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Forside:
Stemningsbillede fra 30 års
jubilæumstræf – og 2015
jubilæumslogo tegnet af Kristjan.

NETOP NU
– en hilsen fra formanden

Kære medlemmer,
Jeg sluttede efterårets hilsen med sætningen: ”Tilmeldingerne
strømmer ind til det store arrangement næste år ……..” og det må
konstateres at dette fænomen fortsætter.
Danmarksrekorden indtil nu er 50 Karmann Ghia’er samlet på en dag –
og 60 i løbet af en weekend. Denne sommers træf tegner til at blive en
ny Danmarks rekord!
Har du ikke tilmeldt dig endnu kan det fortsat lade sig gøre  Og super
at så mange allerede har tilmeldt sig!
Volkswagen Grenaa / Grenaa Bilhus har tilbudt at hjælpe med frokosten
om søndagen og andre ”goodies” i løbet af weekenden. Det er en stor
hjælp når mellem 150-200 personer skal bespises m.m. Og hotellet er
utroligt samarbejdsvillige. Det tegner godt!
Og det vi fejrer, er jo Klubbens fødselsdag – 35 år! Vi tog en forsmag på
festlighederne på selve dagen den 28. februar. Se mere inde i bladet.
Der sker naturligvis også andet til sommer. Vi har igen planlagt at have
en køretur/et træf i kalenderen hver måned hele sommeren. Næste
møde er generalforsamlingen i april – den holdes centralt i landet i
lighed med tidligere år, nemlig på Fyn.
De bedste hilsner
Dorte
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Til medlemmer af Dansk Karmann Ghia Klub

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Dansk Karmann Ghia Klub
Generalforsamling afholdes
på Fyn lørdag den 25. april, med start kl. 10.30.
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 John Borello, Michael Kuehn og Gotfred Blom
Vi har fået lov til at afholde generalforsamlingen hos DK Classic Cars i
Langeskov. Derfor mødes vi kl. 10.30 hos Dk Classic Cars, Bytoften 10,
5550 Langeskov til generalforsamling.
Efter generalforsamlingen er der frikadeller og kartoffelsalat, og når
kaffen er drukket, regner vi med at der er tid til en ekskursion i det
fynske. Der vil, inden hjemturen, være mulighed for en omgang
aftensmad hos Sandra og Michael i Årslev.
Tilmelding til generalforsamling af hensyn til frokost og middag, senest
19. april til Michael: michaelkuehn@outlook.dk
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Tale ved Dansk Karmann Ghia Klubs
35 årige stiftelse og jubilæum.
Først tillykke med vores nye klubhus, værksted og værested på
Elmebjergvej 7, Sorø – så er også ejeren Henrik orienteret.
Da Dirch Passer fortalte om musikkens opståen – bl.a. Jazzen, fortalte
han:
- Man ved ikke meget om det første jazz orkester.
- Hvor det opstod
- Man ved ikke, hvem de var
- Hvor de spillede og på hvad – man kendte det ikke
Der var simpelthen ikke noget jazz orkester.
Vores klub har en bedre historik, der gemmes i en dyb bevogtet tør
kælder – jeg siger ikke mere.
Lidt historie fra klubbladene.
Klubblad nr. 1, 1981 i A-5 størrelse indeholder:
Vedtægter for den stiftende generalforsamling den 28. feb. 1980 på
H.C. Andersens Eventyr Restaurant, Søpavillonen i København på
initiativ af Klaus Bjerg – men forud for dette:
Er det første træf den 7. sept. 1979, hvor en lille flok kørte til Teknisk
Museum i Helsingør og derefter til Sletten Kro for frokost.
Glæden ved samvær og indtagelse af mad og våde varer betragter vi
stadig som en historisk forpligtelse.
Den første medlems fortegnelse:
23 type 1 Coupe
4 type 1 Cabrio
3 diverse – altså 30 medlemmer
I 1987 er der 80 medlemmer

6

Et solidt arbejde af Claus, sekretær Willy Sejr Dierks og Tove Gøtze i
baggrunden – der nu er det ældste medlem – stadig med bil.
I 1988 den 3. og 4. sept. er der træf i København med 23 tilmeldte og
tyskere fra Kassel.
Der var løb på henholdsvis 65- og 112 km med indlagte prøver. En af
prøverne var at tælle antallet af dyre – og menneskefigurer i
Gefionspringvandet. En anden opgave var: Hvad vejer et originalt
luftfilter til Karmann årgang 1969? 1750 gram.
Fra 1993 (måske før) hedder bladet nu Info og er nu i A-4 format.
Generelt indeholdt bladene dengang en del teknisk information: Willys
tekniske sider.

Bladet efterår 2003 (igen A-5). Classic Autojumle i Gavnø Slotspark den
15. juni 2003. - 2. plads til en smuk (sekretær Ferrari) restaureret
Cabriolet fra 1958 kørt af Linn Marie og Sarah fra Åbenrå iført tidstypisk
beklædning. Den 2-5. september 2004 er Claus og John til træf i
Frankrig. Den 10-12. juni 2005 er der 25 års jubilæumstræf med
udgangspunkt Køge. Samtidig har klubbens ihærdige stifter og formand
Claus Bjerg Townsend også jubilæum.
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På bladets informationsside står nu Dorte Mark som formand for
bestyrelsen pr. 1. maj 2005. Det bliver begyndelsen til en ny æra med
nye hestekræfter, der langsomt moderniserer klubben og udbygger
kendskab og samarbejde med andre klubber i Europa.
Den 28. feb. år 2015 i dag - 35 år fra stiftelse er vi 77 medlemmer, der
bliver ledet af en moderne kompetent formand og bestyrelse.
Klubben betragtes nu som en dansk klub – der er internationalt
orienteret og ikke som det startede, en Københavnerklub.
Vi skal heller ikke glemme dem der har båret i mange år. (Nogle er
tilstedeværende).
Det afspejles også i bladet, der byder på det nødvendige stof og god
variation af forskellige bidragydere – men ikke mere så meget teknisk
indhold. Nettet og vores hjemmeside indgår nu som en væsentlig del af
klubbens arbejde.
Vi skal heller ikke glemme vores sponsorer O.PAuto – Ravnborg
Turisttrafik – Solrød Turisttrafik og Frk. Aamann Flower Design fra Køge
som har støttet os i mange år.
Bladet nr. 1. maj 1999 årgang 15 – artiklen skønhed og fordærv:
Historien: Volkswagen og designhuset Carrozzeria Ghia i Torino indleder
et historisk set usædvanligt samarbejde.
Karosseriet: Blev konstrueret i en tid, hvor rustgarantier ikke var et
salgsargument – bilen lå fremme i feltet med biler der rustede hurtigt.
Spartel: Der findes ingen type 14 uden spartel. På Karmanns
produktionsbånd brugte man karosserihammer og modhold.
Mekanikken: Er robust og opvejer omkostningerne til et dårligt
karosseri – men har aldrig været den hurtigste knallert på havnen
Det elektriske: Har ikke bilverdenens mest komplicerede elsystem.
Epilog
I klubblad nr. 2, april 1985 skriver et medlem under overskriften:
”69”Karmann Ghia
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hvorfor køber man en Karmann Ghia?
hvorfor begynder man at restaurere en Karmann Ghia?
hvorfor ofrer man en masse tid på en Karmann Ghia?
hvorfor ofrer man en masse penge på en Karmann Ghia
fordi – ja hvorfor(derefter en længere beskrivelse).

Jeg er selv en ”69”, så jeg mener:
Har man en god Karmann
Har man en godt karma
Af Niels Kvistgaard

Jubilæumslogo tegnet af medlem Kristjan Olesen, Fyn.
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En hilsen fra medlem Steen WP:
”Tak for tilsendt nummer af bladet. Jeg vil gerne udtrykke min respekt
for det arbejde I udfører, også set i lyset af klubbens begrænsede
størrelse.”
Svar: ”Tusind tak Steen – det er netop sådan en kommentar der gør det
frivillige arbejde det hele værd!”

Og et tip fra Steen:
Er medlemmerne for øvrigt opmærksomme på, at UK forlaget
Brookland’s har en serie, hvor man har samlet tidligere prøvekørsler.
Jeg har købt den der omhandler KG’ere, fordi den indeholder en række
prøvekørsler af begge typer – overraskende mange af Type 34, set i
lyset af bilens korte levetid – og derfor kan være af generel interesse for
kørere af KG’er.
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19.-21. JUNI 2015
DANSK KARMANN GHIA KLUB
35 års Jubilæumstræf i Grenå
Forberedelserne til Jubilæumstræffet er i fuld gang! I weekenden
13.-15. marts var ”festudvalget” på besøg i Grenaa og omegn for
at planlægge køreture og lave frokostaftaler!
Stort tak til Spjæt og Ole for husly og tips til køretur.
Foreløbigt program:
19. juni 2015
kl. 15 – 18 Ankomst/modtagelse af deltagere
Kl. 19 - ?
Middag + musik + måske en tur på stranden.
20. juni 2015
kl. 09.30 – 16 Smuk køretur på Mols inklusiv frokost. Vi vil bl.a.
passere flotte strande, Kalø ruiner og Ebeltoft. På turen vil der
være indlagt pauser og tid til gåture, attraktioner og frokost.
Kl. 19 - ?
Middag + musik + måske BBQ udenfor i hotellets
store have (hvis vejret tillader det).
21. juni 2015
Kl. 10
Tjek ud af hotellet.
Kl. 11 – 16 Udstilling af biler, præmieoverrækkelser og frokost
hos VW Grenå Bilhus.
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MIN NYE DAME – Af Poul Dall
Nu har jeg betalt mit kontingent og vil gerne sige tak for en fin og god
modtagelse.
Lidt om mig: jeg er 53 år uddannet automekaniker (Citroën) stoppede i
1993 som automekaniker, men har altid lavet/hygget med biler.
Jeg er gift med Jette og sammen har vi en "sværm" unger som absolut
ikke er interesseret i biler.
For ca. 10 år siden fik jeg mulighed for at få et mekaniker-værksted i en
gammel maskinstation lidt ude på landet. Her har jeg så huseret med
nyt og gammelt.. En plov som lige skulle svejses eller måske bare
naboens plæneklipper der lige skulle have slebet knivene. Ind imellem
kom der også en Trumf Herald og en Spitfire, en Alfa Romeo Spider har
jeg også været inden om (den var i øvrigt med i filmen Krøniken hvor
Sofie Kalke kørte i den), den lokale tømmermester havde en Citroën 2
CV, jeg har selv været i gang med en Citroën Dspeciel som jeg måtte
sælge i 1997 hvilket jeg var rigtig ked af.
Min Karmann Ghia er lidt af et tilfælde .... de som ejede ejendommen
hvor jeg har værkstedet solgte meget pludseligt. Ejeren, Morten, kom
og fortalte mig det og samtidig fortalte han meget stolt, at han havde
sikret jeg forsat kunne blive i mit domicil.....naturligvis jublede jeg inden
i ...fedt... så ringede jeg til en gammel kammerat og fortalte AT NU ville
jeg altså have min EGEN veteran bil ....han gryntede lidt i telefonen og
sagde så " så må du jo hellere få min gamle Karmann Ghia".
Vi hentede hende en fredag aften lige inden vi skulle på ferie, hun stod i
et skur og var fyldt med mus (hvilket jeg dog først opdagede da den
kom hjem), meget forsigtigt fik vi hende trukket op på traileren, alle
løsdele "proppede" vi på efterfølgende og jeg var meget glad for at vi
kunne køre ad små veje hjem for vi kunne ikke køre ret hurtige pga. alle
løsdelene..
Vi skulle til Tyrkiet på ferie og det var der, at jeg meldte mig ind i
Karmann Ghia klubben .... En eftermiddag sad jeg og ledte efter mulige
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indkøbssteder på nettet og faldt over Karmann klubben. Jeg var ikke et
sekund i tvivl den klub skulle jeg være medlem af.
Min Karmann er det største projekt som jeg selv har stået for ... hun har
det ikke godt hun er træt og nedslidt. Og ja.. jeg tænker da også om jeg
kan klare opgaven, men jeg tager en ting ad gangen og så må vi jo se
hvor langt evnerne rækker.
Pt. er jeg i gang med at skille karosseri og bund fra hindanden hvilket
ikke er så lige til da alt er svejset på kryds og tværs og jeg helst ikke vil
ødelægge mere end højst nødvendig.

Nedenfor ”damen”
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Katten, som de nye ejere har ansat til at fange mus, har gjort sit, jeg har
selv fanget nogle af de uvelkomne dyr så nu tror jeg faktisk vi er muse
fri .. jeg skrev i øvrigt til min kammarat at jeg var rigtig ked af at katten
havde taget hans kæledyr men at jeg da gerne ville levere nogle nye til
ham hvis han manglede dem ... det gjorde han ikke, men ville gerne
sende nogle i lidt større format, hvilket jeg dog venligt men bestemt
afslog.
Min Karmann er fra 29-11- 1963 og er sidst reg. d 05-08-77 hvornår den
er afmeldt kan jeg ikke se. Den har sidst haft reg.nr. HB 25 624. Den har
kørt i Sønderborg.
Jeg bor i Bramming skulle nogen komme forbi er i altid velkomne...helst
på mit dejlige værksted ... bare giv et ring så vi er sikre på at jeg er der.
Jeg ser frem til at bruge og blive brugt af alle i Karmann Ghia klubben og
endnu engang tak for den fine modtagelse.
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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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Frk. Aamanns Flower Design
Kl.15, tirsdag den 24. februar står vi foran forretningen, Brogade nr. 20 i
Køge. På facaden står der Frk. Aaamann med svungen skrift.
Jeg ved ikke meget om blomsterdesign, men flot ser det ud.
Hvis jeg kom hjem med blomster, tror jeg min kone ville skilles – der
måtte være lusk bag. Hvad har det med Karmann Ghia at gøre?
Den opmærksomme læser må have bemærket at Frk. Aamanns design
har figureret som sponsor for klubben i mange år, ca. fra træffet i Køge
ved 25 års jubilæet.
Min research siger noget om en datter, der vil have den meget flotte
gamle brune coupe bliver i familiens eje. Det bliver bekræftet. Datteren
der driver butikken hedder Sheila og vi går indenfor. Lokalerne er
beskedne i størrelse.
Det første er duftene, så måden blomsterne er arrangeret på – dette er
ikke en frugt og grønt butik.
Sheila tager imod ved skranken, Linda sidder på gulvet og udsteder
fotoforbud indtil hun er færdig. Tonen i butikken er kontant også når
mændene kommer på tale. John er ude med varer. På disken svømmer
husets maskot slørhalen Mikkel i et rundt stort glas vand. Der er et flot
Citrontræ af egen avl – og der er kunder.
Hvad menes med design? Er det håndelag, interesse og det at være
selvstændig, ja. Er det en uddannelse? Der er jeg ved at blive smidt ud.
Sheila er blomsterdekoratør (den gamle uddannelse).
Mine favoritter er orkideer – ved I det betyder testikler på latin? Der fik
jeg den.
Hvordan forløber en almindelig dag? Ofte op ved 4-tiden og ind på
Grønttorvet i Valby – så i butikken til 6-tiden om aftenen. Så skal der
yderligere bruges endnu 3 timer på mor og søn, der er 2 fine norske
fjordheste. Så er det vist tid til at iføre sig Ole-luk-øjnene.
Frk. Aamann skriver om sit arbejde, at der er fokus på kvalitet og har et
stort kendskab til faget. Der kommer friske varer hjem hver dag, enten
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fra Grønttorvet eller Holland. 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.
Denne værdibasering holder.
Man siger der altid står en kvinde bag en mand – her i butikken står der
en kvinde og en mand bag ved deres datter – så det bliver til 3 flittige
personer der står bag sponsoratet.
Else køber 2 korpulenter – det bliver hurtigt rettet til sukulenter.
Opfordring: Skal du sige det med blomster – så sig team Aamann
Er de Baroloer ? Nej
Er de Barbarescoer ? Nej
Er de Borelloer ? Ja
On location
Else og Niels K
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Vedligeholdelsesplan
Følgende er minimumskrav til eftersynsintervaller anbefalet til
folkevogne, der er køres dagligt. Hvis du ønsker at holde din bil i
topform på alle tidspunkter, kan du udføre nogle af disse
procedurer endnu oftere. Hvis du ofte kører i støvede områder, i
tomgang, med lav hastighed i længere perioder, kører korte ture
(mindre end 10 km) i frostgrader, anbefales kortere
eftersynsintervaller.

Hver 500 km eller ugentligt • Kontrollér motoroliestanden
• Kontrollér bremsevæske
niveau
• Kontrollér dæk og dæktryk
Hver 5.000 km eller tre
måneder • Skift motorolien og rens oliesi
• Smør chassiset
• Kontrollér bremsevæske
niveau
• Kontrollér dæk og dæktryk
• Kontrollér og evt. juster
kilerem
Hver 10.000 km eller seks
måneder • Kontrollér motoroliestanden
• Kontrollér bremsevæske
niveau
• Kontrollér dæk og dæktryk

• Skift motorolie
• Smør chassiset
• Kontrollér og juster kilerem
• Efterse / udskift viskerblade
• Kontrollér koblingspedal
frigang
• Juster ventiler
• Efterse bremser
Hver 15.000 km eller tolv
måneder • Skift motorolie
• Juster ventiler
• Rens brændstoffilter
• Rens luftfilter
• Udskift tændrør
• Udskift platiner og
kondensator
• Kontrollér tændrørskabler,
strømfordelerdæksel og rotor
• Kontrollér / juster tændingen
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• Kontrollér / juster motorens
tomgangshastighed
• Kontrollér og evt. juster
kilerem
• Kontrollér brændstofslanger
• Kontrollér kompression
• Efterse bremser
• Kontrollér bremsevæske
niveau
• Kontrollér dæk og dæktryk
• Smør chassiset

• Kontrollér affjedring og
styretøj
• Efterse / udskift viskerblade
• Kontrollér koblingspedal
frigang
• Kontrollér gearkasseolie
niveau
• Kontrollér udstødningssystem
Hvert 50.000 km • Kontrollér og smør hjullejer
• Skift gearkasseolie
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Kontingent 2015
– har du husket…?
Kontingentet er uændret for 2015 på kr. 300. Mange har betalt
kontingent – mange tak for det!
Men nogle mangler derfor bedes indbetalt til Dansk Karmann
Ghia Klubs konto. Nordea Reg: 2310 Konto: 0726 206 074
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Sponsorer og samarbejdspartnere til jubilæumstræffet:

v/ Jan Koed, tlf 57 80 14 55
Holbækvej 23, 4370 St. Merløse

Frk. Aamann Flower Design

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

25. APRIL 2015 – GENERALFORSAMLIMNG på Fyn.
Vi mødes kl. 10.30 hos Dk Classic Cars, Bytoften 10, Langeskov.
Tilmelding til Michael senest den 19. april:
michaelkuehn@outlook.dk
15. MAJ 2015 - KR. HIMMELFARTS køretur på
Vestsjælland.
Vi mødes ved Sorø Akademi kl. 13.00, kører en tur i området og
slutter sidst på eftermiddagen med at tænde grillen hos Henrik –
tilmelding senest den 10. maj: henrik.villumsen@merck.com.
(ps: bestyrelsesmøde hos Dorte kl. 11 – 13).
7. 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
Fredag til søndag er Kystvejens Hotel i Grenaa basen for træffet,
vi ses i løbet af fredag eftermiddagen til check in. For dem der kun
deltager lørdag er mødetid senest kl. 09.00.
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4. JULI 2015 – Sommer køretur i Jylland/på Fyn.
Vi mødes hos Per Knudsen, Gl. Færgevej 35, Snoghøj, Fredericia
kl. 10.30. til køretur og medbragt frokost/drikkevarer. Slutter sidst
på eftermiddagen med kaffe/kage i Snoghøj. Tilmelding til Michael
senest den 28. juni: michaelkuehn@outlook.dk
25. JULI 2015 – Sommertur til Gudmindrup strand.
Køretur til stranden – medbring frokost og drikkevarer – og
badedyr! John Randahl lægger hus til i lighed med tidligere år (og
byder på røget sild i tomat ). Tilmelding senest den 19. juli på:
dorte.mark@karmannghia.dk.
AUGUST 2015 – Køretur.
Hvem har lyst til at planlægge dette?
12. SEPTEMBER 2015
Høsttræf hos svenske VW veteraner www.svwv.se
Afholdes hos VW i Malmø, stumpemarked, udstilling og rally.
Har du lyst til at deltage så kontakt Dorte for mere information:
dorte.mark@karmannghia.dk

Et billede fra arkivet…….
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SPONSOR:

www.volkswagen.dk
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