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INFORMATION 
 

Bestyrelse 30. September 2016 
 

Formand 
Henrik Villumsen 
Tlf.: 40 99 47 71 
webmaster@karmannghia.dk 
 
Næstformand 
Michael Kuehn 
Tlf.: 40 25 14 15 
michaelkuehn@outlook.dk  
 
Bestyrelsesmedlem 
Marko Pavlenic 
Tlf.: 25 61 11 94 
 
Bestyrelsesmedlem 
Flemming Mengers 
5000 Odense C 
 
Kasserer 
Gotfred Blom 
Tlf.: 21 67 32 60 
kasserer@karmannghia.dk 
 
Suppleant 
Bjarne Gregersen 
5700 Svendborg 

Klubbladet udkommer næste gang i 
foråret 2017. Sidste frist for indlevering 
af materiale er den 1. marts 2017. 
 
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: Marko Pavlenic, 
Henrik Villumsen 
 
Dansk Karmann Ghia Klub på 
Internettet: 
www.karmannghia.dk  
Ansvarlig: Henrik Villumsen 
 
Kontingent for 2017: 
300,00 kr. 
 
Betales senest: 31. januar 2017 
 

Bankforbindelse:  
Nordea 
Reg. nr. 2310 konto nr. 0726 206 
074 
SWIFT/BIC: NDEADKKK 
IBAN: DK7820000726206074 

eller 
MobilePay  40 99 47 71  

 

http://www.karmannghia.dk/
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NETOP NU 

– en hilsen fra formanden 

Kære medlemmer 

Så skete det igen, klubben skiftede formand… 

Det er med en hvis spænding og ærefrygt at jeg har overtaget 

posten som den blot tredje formand i klubbens nu 36-årige 

historie, hvilket i sig selv er udsædvanligt. Men jeg vidste jo hvad 

jeg gik ind til efter mere end 10 år med forskellige opgaver i og 

omkring bestyrelsen på trods af at jeg kun har været medlem af 

klubben i 8 år. 

Nu kan jeg se tilbage på den første sæson som jeg vil kalde ”vel 

overstået”. Både klassikerne som Gavnø, badetur til Gudmindrup 

og Hösttræf i Malmø, men også det store pinsetræf i 

Sønderjylland og ø-turen til Agersø. Alle træffene har været godt 

besøgt, vi har hilst på både nye medlemmer og gamle venner i 

den sædvanlige afslappede atmosfære. Klubbens 2017 kalender 

er så småt ved at tage form, se mere omkring de planlagte 

aktiviteter inde i bladet. Har du lyst til at arrangere en køretur 

eller blot at få besøg af klubben til en kop kaffe, så tag fat i en fra 

bestyrelsen.   

Jeg glæder mig allerede til hvad 2017-sæsonen bringer af 

oplevelser og udflugter.     

De bedste hilsner  
Henrik 
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DANSK KARMANN GHIA KLUB – ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING 2. APRIL 2016 
 

12 medlemmer var mødt hos Sandra og Michael Kuehn i Årslev (Fyn) – 
hertil kom et antal medfølgende damer. 
 
Michael Kuehn blev valgt til dirigent og Bjarne Gregersen til referant  
 
Næstformand Henrik Villumsen aflagde beretningen, da formanden, 
Dorte Mark, var på tjenesterejste i udlandet.  
 
”Beretningen for 2015 bærer naturligt præg af at året var et jubilæums 
år. Vores alles fine gamle klub blev 35 den 28. februar.  
Denne dag markerede vi ved en lille sammenkomst i Henriks værksted – 
med både historie og taler.  
 
 I juni kunne vi så fejre jubilæet i større målestok, med det store 
jubilæumstræf i Grenå fra 19. til 21. juni. Det føles lidt som om at hele 
2015 drejede sig om jubilæumstræffet – men der blev også tid til andet 
– her kan nævnes køretur på Sjælland, træf på Gavnø, køretur i 
Jylland/Fyn, strandtur ved Gudmindrup Strand og tur til Ängelholm i 
Sverige.  
 
Det er med glæde at vi ser en øget trafik på de elektroniske medier.. 
Således kunne jeg nyligt notere mig at et par billeder kan generere trafik 
på facebook – mere end 800 visninger… Så der bliver lagt mærke til os. 
Fremadrettet kan vi måske gøre mere for at blive set? 
 
I forbindelse med jubilæet fik vi tegnet et jubilæumslogo – og 
efterfølgende justeret en smule på vores ”gamle” logo. Det er nu blevet 
en cirkel og ikke et ovalt logo. Det er naturligvis altid fordele og ulemper 
ved at ændre på et ellers velfungerende logo – men her vurderede vi i 
bestyrelsen at der var flest fordele.  

 
Jeg har sagt det før – men det kan ikke siges for tit: Et stort tak til jer, 
der er med til at forme klubben og holde den i live. Det gælder både alle 
jer, der har brugt jeres fritid på at engagere jer i træf, aktiviteter og 
bestyrelse, og alle jer der viser jeres engagement ved at være 
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medlemmer, sponsorer eller annoncører. Klubben har brug for hver og 
en af jer(os), hvis vi skal kunne føre denne verdens ældste Karmann 
Ghia Klub trygt og godt videre.” 
 

FOR MANGE SKYLDNERE 
Debatten om formandsberetningen kom til at dreje sig om et faldende 
medlemstal og ikke mindst om at få medlemmerne til betale 
kontingent. På generalforsamlingsdagen var der 69 medlemmer – men 
kun 35 havde  på den dato betalt deres kontingent, oplyste Michael 
Kuehn. 
Det blev fremhævet, at foreningen skal være mere streng med at sætte 
en slutdato for rettidig indbetaling af kontingent. Måske kan der 
indføres et strafgebyr ved for sent indbetalt kontingent. 
 Der   bør også gøres en indsats for at tydeliggøre, hvad et medlemskab 
af klubben giver af fordele. 
 
Sandra Kuehn fremlagde regnskabet i kassereren, Godtfred Bloms, 
fravær. 
 
Kontingentet på 300 kr. årligt blev vedtaget uændret, men det skete 
først efter en del debat. Et indmeldelses-gebyr blev foreslået. Men det 
var der ikke tilslutning til. 
 Bestyrelsen vil være opmærksom på medlemstallet, og iværksætte en 
skærpet indsats med rykkere. Det kan bl.a. ske vi SMSér.  
 

 
Efter generalforsamlingen gik køreturen gik til Fjællebroen 
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NY FORMAND OG NYT BESTYRELSESMEDLEM 
Dorte Mark ønskede efter 11 år på posten at trække sig som formand.  
Henrik Villumsen blev genvalgt til bestyrelsen og derefter med 
akklamation udpeget til ny formand. Som nyt bestyrelsesmedlem 
valgtes Flemming Mengers, mens Bjarne Gregersen genvalgets til 
suppleant. 
 
Med valget af Henrik Villumsen får klubben sin tredje formand i de snart 
36 år, klubben har eksisteret. 
 

EN HILSEN FRA DORTE MARK 
Henrik Villumsen læste derefter følgende hilsen fra Dorte Mark. 
 
”Der var engang….. Sådan starter alle eventyr… Og et eventyr har det 
været.  
 
For 11 år siden fik jeg den ære og det arbejde, at være formand for 
Dansk Karmann Ghia Klub.  
Som i sikkert alle ved, så overtog jeg efter Klaus Bjerg – som sad ved 
roret i 25 år.  
 
De sidste 11 år har klubben så trukket med mig og min personlighed, en 
personlighed som uden tvivl har påvirket klubben. Jeg vil og kan ikke 
udtale mig om denne personlighed har påvirket i positiv eller negativ 
retning. Men langt hen af vejen gælder ”what you see is what you get” 
for min del.  
 
For mig har det været en lærerig periode. Specielt i forhold til alle de 
fantastiske Karmann Ghia venner som jeg har lært at kende på min vej. 
Karmann Ghia venner som er blevet en stor del af min 
bekendtskabskreds og vennekreds, både i indland og udland.  
Men også mit kendskab til Karmannen er blevet udvidet betydeligt. Jeg 
har bl.a. haft æren af at være med-dommer ved et stort internationalt 
træf. Bliver spurgt til råds ved køb og salg – og selv forsikringsfirmaer 
kontakter mig vedr. vurderinger på Karmann Ghia’er. Det har været en 
del af arbejdet, men også en fornøjelse at blive taget med på råd.  
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11 år som formand for Dansk Karmann Ghia Klub har også betydet at 
jeg har prioriteret det at repræsentere klubben, hvor og når det var 
muligt. Faktisk er mange weekender og ferier gået med 
bestyrelsesarbejde og/eller rejser til træf. Hvilket har været helt mit 
eget valg og en stor en fornøjelse.  
 
For en forening som vores, som bliver meget påvirket af den siddende 
formand, mener jeg at det er vigtigt at foreningen består – og at 
foreningen ikke bliver en enkelt persons værk. Derfor har det længe 
været mit mål at sige tusind tak for tilliden de sidste 11 år og give plads 
til den næste formand i rækken. 
Den tid er nu kommet og det er med glæde at jeg læner mig tilbage i 
stolen. Det er ikke et farvel – blot tid til at være mere turist og mindre 
rejseleder i foreningslivet! Dette sagt med et smil  ” 
 

 
EVENTUELT 
Henrik Villumsen forelagde et forslag fra Dorte Mark: Indførelse af 
livslange eller 10-årige medlemskaber. En ide, som ikke vandt 
tilslutning. Der blev efterlyst en mentor for medlemmer uden teknisk 
snilde. En sådan kunne hjælpe nye Ghia-ejere i gang med teknisk viden 
m.v. I den forbindelse blev det foreslået, at der holdes værkstedstræf 
både på Fyn, Jylland og Sjælland. 
 
Der blev spurgt om klubben har æresmedlemmer. Svaret: Nej. 
Derefter blev Karmann Ghiaerne startet på en tur ad små fynske veje til 
Fjellebroen Havn (mellem Svendborg og Faaborg).  
 
BJARNE GRGERSEN 
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The Belgium Trip  

 

We spent all day driving, stopped now and then sometimes because we 

were thirsty and because the cars were thirsty. While we were driving 

dad kept giving me numbers and times so i could figure out when we 

would get there. At one point we got stuck in this terrible German 

traffic. It got so bad we had to stop the cars so it wouldn’t overheat.  

 

There were so many cargo truck all around we felt like midgets in our 

Karmann Ghias. At one point we saw Sandra and Michaels car roll to the 

side of the highway. We pulled over and let mom out to ask what had 

happened. Dad and I saw mom help Sandra push the car to start. A bit 

of noise, and then they were off again. Dad didn’t want to loose his 

place in the cue so he tried to keep up with the slow traffic, and didn’t 

realise mom was trying to run to get back to us. I started laughing when 

I saw mom in the rear view mirror running and pointing at us. I saw 

many truck drivers laughing too. 

 

Next morning for breakfast we went downstairs and all the drivers were 

in their green t-shirts, they looked like green minions. Each car was 

given handmade wooden beer boxes which we would eventuently fill.  

There was a chat and we were on our way, except we weren’t because 
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all the break fluid in out car had leaked. So dad had to go and buy more 

and fill it up again, but then we were on our way. We reached a 

monastery and everyone was given a beer for their beer collection. We 

drove a nice drive to a beautiful dam. We were offered tea, coffee and 

cakes and a 360 view on top of the tower.   

The next day we went 

from brewery to brewery 

tasting different beers and 

it went from cold to warm 

and from warm to cold 

weather. The ones in 

convertibles raced each 

other in getting the roof 

up and down. The small 

towns we visted looked 

medival with castles and 

churches made of stone. 

In some towns we drove 

on cobbled stone that 

made the car jump up and down. For the people in convertible the sites 

were magnificent on the high slopes we drove on.  Being able to 

participate in the 2016 Karmann Ghia trip to Belgium was a very nice 

privilege. We got to see beautiful mountain views to grass lands. In 

Belgium there is no Karmann Ghia club. This whole arrangement was 

made by an extuastic family, and everything worked out perfectly. We 

were wined and dined in the best possible way.  

The trip back took as long as getting there, but it was well worth it. 

Samantha Cantu Möller
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Kennen Sie Müritz   

 
Mange bruger Tyskland som transitland til varmere himmelstrøg, hvor 

man kan få sol på bugen. Det er lidt synd, fordi tyskerne har meget 

natur og kultur at byde på. De fleste kender jo nok nogle af de idylliske 

hansestæder: Lübeck, Wismar, Rostock m. fl. Så er der alle 

nationalparkerne (14 i alt), og nogle ligger ikke så langt væk fra DK. 

 Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer 

 Nationalpark Harzen 

 Nationalpark Nedersachsisches Wattenmeer 

 Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer 

 Nationalpark Nedere Odertal 

 Nationalpark Sachsische Schweiz 

 Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw0fr8qPDPAhUFQJoKHTAhAZEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.wanderreisendeutschland.de%2FWandernohneGepaeck%2CMueritzerNationalpark.htm&psig=AFQjCNFUQzmMPE7yy33MMG5SQOIBr5dbRA&ust=1477291270867756
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Så er der Spreewald- området lige syd for Berlin, læs Potsdam. Det 

påstås, at der i Spreewald området er lige så mange lystbåde som i hele 

DK Der er også søerne Plau og Plön  Tilbage til Muritz, der er en stor sø i 

Muritz Nationalpark beliggende i den sydlige delstat Mecklenburg – 

Vorpommern, cirka midtvejs mellem Berlin og Rostock. Nationalparken, 

der blev grundlagt i 1990 har et areal på 318 kvm. Hovedbyen hedder 

Warren. Parken er for en stor del dækket med skov, afvekslende med et 

sølandskab, Müritz  som den største, og over 100 mindre søer og moser. 

Du kan ikke køre rundt i området som det passer dig. Der skal du vandre 

eller bedst leje en cykel – og så er der alle fuglene bl.a. sort stork. 

Vores engelske venner (MG B) synes det var mærkeligt  at man ikke 

bare kan gå rundt om søerne. Men det er en naturpark. 

Gastronomi: Det må være et låneord i Tyskland. Alle spisesteder har 

nogenlunde ens spisekort: Jægersnitzel og Zigøjnersnitzel . Da jeg ikke 

har smagt på en jæger eller zigøjner, har jeg intet 

sammenligningsgrundlag – men det kan være måden kødet er banket 

på og noget topping. Men de kan lave bratkartofeln som ingen andre. 

www.germany.travel : Rejselandet Tyskland -  Tyskland har det hele om 

landskaber og historiske byer. En spændende folder er kortet med de 

gamle historiske veje : Scenic Roads/ferienstrasen. 

Gute appetit... 

Niels K. 

 Husk kontingent for 2017, kr. 300,- 
Kontooverførsel til reg: 2310 Kontonr.: 0726 206 074 

eller 
MobilePay til: 40994771 

 

Senest 31. januar 2017 

http://www.germany.travel/
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Motorhistorisk Samråd (MhS) har til formål at fremme bevarelsen og 

anvendelsen af motorkøretøjer af motorhistorisk interesse i Danmark. 

De er en paraplyorganisation for de mange klubber, som i Danmark 

beskæftiger sig med motorhistoriske køretøjer – lige fra de traditionelle 

veteranbiler til veteranmotorcykler, gamle campingvogne, lastbiler, 

busser, traktorer og varebiler. 

Deres vigtigste opgave er at varetage de tilsluttede klubbers generelle 

interesser overfor myndigheder, politikere, offentligheden og i det hele 

taget sørge for, at de motorhistoriske køretøjer fortsat kan være en 

vigtig del af den danske kulturarv – gårsdagens køretøjer på 

morgendagens veje. 

Læs mere om b.la. politiske mærkesager, historiske nummerplader, 

kulturbevarelse m.m.  på 

www.motorhistorisk.dk 

 

http://www.motorhistorisk.dk/
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Gavner – Gavnø 
 
Ja - I ministeriet lærte vi på skrivekursus, at man skal starte med 

konklusionen uden 4 indskudte sætninger. Det er lejligheden til at 

udøve vores særlige klub ånd og de små drillerier der aldrig bliver 

fornærmende. Der kommer bl.a. en ”svensker” medbringende mærkelig 

laks. Han kan ikke vente til jeg er kommet ud af bilen (ting tager tid) før 

han begynder – det ved jeg og er forberedt og det er jo optakten til lidt 

hyggeligt hanbavian. Det lange bord – det længste på pladsen – og 

mængden af biler demonstrerer klubbens  sammenhold. Med os var en 

Porsche der så lidt nedladende på de små motorer. Det, at vores biler i 

træffets sammenhæng,  har en forholdsvis beskeden pris gør også at 

snakken ikke handler om størst og dyrest. 

 
  

Konferencien til fremvisning af bilerne er et fund – bl.a. hans opråb i 

forbindelse med, at han var ved at blive kørt ned 3 gange, af en dame 

der var kørende i hendes mands gamle Mercedes med aut. Gear og 

åben dør. Alle medlemmerne medbringer vådt -og tørt. Min anke er, at 

maden er alt for sund. Det er nærmest en stor salatbar. Mit forslag til 

næste Gavnø er, at vi får en plads i solen hvor vi spiser pizza og store 

knaldrøde pølser. Vi kan så udnævne en vinder af vores egen Concours 

de Charme af hvem der har lavet den bedste med det hele. 

Niels K. 
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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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To cabrioleter i det skotske højland 
 

I år var det internationale træf i England henlagt til den gamle 

hovedstad i Skotland - Sterling. 

Spjæt og Ole var med på en tur i Det skotske Højland. Men inden vi kom 

dertil skulle vi lige til træffet. 

Dorte og Ian ville også med til den ”lavlandede” del. Da skibet til 

Newcastle afgår fra Amsterdam blev det besluttet at tage en 

overnatning (eller 2), så vi mødtes lidt forbi Bremen til spisning og 

overnatning. 

Torsdag til Amsterdam hvor andre ”Ghia-mennesker” også ville med, og 

så en rolig sejlads til det engelske. Vi besluttede at lade hollændere 

være hollændere og kørte selv til Stirling. 

 

Stor gensynsglæde og 

forventning om en 

spændende weekend. 50 

biler hvoraf de fleste var 

ikke engelske. Vore 

engelske venner synes 

åbenbart der er for langt til 

Skotland – vi andre syntes 

det var stort at opleve 

Skotland (igen – igen). Vi troede at vi ”kun” skulle være 3 danske biler, 

men ud af den blå luft ankom Kim Riishede fra sønnen i Manchester. Et 

hyggeligt gensyn. 

 

Et godt træt med selvfølgelig besøg på et destilleri og op og at se Stirling 

Castle. Lidt ingeniørkunst blev det også til da vi så hvorledes man 

forbinder 2 kanaler med en højdeforskel på 24 meter – The Falkirk 

Wheel blev indviet i 2002. 
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Inden træffet sluttede skulle vi også lige til New Lanark – et ”UNESCO 

Heritage Site” – en by lige som Brede Værk – opstået omkring en flod så 

vandkraften kunne udnyttes til fabrikation af bomulds varer. Grundlagt i 

1786 og udbygget til omkring 1825 da den utopisk socialistiske 

opbyggede samfundsmodel led en krank skæbne og blev solgt til mere 

velfunderede fabrikanter. 

 

De 2 cabio’er tog afsked lidt tidligt da vi havde 4 timers kørsel foran os 

mod Det skotske Højland. Og så gik det ellers både op og ned, rundt om 

bjerge og fantastiske udsigter. Gyvelen blomstrede i en mere gul farve 

end her til lands. Overalt i højlandet vokser planten vildt – gule tæpper 

og gule striber overalt. I Inverness blev vi overfaldet af personer fra 

”Leave” og fra ”Remain” kampagnerne. Det var faktisk det eneste sted 

vi oplevede ”salgsboder” på gaden. Vi oplevede valgkampen noget 

mere mat end her til lands. Loch Ness skulle vi også forbi uden dog at 

møde uhyret. På vor videre færd mod Aberdeen skulle vi lige se på lidt 

mere whisky – Genlivet og Glenfiddich. Aberdeen er en lidt 

ucharmerende havneby med fisk og olie som omdrejningspunkt, men 

det er altid muligt at finde et godt spisested. 

 

Fra Aberdeen til Edinburgh går vejen langs østkysten. Det er nærmest 

den ”feminine” del af Skotland. Her så vi marker, bølgende korn, 

traktorer og bondegårde – noget vi slet ikke havde set i højlandet, der 

nærmest virker menneske- og dyreforladt. 

En enkelt slotsruin – Donnattar Castle – der ligger majestætisk på sin 

klippe helt ud til vandet. Oprindelig bygget i 900 tallet og efter nedbrud 

i 1300 tallet genopbygget i det 16. århundrede for at ende som ruin i 

dag. 

 

Edinburgh er en flot by – men også noget trættende. Ligesom i 

højlandet går det op og ned. Edinburgh Castle, gåture i ”The Royal Mile” 

hvor alle souvenirbutikkerne ligger i de gamle maleriske huse. Det nye 
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skandaleramte parlament for enden af vejen passer ligesom slet ikke 

ind i det bybillede. En tur på vulkaner blev det også til, sådan rent 

bogstaveligt. Fra toppen var der en fantastisk udsigt over Edinburgh 

med opland. 

 

Men alting får en ende 

og på dagen hvor Brexit 

blev proklameret kørte 

vi til skibet i Newcastle. 

Fra Amsterdam er der 

ca. 800 km hjem hvad 

enten det er til Århus 

eller København. Anne 

og Jeg måtte en tur forbi 

Sønderborg og hente 

vores daglige bil, så der overnattede vi. 

Den lille grønne ”Kaj” brød jo sammen i pinsen og stod i Sønderborg for 

reparation. Efter at have fået en ny (brugt) gearkasse kunne vi hente 

den på udturen og måtte så køre tilbage til København i 2 biler. 

 

Et godt træf med mange hyggelige stunder, gensyn med venner fra 

Tyskland, Holland og England, imponerende biler i alle regnbuens farver 

inklusive nogle sorte. 

 

Det blev til 3.200 km på 12 dage uden uheld og de gode gamle biler 

opførte sig eksemplariske. 

Gotfred Blom 
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Kort ny…

50 år med "Pusser" 

Viola's røde Karmann Ghia blev 
indregistreret første gang i St. Louis, 
Missouri i sommeren 1966.  

Egentlig synes Viola, at det var lidt 
besværligt at hendes mand ville have 
en bil med manuelt gear - i USA var 
dette ikke det foretrukne. "Pusser" og 
familien bosatte sig i Danmark i 1971. 
Turen hertil var ikke med fly og 
container, men en rejse med skib fra 
New York til Bremerhaven for både 
Viola, hendes mand og "Pusser".  
Efterhånden vandt Pusser" også Violas 
hjerte og blev hendes tro følgesvend i 
50 år. De seneste mange år på 
Frederiksberg i København.  

I juli 2016 overtog Jesper den røde 
Karmann Ghia. Tillykke til Jesper! 

 

KLUBTRØJER på vej 

Vi har startet processen med at få 

lavet klubtrøjer - trøje med broderet 

klub logo. Vi er kun i opstartsfasen - 

men tænker at dele denne nyhed med 

jer allerede nu.  

Der vil være frit farvevalg (inden for de 

klassiske farver) for disse modeller: 

 Herre: Polo shirt/T-Shirt 

 Dame: Polo shirt/T-Shirt med 
3/4 ærme 

 

Vores mål er at lave trøjer på 

bestilling, hvorfor der kan være nogle 

ugers ventetid. Men er du allerede nu 

interesseret - kan du sende en mail til 

dorte.mark@karmannghia.dk som vil 

koordinere 

bestilling/betaling/levering. 

De først trøjer er klar til julemødet i 
december. 

Hilsen Bestyrelsen 

mailto:dorte.mark@karmannghia.dk
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Interiør Karmann Ghia type 14 

Det er ikke let at finde et brugbart originalt interiør til en type 14, og jo 

ældre modellen er, jo sværere er det også at finde et alternativt nyt 

interiør. Til Low lights, naturligvis rigtigt svært og  bekosteligt at finde et 

brugbart brugt alternativ til det møre opslidte 60 år gamle originale 

interiør. Og vil man forsøge selv at finde nyt stof og vinyl, til at få 

fremstillet nyt interiør i samme farver, er noget af et detektivarbejde at 

finde frem til i samme kvalitet og farve som det oprindelige. 

Det er ikke meget lettere at finde hverken et brugt eller nyt 

præfabrikeret alternativ til det slidte interiør til modeller fra 1960-65. 

Men der er i hvert fald en producent i USA, som er begyndt at 

reproducere stoffer og vinyler, som i mønster, farver og kvalitet ligner 

de originale. 

Firmaet hedder SMS Fabrics og har en udemærket hjemmeside med 

rimelig oversigt over mulighederne. Firmaet sender gerne gratis prøver 

til Danmark. 
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www.volkswagen.dk 

 



21 
 

KR. HIMMELFART 2017 - Weekendtur – 
Sydsjælland & Møn 24. – 28. maj 2017  
 
 

Så er turen kommet til at opleve Sydsjælland og Møn. Vi har lejet en 

gammel gård som vil danne base for træffet i Kr. Himmelfartsferien i 

2017. Det er en gård på landet, med god plads til deltagerne, parkering 

af vores biler og gåture i de grønne omgivelser. Er du mere til en 

havestol på terrassen eller en lænestol foran pejsen kan det også klares. 

Gården ligger syd for Præstø – tæt på Mern. 

 

Der er en mængde interessante udflugtsmål i området, bl.a. kan vi 

nævne: Middelalderbyen Stege med Mølle port og Møns bolcher, den 

bilfrie landsby Nyord, idylliske Svensmarke, Møns Is i Kolbylille, 

romantiske Præstø med brostensgader og hyggelig havn, Roneklint 
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fyrtårn, Danmarks mindste havn i Stavreby, Bønsvig Skov med Svend 

Gønges hule, Thorvaldsens samlingen, Stevnsfortet, Geocenter og 

vandretur ved smukke Møns Klint, romantisk park Liselund og 

Frederiksminde, oldtidsminder og meget mere… - Vi når sikkert ikke det 

hele, men planlægger fine køreture til en del af ovenstående i løbet af 

weekenden.  Der er mulighed for at ankomme allerede onsdag aften og 

opholdet slutter søndag formiddag. Planen er at første fælles køretur 

starter torsdag formiddag.  

Vi håber I har lyst til at deltage.  

 

DET PRAKTISKE: 

 Gården har 13 værelser, som fordeles efter først til mølle 

 Der er bad og toilet på gangen. 

 Rengøring og sengelinned er med i nedenstående pris.  

 Husdyr kan ikke medbringes.  

 Rygning kun udendørs.  

 Pris per person for overnatning i forbindelse med træffet 
(onsdag til søndag): DKK 950. (Samme pris for ankomst 
senere/afrejse tidligere) 

 Diverse forplejning (mad og drikke) og eventuelle entre til 
museer mv. er for egen regning.  
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Tilmelding: 

Senest den 1. marts 2017. Tilmelding er bindende herefter og 

indbetalte beløb refunderes herefter kun såfremt værelse kan 

overtages af anden/andre deltagere.  

For yderligere oplysninger og tilmelding, kontakt; 
Dorte: dorte.mark@karmannghia.dk eller på tlf. 2035 0391  
Henrik: webmaster@karmannghia.dk eller på tlf. 4099 4771 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:dorte.mark@karmannghia.dk
mailto:webmaster@karmannghia.dk
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Året	i	billeder...
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Den italienske Karmann Ghia Klub havde i år indbudt til træf i 

Dolomitterne sidst i juni måned under titlen ”di Passo in Passo” – ”Fra 

pas til pas”.  Det passede perfekt med sommerferie i Ghia’en, en stærkt 

undervurderet fornøjelse. 

 

Rammen om træffet var Ganischgerhof Spa and Resort, beliggende lige 

syd for Bolzano, en køretur på ca 1500km. Med tanke på kørsel i rigtige 

bjerge fik Ghia’en det store service inden afgang, incl nye bremser og 

skift af bremsevæsken. Turen derned blev gennemført på 3 dage, 

primært via landeveje og kun en smule Autobahn.  

 
 Her begynder alperne… 
 
Fredag formiddag mødtes ca. 35 biler ved hotellet, klar til en rundtur på 

ca. 100 km. Det var lidt af en udfordring at få alle biler med rundt 

omkring Bolzano i fredagstrafikken. At førerbilen brød ned midt på 

ringvejen, og vi måtte parkere 15 Ghia’er i et lyskryds i et kvarters tid 

måtte man bare tage på ægte italiensk vis – råde ad de andre og vifte 

lidt afværgende med hænderne… 

Træffets tema var, ud over bjergkørsel, ”vin og mad”, og det er jo altid 

lækkert i Italien. Første stop var Cantina Girlan Kellerei hvor der var 

Med Ghia på toppen 
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rundvisning i deres vinproduktion, et kooperativ mellem alle de lokale 

vinbønder. Det blev selvfølgelig afsluttet med vinsmagning med 

dertilhørende lækkerier.  

 
 Lidt af kælderen under Cantina Girlan Kellerei 
 
Ruten forsatte ad veje som blev både mindre og mere stejle som dagen 

gik. Dagens højdepunkt skisportsområdet Zischgalm i Obereggen, hvor 

vejret var skiftet fra ca. 35 graders varme til små regnbyger hvilket 

egentlig var lidt forfriskende. 

 

Lørdag stod igen på 

udflugt, denne gang 

ca 150km, primært 

via små bjergveje og 

gennem mange pas. 

Dagens flotteste 

udsigt var uden tvivl 

turen omkring den 

opdæmmede bjergsø 

Lago di Fedaia, hvor 

vejen snoede sig 

langs bjerget gennem små tunneller mens søen lå og skinnede i solen. 
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På ægte italiensk vis var der arrangeret kaffepause på toppen af passet 

Fedaia hvor der blev serveret espresso. 

 
Til frokost parkerede vi ved skisportsområdet Latemar og tog liften op 

til en restaurant på toppen. På trods af at det var sommer holdt de 

desværre fast i deres menu og serverede ”Polenta mit käse und speck”. 

Sikkert et hit blandt skiturister om vinteren, et lidt tungt og fedt måltid i 

sommervarmen, men man blev i hvert fald mæt. Til de uindviede er 

polenta en meget tyk majsgrød, lidt i retning af kartoffelmos. 

På hjemturen blev vi igen ramt af regn, denne gang i form af meget 

kraftige tordenbyger, men vi kørte jo i forvejen kun med on hastighed 

på 30-40 km i timen, så alle kom sikkert hjem. 

 
Søndag var træffets sidste dag og ruten gik nordpå mod Brenner-passet. 

Igen var det lykkedes at finde ekstremt små veje, flere var end ikke 

asfalteret. 

 

De første 2 timer foregik i 2. gear uden undtagelse. Enten opad via stejle 

veje hvor bilen kun kunne trække i 2 gear, eller nedad igen hvor 2 gear 

var det eneste som kunne bremse bilen. På toppen af bjergene kunne 

man lugte varme motorer, i dalene var det varme bremser som 

kradsede i næseborene. 
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 Parkering ved hotellet 
 

Destinationen søndag var Pacher Hof, en lille vingård med hotel og 

restaurant ved Fortezza, nord for Bressanone. Ruten fulgte motorvejen 

mod Brenner-passet, men via de små veje hvor man på en del af ruten 

kører 4-500 meter over motorvejen og sidder og ser ned på den i 

fugleperspektiv, for lidt senere at køre zigzag på den gamle hovedvej i 

dalen med motorvejen kørende over ens hoved på broer mm. En 

fantastisk oplevelse når man kommer fra det flade Danmark. 

 
 Små veje på vej mod Castelrotto 
 
På denne del af turen oplevede vi det eneste rigtige uheld, da en 

italiener kom til at bakke ind i siden på en af de tyske deltagere. 
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Heldigvis var der kun materiel skade, men alligevel en ærgerlig 

afslutning på et dejligt træf. 

På Pacher Hof blev træffets sidste måltid indtaget og endnu et par 

flasker blev pakket i bagagen. Herefter var det tid til afsked med 

deltagerne.  

 

Jeg havde planlagt endnu en uges ferie i området i området ved Lago di 

Braies som stod på vandreture i bjergene og flere køreture i Ghia’en. 

Jeg kan varmt anbefale området, der er fantastisk flot og endnu flottere 

set fra en Ghia…  

 

 
 Ghia på toppen, Rifugio Auronzo i 2333m 

Henrik 

  

Husk kontingent for 2017, kr. 300,- 
Kontooverførsel til reg: 2310 Kontonr.: 0726 206 074 

eller 
MobilePay til: 40994771 

 

Senest 31. januar 2017 
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KLUB-KALENDER – 2017 
NATIONALE  

 

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

 
4. December 2016 kl. 14 – Julehygge, glögg og knas         hos Michael og 
Sandra. Tilmelding senest 28. november til Michael 
michaelkuehn@outlook.dk 

 
2. April Garagetræf - Michael og Henrik slår dørene op til deres garager 
i hhv. Årslev og Sorø. Få gode råd eller en hånd med at få bilen 
forårsklar.  Tilmelding senest 28 marts til: 
Michael på michaelkuehn@outlook.dk 
Henrik på: webmaster@karmannghia.dk 
 
9. April Garagetræf – Ole afholder garagetræf i Hasselager. 
Tilmelding senest 2 april til Ole på olesco58@msn.com 
 
April - Generalforsamling Fyn - Nærmere detaljer følger. 

24-28. Maj – Kr. Himmelfart træf på Sjælland - Træf på   
Oremandsgaard ved Præstø – læs detaljerne inde i bladet. Tilmelding 
senest 1. marts til Henrik eller Dorte.  
 
Juni - Gavnø Classic Autojumble & Concours de Charme. Tilmelding 
direkte på  www.gavnoe.dk 
Juli – Strandtur Sjælland 

5-6 August –Træf i Jylland 
Flere detaljer følger senere. 

September - Sverige

mailto:michaelkuehn@outlook.dk
mailto:michaelkuehn@outlook.dk
mailto:webmaster@karmannghia.dk
mailto:olesco58@msn.com
http://www.gavnoe.dk/
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KLUB-KALENDER – 2017 
UDENLANDSKE  

 

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

29. April – 1 Maj - Calatayud i Spanien.  
Mere info: karmann.ghia.spain.2017@gmail.com 

 

1. Maj træf Hannover.  

 Stort VW træf og stumpemarker med god plads til andre 

modeller. Ingen tilmelding nødvendig, 

http://www.maikaefertreffen.de/ 

 

17 - 18 Juni – KGOC International.  

“Rocking and Rollingaround East Northants”. Hold øje med vores 

hjemmeside for flere detaljer. 

 

23-25 Juni Hessisch Oldendorf. 

 Kæmpe VW træf hvor hele byen fyldes med gamle VW’er. 

Bemærk, aldersbegrænsningen, Ghia’er kun 1967 eller ældre Info: 

http://www.uraltkaefer.de/ 

23-25 Juni "From Mountains to the Sea" The Karmann Ghia club   

Italia organizes in collaboration with the karmann ghia club of 

France, its international meeting in the Riviera, on the border 

between Italy and France. 

mailto:karmann.ghia.spain.2017@gmail.com
http://www.maikaefertreffen.de/
http://www.uraltkaefer.de/
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