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Så er vi godt i gang med sæsonen. En dejlig juni med masser af gode køredage og træf med mange deltagere. 
Vores eget træf på Markedspladsen blev desværre ikke begunstiget af det gode vejr. Blæst og byger ramte 
netop den dag og det betød selvfølgelig lidt færre deltagere; men alligevel mødte 175 køretøjer op og alle 
deltagere havde en god og hyggelig dag 

Der var i lighed med tidligere konkurrence i tre kategorier og i hver af dem blev der uddelt pokaler 
til de 3 bedste. 
I kategorien flotteste køretøj blev resultaterne: 
Nr. 1  John Würtz, Herning, VW type 1 Campingbus 
Nr. 2 Christian Møller, Nørre Snede, Datsun 240 Z 
Nr. 3 Joan Bøgh, Ans, Volvo Amazon 123 GT 
Kategori Sjoveste/mest spændende køretøj: 
Nr. 1 Kristian Hansen, Silkeborg, Massey Ferguson 135 
Nr. 2 Lars Larsen, Silkeborg, Sunbeam Imp 
Nr. 3 Tim, Laurbjerg, Fiat 147 
Bedste tohjuler: 
Nr. 1 Jørgen Møller, Århus N, Nimbus type A 
Nr. 2 Ole Leth, Ans, Monarck Topper, knallert 
Nr. 3 Egon Riis, Silkeborg, Horex Regina 350 
 
NÆSTE ARRANGEMENT I KLUBBEN ER KLASSISK SHOW I FÅRVANG 
 
Fredag 9. aug. Klassisk show i forbindelse med ”tvilum rallyshow” i Fårvang. Fra 16.00 
Opvisningskørsel på rallybanen kl.19.00  (frivilligt)     Blot mød op i Fårvang og følg skilte og officials 
anvisninger til udstillingspladsen. Gratis adgang til både rallyshow og klassisk show, hvis du kører klassisk. 
Gælder for 2 personer pr. køretøj.  Info: Freddy, 40109370   
 
Tirsdag 20. aug. Tur til Café På Vejen, Grønnegade, Silkeborg, hvor vi skal besøge og fremvise vores køretøjer 
for de udviklingshæmmede der bruger cafe´en som samlingssted. Vi kører også en lille tur med brugerne. 
Cafeén er vært ved kaffe og kage. 
Afgang Ø. Langgade 15, kl. 18.15.  Eller mød op på stedet.                                                                                   
 Info: Freddy 40109370 samt nyhedsbrev. En tur alle bør støtte op om! 
Det er 11. gang arr. gennemføres, så vi håber at se rigtig mange deltagere.                      
 
Søndag 25. aug. Veterantræf ved Hvidsten Kro nord for Randers. Hele dagen. Stort flot og  
hyggeligt. Fælles kørsel aftales individuelt, eller bare mød op i Hvidsten. 
Arr.: Dansk Vintage Motor Club. www.DVMC.dk   24433563 
 
Grønhøj Kro og Veteranbil Madammerne arr. hver søndag i juli og august kl. 13.00 til 17.00: 
Program mv.  www.gronhojkro.dk samt facebook: ”Sommersøndag på Grønhøj Kro” 
Der vil være fsk. udstillinger, musik, mulighed for forplejning  samt Morten Korch museum. 
 
Lørdag den 3. august fra 09.00 til 16.00 afholdes Veterantræf på Heden, Skivevej 27, Grønhøj,                    
7470 Karup. Info.: 51151794 eller   www.veteranerpaaheden.dk  
Et rigtig stort og hyggeligt træf i flotte omgivelser og med bl.a. veteranflyopvisning. 
 
Husk at se Motor Historisk Samråds hjemmeside www.motorhistorisk.dk  
Her kan du læse alt det nyeste om hvad der sker fra myndighedernes side. eks.v. om import af 
veterankøretøjer og historiske nr.plader. 
 
Husk også www.tangesoeveteranklub.dk 

http://www.dvmc.dk/
http://www.motorhistorisk.dk/

