
Motorhistorisk og FIVA undersøgelse 
 
 
Hjælp din klub og FIVA, ved at deltage i en undersøgelse om historiske køretøjer Hjælp os med at udfylde 
og gennemføre FIVAs verdensomspændende undersøgelse for brugen og ejerskabet af historiske køretøjer, 
så vi kan holde vores motorhistoriske kulturarv på vejene, og vores lovgiveres opmærksomhed fanget. FIVA 
(Federation International Vehicules Anciens) er i gang med en verdensomspændende undersøgelse, der 
skal give detaljerede og håndfaste beviser, der kan stå for den udfordring, der er at bevare adgangen og 
friheden til vores veje, nu hvor vi skal til at navigere os gennem en af de mest udfordrede perioder i vores 
historie. For at kunne forsvare brugen af de historiske køretøjer også i fremtiden, har FIVA (og vi) brug for 
din hjælp til at deltage og gennemføre denne meget vigtige undersøgelse. Der hersker ingen tvivl om at 
fællesskabet omkring de historiske køretøjer verden over, de tilknyttede events, friheden til at benytte 
vejene, og sågar brændstoffet vi skal bruge, er under konstante trusler og pres gennem et skiftende 
landskab af politisk og miljømæssig indflydelse. Denne undersøgelse er særdeles vigtig, når vi skal skaffe de 
bedste argumenter der støtter vores fælles formål. Hvis vi skal forsvare brugen af historiske køretøjer, så er 
det nu vi skal handle og FIVA har behov for at du tager del i undersøgelsen her: 
https://motorhistorisk.dk/fiva-undersogelsen-2020/ FIVA er lige nu i gang med at brede undersøgelsen for 
2020 ud over hele verden. Det er en opdatering af den undersøgelse der blev gennemført i 2014. Det er 
entusiaster fra mere end 70 lande der deltager denne gang. Resultaterne vil give den stærkest mulige støtte 
for bevarelsen af de historiske køretøjer, og for den værdi ejerne af historiske køretøjer skaber for 
samfundets økonomi. Dine svar på denne undersøgelse vil forme fremtiden for de historiske køretøjer 
verden over de næste 5 år. For fortsat at gøre deres arbejde, der har FIVA behov pålidelige data, og 
betydningen af og størrelsen på bevægelsen omkring de historiske køretøjer i dag. Undersøgelsen tager 
omkring 10-15 minutter at gennemføre, afhængig af hvilke svar du afgiver. Det er bedst om du besvarer 
undersøgelsen uden at afbryde den. Når du har afleveret dine svar til undersøgelsen, vil du få mulighed for 
at deltage i lodtrækningen om et af fem eksklusive FIVA ure til en værdi af kr. 1.300, - Mere om 
undersøgelsen lige her: https://motorhistorisk.dk/fiva-undersogelsen-2020/ 


