den flotte trappe for at modtage vores hyldest for festen og dens 
tilrettelæggelse. Der blev uddelt præmier for de flotteste biler, men desværre 
havde Clive glemt vandrepokalerne så de heldige vindere kunne ikke blive 
fotograferet med de store pokaler. 
Vi så med spænding søndagen i møde, men som Mark Twain sagde:” jeg har 
haft mange bekymringer i mit liv – de fleste af dem er heldigvis ikke blevet til 
noget” 
Den lille grønne startede som en mis og kørte upåklageligt resten af turen. 
Første stop på turen var Bodenham Arboretum hvor vi fik en stærkt tiltrængt 
kop kaffe. Her kunne vi sidde og nyde solen med udsigt til en lille sø med 
masser af fugleliv. Ingen forvildede sig ud i parken så snart efter kunne vi igen 
starte bilerne og denne gang begive os til RAF Cosford flymuseum. 
En imponerende samling fly fra 30erne og frem. Vi siger stadig tak til ”the 
Spitfires” fordi de vandt slaget om England over tyskernes Messerschmitt’s. 
Det var også imponerende så meget materiel der blev udviklet under den kolde 
krig uden nogensinde at komme rigtig i aktion – heldigvis. 
 
Fyldt med gode indtryk kunne vi sige farvel og god tur hjem til de fleste efter en 
dejlig weekend sammen med Karmann vennerne. Nogle af os tog til The 
Buchatree Hotel midt ude i skoven ved Shrewsbury. Vi slappede af efter 
dagenes strabadser og fik en god middag og et solidt morgenmåltid i meget 
hyggeligt selskab. 
 
Tak til Lynn, Pete, Stuart, Lis and Clive for nok et international rally i England. 
Det var dog så som så med det internationale – den Sambezigrønne cabriolet 
fra Danmark var eneste udenlandske Karmann – godt at vi var med. 
 
Gotfred 
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2 biler – 3 træf – 4 ugers ferie – 7 lande – 5500 km 

Turen startede egentlig helt tilbage i 2013 som en sjov idé. Kan man nå 3 
internationale Karmann Ghia træf på én ferie? Svaret er ja, det kan man hvis 
man vil! 

Tanker omkring ændringer i jobsituationen blev pakket væk og i stedet blev 
Ghia’erne pakket med bl.a. træktov, donkraft, ekstra benzinpumper, gaffatape, 
strips og store forventninger.   

Torsdag morgen (15/5) mødtes den danske kortege på 4 biler på Hylkedal 
rasteplads, klar til at køre på eventyr. Turen gik sydpå hvor endnu 2 biler blev 
samlet op og destinationen var Hasselünne som blev fundet efter et par 
omveje. GPS er ikke altid løsningen…  

Næste dag forsatte vi ind i Holland og krydsede bl.a. broen ved Arnhem. Det 
planlagte kulturindslag, et besøg på WW2 museum blev dog udskiftet med et 
besøg hos Kieft en Klok. Søde mennesker, en cool forretning, masser af VW 
busser som helt klart er et besøg værd. Efter frokost forsatte vi til træffet i 
Burgh Haamstede i det sydlige Holland (via Rotterdam, var det endnu en GPS 
fejl?) 

 

Træffet i Holland var som sædvanlig en oplevelse. Det er utroligt hvor mange 
Ghia’er de kan samle når den hollandske klub kalder til fest, over 120 biler 
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dukkede op over weekenden. Det var et gensyn med mange venner fra 
tidligere og nye kontakter blev skabt. Denne gang var det Dorte’s tur til at tage 
tørnen i baren om aftenen for at promovere vores eget træf og vi har allerede 
flere tilmeldinger fra Belgien til vores 2015 jubilæum og mon ikke vi også snart 
ser en østriger? Vi benyttede naturligvis lejligheden til at uddele invitationer til 
vores jubilæumstræf til alle. 

 

Søndag tog vi afsked med de fleste og kun Jörn Beutel forsatte sammen med os 
sydpå mod Belgien. Turen gik over store diger og en lang tunnel bragte os ind i 
Belgien. Et meget anderledes land som var en stor kontrast til det velfriserede 
Holland. Overnatningen var i et tidligere kloster i Bever, som bragte minder 
frem om tiden på kostskole med regler og husorden. 

Næste mål på turen var Champagne-området i Frankrig, nærmere bestemt 
Eperney. Her fik vi set mange kilometer gamle kældergange som var fyldt med 
champagne og vi fik både smagt og provianteret til den videre tur. Herefter 
fravalgte Jörn vores selskab og kørte hjem igen (men han vender tilbage). Vi 
forsatte turen sydpå gennem grønne vinmarker mod Beaune hvor vi igen fik 
provianter om bord, denne gang Bourgogne. 

 

Næste dag stod vi med valget, varmen ved Côte d’Azur eller via bjergene 
gennem Frejus tunnelen til Italien. Det blev naturligvis over bjergene da vi 
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havde tillid til at vores trofaste biler kunne klare udfordringen. Turen 
over/gennem bjergene bød på sneklædte bjerge og Karmann Ghia’er i samme 
billede, en flot kombination.  

  
Vel ankommet til Susa, Italien kunne vi endelig nyde vores første rigtige 
italienske måltid, pizza og øl… Susa er franskmændenes svar på Poetz, billig 
sprut og tobak over alt. Her provianterede vi ikke, men det blev dog til en 
enkelt Sambuca i baren på hotellet. Hotelejeren foreslog en rute mod Savona 
via små bjergveje og senere gennem kæmpe frugtplantager. En anstrengende 
tur, men dette var kun begyndelsen på en anstrengende dag. Vi kørte på 
motorvejen omkring Cueno med retning mod Savona og Genoa. Her mødte vi 
for alvor italienerne og deres kørestil. De har utroligt travl så snart de sætter 
sig bag rattet og det blev kun værre jo nærmere vi kom Middelhavet. Broer, 
tunneler og hårnålesving kan være udfordrende når man har højdeskræk og 
tunnelfobi og samtidig en 30 tons lastbil 20 cm fra kofangeren.  

Efter et kort stop i Portofino valgte vi at fortsætte helt til Levanto, Cinque 
Terre. Vejen dertil var ekstrem, 50 kilometer med hårnålesving på 3 timer. Men 
det var turen værd, vi kunne nu nyde to dage i første række til Middelhavet. 

Cinque Terre er en oplevelse som kun kan anbefales, men husk gode 
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vandresko. Bilerne fik en tiltrængt hviledag og vi tog på en 10 timers vandretur 
over bjergene i nationalparken. Den aften sov vi godt.  

Det var nu blevet lørdag og vingården i Toscana, et tidligere kloster, ventede. 
Her tilbragte vi den næste uge, primært ved poolen, kun afbrudt af et besøg af 
Jörn Beutel og enkelte indkøbsture til Siena, San Giminano og Castellina in 
Chianti. Her trådte mestershopperen Henrik i karakter hvilket gav ekstrem god 
service i butikkerne og anderkendende blikke fra ekspedienterne. Utroligt hvor 
mange shoppingbags der kan være i en cabriolet.  

 

Karmann Ghia’er, chaufførerne, landskabet, det toscanske køkken og vejret 
viste sig at være en fantastisk kombination. Målet var nået, drømmen gået i 
opfyldelse, vi kørte nu rundt i vores Karmann Ghia’er i Toscana. 

Det italienske træf havde base ved Grosseto, men vi kørte dagligt ture på 150-
200 km i det smukke landskab.  
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Turene opvejede den lidt kedelige base som var et badeland/feriecenter ved 
kysten. Vi mødte igen mange nye mennesker og nye venskaber opstod, men vi 
mødte og gamle bekendte. Margritta fra Hamborg tiltrak sig som sædvanlig 
opmærksomhed. Vi havde desuden glæden af at få selskab af Maritza 
Sartorelli, enken efter Sergio Sartorelli som designede T34’eren. Vi benyttede 
naturligvis lejligheden til at uddele invitationer til vores jubilæumstræf til alle. 

 

Søndag fik vi provianteret på en vingård i Montalcino. Det blev til både Brunello 
og olivenolie. Det var også her vi stødte på den italienske maf.., men det kan vi 
ikke skrive om… 

Næste mål for turen var Marburg, Tyskland. Vi tog turen fra Montalcino via 
Garda-søen, Brennerpasset, skiområdet Seefeld in Tirol, og ankom 3 dage 
senere til Jörn Beutel i Marburg. På vejen blev der tid til et stop for at shoppe 
(igen), og på trods af at Henrik’s Visa gav op (spærret), blev der igen fyldt poser 
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i Karmann Ghia’en. I Marburg blev det en dag med en detaljeret gennemgang 
af byens seværdigheder og historie, anført af vores gode venner Michaela og 
Joachim Hess.  

 

Pinseweekenden var reserveret til turens sidste Karmann Ghia træf i Bochum.  
Lippe havde arrangeret et meget afslappet træf med en god blanding af 
sækkepibemusik og skotske highland games (gearkassekast, kofangerkast, 
stempelkast mm.).  Det lykkedes os at skaffe et par præmier med hjem til 
Danmark, både for bilerne og for sportspræstationerne. Vi benyttede 
naturligvis lejligheden til at uddele invitationer til vores jubilæumstræf til alle.  

2. pinsedag, kl 05.30 vendte vi Karmann Ghia’erne mod nord og tog de sidste 
650 km til Sorø i et stræk. Henrik skulle starte i nyt job tirsdag, med at flyve til 
møde i Finland. Dorte forsatte derimod ferien indtil et nyt job var i hus. 

Efter 5500 km kunne vi se tilbage på næsten 4 ugers fantastisk ferie, imponeret 
af at vores to Karmann Ghia’er tog os over broer, bjerge, gennem tunneller og 
7 lande, helt uden brok. De medbragte reservedele og værktøjet havde ikke 
været i brug en eneste gang på turen.   

Vi blev et eventyr rigere. Til alle jer andre: Just do it, Ferie er bare bedre med 
en Karmann Ghia. 

Dorte og Henrik 

We did it!! 
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      Små praktiske ”fiduser”…….       
 
… At Folkevognens karosseri er meget tæt, er vi alle klar over. Når alle vinduer 
er lukket, kan det ligefrem være vanskelligt at smække døren i, grundet på den 
luft, der sammentrykkes inde i vognen. Vanskelligheden overvindes ved, at 
man lader en rude stå på klem. 
  
… At en god bilfører omgås varsomt med koblingen. Når man skifter gear, 
træder man koblingen helt ud, og slipper helt, når gearskiftningen er fuldført. 
Under kørslen har foden intet at gøre på koblingspedalen. Helt galt er det, hvis 
man prøver at udskyde det tidspunkt, hvor man skal skifte ned til et lavere 
gear, ved at ”fedte” med koblingen i stedet. Dette er den sikreste måde, 
hvorpå man hurtigt kan opnå at slide koblingen op. 
 
Uddrag fra ”Min Folkevogn og jeg” af Arthur Westrup - 1954 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

Kontingent 2015 
 

Bedes indbetalt ultimo året til Dansk Karmann Ghia 
Klubs konto. Reg: 2310, Konto: 0726 206 074

 
 



KLUB-KALENDER 
 
SE OGSÅ KALENDER PÅ HJEMMESIDEN SOM LØBENDE VIL BLIVE 
OPDATERET MED DIV. ARRANGEMENTER OG INVITATIONER.  
 
 
 

  APRIL 2015 - GENERALFORSAMLIMNG 
 

  MAJ 2015  - KR. HIMMELFARTSTRÆF  
 

  JUNI 2015 - Gavnø - Tilmelding direkte til Gavnø – noter gerne 

på tilmeldingen at du/i deltager i Klub regi. Se www.gavnoe.dk.  
 
 
 

                
 

19.-21. JUNI 2015 
DANSK KARMANN GHIA KLUB 
35 års Jubilæumstræf i Grenå 
Kystvejens Hotel i Grenaa er reserveret, planlægningen af en 
festlig weekend er i fuld gang…..Sæt kryds i kalenderen!!  

Tilmelding er åben.  
 
 
 

  JULI 2015 - Strandtur  

 

  AUGUST 2015 - Sommertræf 
 

  SEPTEMBER 2015 
Høsttræf hos svenske VW veteraner www.svwv.se  
Afholdes hos VW i Malmø, stumpemarked, udstilling og rally. 
 

http://www.gavnoe.dk/
http://www.svwv.se/
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