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Der er altid en Škoda med i billedet! Tja, vi ved jo alle, vi skal herfra en gang. Ingen 
ved som regel hvornår, men i Irland er denne flotte vogn alligevel det ultimative en 
Skoda-entusiast. En Superb som rustvogn - solgt hos Burns Car Sales, Ballisodare .
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Klubinformationer:
Hjemmeside: Škodaklub-danmark.dk

Formand: 
Ole Andersen, Skovhusevej 22, 5560 Aarup
mob. 60 24 76 77
e: olea2568@gmail.com

Kasserer:
Linda Hansen, Ådalen 34, Køng, 5620 Glamsbjerg
t. 26 18 04 19 - e: llhheh@gmail.com

Redaktion:
Hans Erik Hansen, Ådalen 34, Køng, 5620 Glamsbjerg
t. 61 54 07 57 - e: llhheh@gmail.com

Grafisk tilrettelæggelse af Škoda Nyt:
Carsten Andersen, Oksebæksvej 3, 4900 Nakskov
t. 22 23 34 08 - e: carsten@nakskov.nu

Webmaster:
Jesper Hansen - e: jesper@jh81.dk

Škoda Nyt:
Trykkes 4 gange årligt i 275 eksemplarer.

Deadline nr. 1/23: 15. januar 2023 - udkommer medio 
februar 2023.

Trykkeri:
DK Print, Nørregade 17, 4970 Rødby

Der kan betales kontingent m.m. via 
nedenstående MobilePay-nummer. 
Husk at skrive, hvad beløbet dækker. 

Alle henvendelser 
vedrørende bladet og 
hjemmesiden skal ske til 
redaktionen. 
Alle indlæg bedes ind-
sendt som vedhæftet fil 
til e-mail:
carsten@nakskov.nu
- her kan du også 
vedhæfte billeder og 
illustrationer. 
Er du ikke i stand til 
dette, så send et brev til 
Carsten Andersen, som 
er grafisk tilrettelægger.

En bøn for din skyld
Vil du ikke være så ven-
lig at meddele flytning.
Det er meget ærgerligt 
for klubkassen, at vi får 
blade retur, fordi der er 
forkert adresse på - og 
det derfor koster dob-
belt op på portoen, hvis 
vi skal sende det ud en 
gang ekstra.
Brug e-mail eller et af 
de flyttekort, hvor du 
har gratis porto. 
På forhånd tak

Velkommen til:

Hanne & Erling Hansen, Verninge
Carsten & Vivian Trustrup, Nyborg
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ÅBNINGSTIDER: 
Maj og september: 
Weekend og helligdage kl. 13:00-17:00 
Juni, juli og august: 
Tirsdag-søndag kl. 13:00-17:00 
 Vi har åbent for grupper hele året (efter aftale)

Telefon museum 64 72 34 60 
Telefon uden for åbningstid: 
62 24 36 76 eller 21 68 98 76

Nårupvej 32 
Krengerup | Glamsbjerg

Generalforsamlingen 2023

Der indkaldes til ordinær generalfor-
samling i Škoda klub Danmark lørdag d. 
18. februar 2023.
Sted: Hotel Aarup kro, Bredgade 10, 
5560 Aarup kl. 14.00 
Dagsorden for ordinær Generalforsam-
ling 18. februar 2023:
PKT 1 Valg af dirigent og referent og 
stemmetæller
PKT 2 Formandens beretning 
PKT 3 Regnskab for året 2022
PKT 4 Indkomne forslag
 Forslag skal være formanden i 
 hænde senest 14 dage før  
 generalforsamlingen.
 Forslag til vedtægtsændring: 
  § 5
 ”Bestyrelsen sørger for en bå-
rebuket ved medlemmers dødsfald, så-
fremt bestyrelsen er bekendt med dato 
for begravelse/bisættelse til 500,00 kr.”
 
PKT 5 Fastsættelse af kontingent for 
det kommende år:
 Forslag fra bestyrelsen 275 kr.

PKT 6 Valg 
 Kasserer: Linda Hansen
 2 bestyrelsesmedlemmer:
 Søren Thomsen
 Karen-Marie Stjerne Smidt
 2 suppleanter
 Per Søndergaard
 Hans Erik Hansen
Bilagskontrollant: Ina Hansen
Bilagskontrollantsuppleant: Tina Dam 
Larsen
PKT 7 Eventuelt

Som sædvanlig er klubben vært ved et 
par stykker smørrebrød før generalfor-
samlingen. Vi mødes på Hotel Aarup kro 
kl. 12.30 og nyder maden.
Spisningen kræver tilmelding til Linda 
2618 0419  mail: llhheh@gmail.com se-
nest 10 februar.

Hotel Aarup kro ligger lige ved siden af 
Aarup station, hvis man hellere vil tage 
toget derned.
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Kontingent 2023
NU ER DET TID TIL AT BETALE KONTIN-
GENT FOR 2023
KONTINGENTET: 275 KR. BEDES INBE-
TALT PÅ KLUBBENS KONTO I DANSKE 
BANK:
Reg: 1551 konto nr. 7 539 754 
IBAN-kontonummer: 
DK2430000007539754
SWIFT-BIC: DABADK
”Husk at skrive dit navn på indbetalin-
gen”. Mobil pay: 2618 0419.

St. Bededagstræf/Landstræf 
St. Bededag i 2023 er den 5 – 6 – 7. maj
Træffet holdes i 2023 på Vestbirk Cam-
pingplads i Østbirk.
Program med mere kommer i næste 
nummer af Skoda Nyt. Men sæt allerede 
nu kryds i kalenderen.

VESTBIRK CAMPING
Møllehøjvej 4
8752 Østbirk

Tlf. +45 75 78 12 92
Mail: info@vestbirk.dk
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Škoda Tour 2023
Vi har fået så mange positive tilbage-
meldinger fra ind-og udlandet, at vi kan 
sige, at ŠKODA TOUR 2023 bliver holdt 
i Danmark fra den 1. juli til den 8. juli i 
Aars, midt mellem Ålborg og Viborg på 
HEG. Erhvervs- og gymnasieuddannel-
ses center. 
Vi har fået en rigtig fin pris på opholdet 
med mad m.m. 
Værelserne en også fine, enkeltværel-
ser med bad på gangen, 2- og 3-sengs 
stuer, hvor 2 værelser deler et badevæ-
relse. 
Stor fin spisesal og mange muligheder 
for f.eks. et slag billard m.m.
Og så til en pris tæt på hvad det koster 
i Tjekkiet.
Endelig tilmeldingsblanket udsendes 
omkring nytår med tilmeldingsfrist 28. 
februar.

Her har I mulighed for at komme til at 
møde andre ”Škodatosser” fra andre 
lande. 
Så sæt kryds i kalenderen i den til en 
uge i Škodas tegn. Og husk, eneste be-
tingelse for at deltage, er at man møder 
i en Škoda.

Der er desværre ikke mulighed for cam-
pingvogne på skolen.
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Bilklubdag på Krengerup

På en dejlig søndag, den første i sep-
tember, viste vejret sig fra den bedste 
side.
Solen skinnede, og det var hverken for 
koldt eller varmt. Hvis ikke det skulle 
kunne trække veteranbilerne ud af ga-
ragen, ja hvornår skulle de så komme ud 
det er et godt spørgsmål.
Og jo, de kom ud og køre, 116 biler, her i 

blandt 1 lastbil og 1 Tuktuk samt knaller-
ter og MC havde fundet vej til Krenge-
rup gods og Škoda museet.
De og deres ejere og med passagerer 
var da også med til at gøre dagen god 
med megen snak og godt humør. 
En god pølse eller burger fra Luna’s pøl-
sevogn hjælper jo også på humøret
Vi glæder os til at se jer igen næste år.
Jan, Edvin og Hans
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Ferieminder

På vej til Škoda tour 2022, som der var 
lidt om i sidste nummer, gjorde vi, Linda 
og Hans og Malthe, Ina og Edvin samt 
Petter Brudall, holdt i den lille by Mezni 
Louka som ligger i Národní park Ćeské 
Švýcarsko i det nordlige Tjekkiet et par 
dage. 
Et meget flot område som vi aldrig bli-
ver træt af at besøge, bl.a. med en gåtur 
langs floden Kamenice. Et par steder er 
det ikke muligt at gå, så her blev vi sejlet 
frem i en Kann. 

Malthe syntes, det er det kønneste om-
råde, han havde set.

Efter den tur havde vi samlet kræfter til 
at køre videre. Vi havde en aftale med 
Michal Zubr, også medlem af klubben, 
om at vi skulle mødes med ham i en lille 
by vest for Prag, som jeg desværre har 
glemt navnet på. 
Hvad vi så skulle derfra var en hemme-
lighed. Vi fandt Michal og hans 2 børn. 
Han kom i hans 1203 dobbeltkabine, så 
nu var vi 2 som kørte 1203. 

Vi kørte videre til en lille by, Dobříč, ned 
ad en lille gade og gjorde holdt ud for en 
stor port, hvad skulle vi der? 
Jo, over porten hang et stort skilt. ”MU-
ZEUM Tatra 111”
Her blev vi mødt af Milan Horka som 
fortalte lidt om museet. Det startede i 
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1993. Han mente, at der var mange mu-
seer i Tjekkiet med Tatra personbiler 
men ingen med tunge lastbiler, og da 
han var entreprenør og til daglig kørte 
lastbil var interessen der jo. 
Og der var mange fine lastbiler af for-
skellige Tatra modeller. Diverse last-
biler, en Tatra 111 HSC-4 med kran som 
var den første, de fik på museet, og en 
tankbil.
Da vi var kommet hele vejen rundt, blev 
denne bus kørt frem. HB 500 bjergbus. 
Prototypen kom i 1950, et samarbejde 
mellem Tatra og karosserifabrikken So-
domka. Den kom i serieproduktion i åre-
ne 1954 – 57 og er lavet i 521 stk.
Milan Horka med hjælp af sin søn, som 
også hedder Milan Horka, og venner 
fik de den renoveret. Den var køreklar 
i 2019.
Inden vi skulle videre, fik vi en tur rundt 
i området i den fine Tatrabus.
Nu fortsatte turen vestpå til Michals 
”Week-end” hus, hvor vi skulle være et 
par dage. En af udflugterne gik til den 
lille by Chodov, hvor vi skulle ind og se 
et museum, bilmuseum naturligvis. 
Vi har været der før, men nu har de fået 
det udvidet med flotte mødelokaler på 
første salen med fin udsigt til bilerne i 

museet. 
Mange af bilerne har kørt enten rally el-
ler på bane men også ”almindelige” biler 
samt motorcykler.
Inden vi kørte tilbage til Bakov hvor 
Škoda Tour skal afholdes, blev der lige 
tid til et besøg på den lokale gårdbutik 
og en tår øl. 
Og så ”familiefoto”
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Bindeballe Købmandsgård
Ja, den er altid et besøg værd. Der var 
mødt 4 biler i Fredericia. 
Her startede vi med at se lidt på de nye 
Škodaer, da de havde åben hos Skoda. 
Da der ikke var nogle af os der lige stod 
og skulle have ny bil, fortsatte vi mod 
Bindeballe. 
Vi må da konstatere at der også er man-
ge kønne veje i Jylland - i hvert fald om-
kring Bindeballe.
Da vi nåede frem til Købmandsgården, 
stødte der yderlige 3 sæt til, som ville 
med ind og se museet. 
Det er et sted, hvor man kan gå rundt 
flere gange og stadig finde noget, som 
man overså første gang. 
Sagt på en anden måde, der kan man 
bruge mange timer. For os der er blevet 

lidt grå i toppen, er der mange ting som 
vi kan huske fra, davi var unge. 
De mange tobaksreklamer på førstesa-
len, dem så vi jo overalt dengang. 
Rigtig mange forskellige ølmærker, di-
verse krydderier som man kunne købe 
og lakrids, som der jo er nogle, der kan 
lide. Sådan kunne jeg blive ved.
Og så har de en hyggelig cafe med man-
ge lækre kager, som vi selvfølgelig skul-
le ind og smage, mums.
Da den var drukket, og vi havde set lidt 
mere og snakket lidt mere, var det tid til 
at køre hjemad.
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Der er altid en Škoda i billedet
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Årets firmabil 2023: Enyaq
Danmarks mest solgte elbil i år kan 
smykke sig med endnu en titel. Škoda 
Enyaq iV er kåret som Businessbilen 
2023. Ifølge juryen er den rummelig, 
praktisk og solid med lang rækkevidde 
og pænt udstyr til en fornuftig pris.
Danskerne knuselsker Škoda Enyaq iV, 
som er den mest solgte elbil i år. Det 
gælder også firmabilfolket, for ENYAQ 
iV er samtidig den mest solgte firmabil 
på el. Nu er Škoda Enyaq iV 80 kåret 
som Businessbilen 2023.
Det er sket efter to dages dyst mod en 
halv snes andre elektriske modeller i 
firmaklassen, da Business Danmark og 
Jyllands-Posten kårede årets firmabil. 
Arrangementet foregik ved Middelfart, 
hvor en jury bestående af otte professi-

onelle firmabilister, en fysioterapeut og 
to motorjournalister testede bilerne.
Her blev Škoda Enyaq iV 80 sammen-
lignet med Nissan Ariya, BMW i4, VW 
ID.5, Audi Q4 e-tron Sportback, Polestar 
2, Kia EV6, Ford Mustang Mach-E, Tesla 
Model Y, Toyota bZ4x og Volvo C40 Re-
charge. Det er andet år i træk, at feltet 
kun består af elbiler. Sidste år vandt 
Audi Q4 e-tron.

Udmærker sig ved god ergonomi og 
masser af plads
I årets test fik vinderen især point for 
sine hverdagspraktiske egenskaber. 
Škoda Enyaq iV 80 har en elmotor med 
204 hk, et batteri på 82 kWh (77 kWh 
netto) og en rækkevidde på op til 542 
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km (WLTP). Batteriet kan lynlades fra 
10 til 80 procent på en halv time med 
135 kW (DC), så ikke alene kommer man 
langt omkring med fuldt batteri – man 
kommer også relativt hurtigt videre, når 
det er nødvendigt at lade undervejs.
Derudover udmærker Škoda Enyaq iV 
80 sig ved sin gode ergonomi og rum-
melige kabine. Den 13 tommer store 
touchskærm er kombineret med fysiske 
knapper til nem betjening af udvalgte 
funktioner, og der er god plads både 
ved forsæderne, bagsædet og i baga-
gerummmet, hvor sidstnævnte rummer 
hele 585 liter.

Kan bruges til både arbejde og fritid
Lars Bundgaard, som er formand for Tra-
fikpolitisk Udvalg i Business Danmark, 
lægger vægt på den daglige oplevelse.
”Årets vinder er en bil med fine prak-
tiske egenskaber. Her er god plads og 
en overskuelig betjening. Den har godt 
med udstyr og en lang elektrisk ræk-
kevidde i forhold til prisen. Man sidder 
godt bag rattet, og bilen har kvaliteter 
til at kunne bruges til både arbejde og 
fritid,” siger Lars Bundgaard.
I vurderingen går juryen også tæt på bi-
lernes økonomi. Det gælder ikke alene 
pris og beskatningsværdi, hvor Škoda 
Enyaq iV 80 har en beskatningsværdi 
fra 389.146 kr. Der bliver også set på 
den meget omtalte genberegning, hvor 
firmabilers beskatningsværdi genbe-
regnes efter fire måneder. Hvis der er 
stor forskel på beskatningsværdi og 
vejledende pris, eller hvis brugtpriserne 
for den pågældende model er meget 
høje, kan det give en større beskatning.
Jesper Lyndberg, som er landechef for 
Leasingselskabet Alphabet Denmark, 
ser også valget som et udtryk for tids-
ånden.

”Škoda Enyaq iV er det snusfornuftige 
valg, som meget godt afspejler en tid 
med udsigt til recession. Det er ikke en 
bil, som er flashy, men den er et stykke 
arbejdsværktøj, hvor man har lagt vægt 
på det praktiske. Samtidig er det en bil, 
der ikke bliver så hårdt ramt ved genbe-
regning.” siger Jesper Lyndberg.

Fakta
Årets firmabil 2023
Det er 17. gang, at Business Danmark 
kårer årets firmabil.
Juryen bestod af otte professionelle fir-
mabilister fra Business Danmark, to mo-
torjournalister og en fysioterapeut, som 
bedømmer ergonomi.
Testen foregik over to dage i Middel-
fart, hvor køreegenskaber, komfort, sæ-
der, økonomi og udstyr blev vurderet. I 
år deltog 11 biler, som alle er elektriske 
SUV’er i mellemklassen.

ŠKODA UPDATE:
Škoda blev også årets firmabil i 2014. 
Dengang var det Škoda Octavia 2.0 TDI.
ŠKODAs DNA er rummelighed, kvalitet 
for pengene, og det dynamiske design, 
som er inspireret af tjekkisk glaskunst. 
Omkostningerne ved at eje og køre en 
ŠKODA ligger på et lavt niveau, og ŠKO-
DA er blandt de bilmærker, der holder 
restværdien bedst.
ŠKODA har over 120 års tradition for bil-
produktion og lige siden bilindustriens 
tidlige dage, har ŠKODA lavet banebry-
dende teknologier og bestræbet sig på 
at tænke anderledes. De næste år bliver 
grønne for ŠKODA, idet ŠKODA vil have 
flere end 10 biler med eldrift inden ud-
gangen af 2024. Derudover investerer 
fabrikken hele to milliarder euro i alter-
native drivlinjer og nye mobilitetsser-
vices.
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Jo, det er en Škoda!
Da Tjekkoslovakiet var et kommunistisk 
land, blev der samlet Skoda’er andre 
steder end i Tjekkoslovakiet.
Det skete bl.a. i New Zealand, Brasilien, 
Venezuela, Chile, Tyrkiet og Pakistan. 
Og netop i Pakistan byggede man den-
ne model. 
Den fandtes ingen andre steder i ver-
den, men Skoda Museet i Mladá Bo-
leslav har fået fingrene i en af dem, der 
har overlevet. 
Det er trods alt over 30 år siden muren 
faldt - og endnu længere siden, at disse 
biler blev produceret på en bund fra den 
første Octavia-model.
I dag er alt designet, så man på lang af-
stand kan se, at det fx er en Skoda. Lyg-
ter, kølergrill og andre designelementer 
fortæller beskueren, hvilken bil det er. 

Men dengang var der ikke så meget af 
den slags. Det skulle være funktionelt i 
ordets oprindelige betydning, det skul-
le holde til lidt af hver, og så skulle det 
være til at reparere - uden tester og alt 
muligt elektronisk udstyr. 
Selv om jeg aldrig har været i Pakistan, 
så er jeg ret sikker på, at denne her mo-
del har kunne opfylde de fleste af da-
tidens ønsker. Ligesom vi har set det 
andre steder i verden. 
Det seneste besøg i Mladá Boleslav vi-
ste da også nogle nye modeller, som 
ikke tidligere har været sat på hylderne. 
Blandt dem en Trekka fra New Zealand, 
men også en kinesisk Yeti samt et par 
modeller fra den nye indiske samlefa-
brik: Kushaq og Slavia. Den kinesiske 
kan jeg ikke stave. Det lignede en teg-
neserie.
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Vi sætter pris på originalerne

Vores assurandør og specialist i veteranforsikring er 
Steen List der arbejder ud fra vores kontor i Herning.

Steen er naturligvis en del af veteranfolket og kører 
blandt andet Morgan +8. 
Du er altid velkommen til at kontakte Steen for at  
høre mere om priser og indtegnings regler.

75 91 21 92
veteran@thistedforsikring.dk
veteranforsikringdanmark.dk

Hvem er vi?

Ud over forsikringens pris opkræves lovmæssige afgifter. Det drejer sig om skadesforsikringsafgift på  
1,1% af præmien og garantifondbidrag på 40 kroner. For veteranbiler opkræves desuden et miljø bidrag 
på 84 kroner.

rabat ved indtegning  
af flere biler eller  

motorcykler

25%

Motorcykel - BSA 
Dagsværdi 40.000 kr.
Ansvar + kasko inkl. redningshjælp
837 kr.

Klassisk bil - MX-5 
Dagsværdi 150.000 kr. 
Ansvar + kasko
3.229 kr.

Knallert - Puch MS 50 
Dagsværdi 15.000
Ansvar + kasko
764 kr.

Veteranbil - Opel GT 
Dagsværdi 150.000 kr.
Ansvar + kasko inkl. redningshjælp
1.312 kr.

Præmieeksempler

Vi forsikrer veterankøretøjer frem til årgang 1992 
og klassiske køretøjer årgang 1993-1997.  
Velkommen til vores fællesskab!



Vist med ekstraudstyr. Vejl. pris gælder FABIA ACTIVE 1,0 MPI 65 HK. Forbrug v. bl.  
kørsel 17,5-19,6 km/l. CO2-udslip: 115-129 g/km. A+ . Inkl. landsdækkende Service- og 
Reparationsabonnement i 3 år/45.000 km, der kan opsiges med 1 mdr. varsel til udgangen  
af en måned. Begrænsninger i dækninger gælder, se mere på www.skoda.dk/sr skoda.dk

HVIS I VIL HAVE  
DET HELE MED

DEN NYE ŠKODA FABIA

Den giver jer mere plads end nogen anden i sin klasse. Den er  
klassens mest veludstyrede. Og Euro NCAP har kåret den til  
den sikreste i sin klasse. Så I kommer ikke til at mangle noget.  
Det skulle da lige være en 3-årig service- og reparationsaftale.  
Så den har vi inkluderet i prisen, som starter på 159.995 kr.  
Det manglede bare.


