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Klubinformationer:
Hjemmeside: Škodaklub-danmark.dk

Klublokale: Gummerup Skole, Byvejen 57, Glamsbjerg

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@czechbooking.dk

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

Škoda Nyt:
Trykkes 4 gange årligt i 275 eksemplarer.

Deadline nr. 3/20: 12. juli 2020 - udkommer medio august

Trykkeri:
DK Print, Nørregade 17, 4970 Rødby

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

Alle henvendelser 
vedrørende bladet og 
hjemmesiden skal ske til 
redaktionen. 

Alle indlæg bedes ind-
sendt som vedhæftet fil 
til e-mail:
carsten@czechbooking.dk
- 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:
Preben Jensen, Odense N

33

ÅBNINGSTIDER: 
Maj og september: 
Weekends 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

Det sker ofte, at vi får forespørgsler 
på hjælp - tekniske eller for at få fat 
i reservedele til ældre og udgåede 
modeller. 

Vores kontakt er Edvin Hansen, tlf. 
+45 21 68 98 76 eller på den kendte 
mail: traeskomanden@get2net.dk

Mangler du hjælpe til 
din ældre Škoda?
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Lørdag den 15. februar blev på en måde 
en mærkedag i Škoda Klub Danmark.

Der blev fundet en ny formand. Indtil 
nu - og i mange år - har det været Ed-
vin - bedre kendt som træskomanden.

Men Edvin var på valg, og han har i fle-
re år givet udtryk for, at han ønskede 
en afløser. 

Og hans vådeste drøm gik i opfyldelse: 
Der kom en afløser. Formanden hed-
der nu Ole Andersen. Han bor i Aarup 
og arbejder med logistik indenfor bu-
tiksinventar, men har ellers i mange år 
kørt lande- og motorveje tynde som 
lastvognschauffør. 

Derfor har vi - i denne Coronatid - mødt 
Ole via telefonen. Og det er jo helt na-
turligt at spørge: Hvad er din største 
drøm som formand for Škoda- 
klubben?

-Jeg ved ikke, om jeg har en drøm, men 
jeg kunne godt tænke mig nogle akti-
viteter, der kan interessere de yngre 
Škoda-ejere.

-Jeg synes bestemt, vi skal holde fast i 
hyggen, men måske kunne der godt 
komme lidt mere knald på. 

-Jeg kunne fx godt tænke mig, at vi 
startede op med en dag, dedikeret til 
alle de mange tusinde yngre Škoda- 
ejere, vi er omgivet af i Danmark.

-Vores klub har nok det største poten-
tiale i Danmarkshistorien for at få nye 
medlemmer - og særligt de yngre, som 
har en lidt andet tilgang til deres biler.

bare ikke noget at gøre ved, men må-
ske vi kunne lave en Tour de Škoda, 
hvor vi kører rundt i Danmark.

-Jeg kunne tænke mig, at vi kunne lave 
en uges rundtur og fx aflægge forskel-
lige forhandlere et besøg.

-Hvis vi lavede sådan en tur rundt, 
kunne vi få hilst på nogle forhandlere, 
vi normalt ikke ville hilse på, og de kun-
ne jo invitere kunder ind og hilse på os 
og se både de nostalgiske køretøjer og 
dem, der virkelig har fået en ordentlig 
tur. Vi skal dog stadig live have lov til at 
samles mere en 10. 

-Jeg var fortaleren for, at vi skulle tage 
til Wunderland i Hamburg. Og det blev 
en supertur med 28 deltagere.

-Det kan vi naturligvis ikke være helt 
sikre på, at vi kan mønstre hver gang, 
men at prøve noget nyt kan i det mind-
ste give noget erfaring.

Har Corona-krisen ødelagt nogle af 
dine planer?

-Nej, sådan set ikke. Der er nogle ud-
fordringer, men de er vel til at løse. Det 
ærgrer mig selvfølgelig lidt, at Škoda 
Touren har måttet aflyses. Det er der 

-Det er selvfølgelig også irriterende og 
en udfordring at vores Store Bede-
dagstræf ikke kan afvikles. Men hvis 
det er det værste, vi bliver udsat for, så 
klarer vi også det. 

Hvis man følger lidt med på FaceBook, 
så kan man se, at der er 2400 med-
lemmer af Škoda Klub Danmark-grup-
pen. Hvad vil du gøre for at få fat i 
nogle af dem?

-Nu er jeg ikke selv på FaceBook, men  
mon ikke vi kan ”råbe dem op” via de 
medlemmer, der er på FaceBook og 
nogle spændende opslag, som ram-
mer de mange, som jeg ser som po-
tentielle medlemmer. 

-Du fortalte også, at Škoda Society 
Denmark har over 5.000 medlemmer 
på FaceBook. De er jo også potentielle 
medlemmer, men min interesse er ikke 
kun at vi bliver mange, men endnu 
mere at vore medlemmer får noget for 
deres kontingent. 

-Vores tur til Hamburg viste jo også, at 
ikke alt skal foregå i vore egne biler. 
Hvad vi skal, synes jeg mindst lige så 
meget er op til medlemmerne - både 
dem, der allerede er med i klubben, og 
dem der måske overvejer at komme 
med i klubben.

-Jeg kan jo høre, at en del har været på 
fabrikken i Tjekkiet, men der kan jo 
være et potentiale blandt dem, der 

5

Formandsskifte - godt eller skidt?
Charlotte hjælper den nye formand med ideer 
til  fremtidens Škoda Klub. Ole indrømmer, at der 
kan komme til ske noget magisk, hvis vi får fun-
det den rigtige vognbane...
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ikke har.  Det er jo spændende, hvis 
man har lidt hang til teknik at se, hvor-
dan en bil bliver til. Selv synes jeg jo, 
det er imponerende, at de kan styre 
logistikken, og at der er rent som på en 
operationsstue på et hospital, der hvor 
de samler bilerne.

Hvad tænker du ellers på i forbindelse 
med at aktivere medlemmerne?

-Jeg synes godt, at man som medlem 
af en forening kan markere, hvad man 
kunne tænke sig, og så deltage - både 
i arrangementet og i planlægningen. 

-Det kan godt lyde som en floskel, men 
man får meget ud af at være med. Med 
til at planlægge, udtænke nye ideer og 
se dem blive en succes med mange 
deltagere. 

-Jeg har selv et job ved siden af, og 
med arbejdsuger på op til 70 timer, bli-
ver det jo nogle lange uger, hvis jeg 
alene skal styre klubben. Heldigvis er 
der jo en bestyrelse til at give en hånd 
med, og her glæder jeg mig da til at 
samarbejde om at udtænke og udføre 
de opgaver, der skal få klubben til at 
blomstre. 

-Jeg synes mest af alt, at det er en suc-
ces, hvis vi kan få nogle af de medlem-
mer, der bare betaler kontingent uden 
at deltage, til at være med til mindst 
eet arrangement om året. Og hvis de 
synes, at vore møder og træf ikke er 
noget for dem, må de jo fortælle, hvad 
vi kan gøre. Vi er jo ikke tankelæsere. 

Vil de unge gerne deltage og vil de 
måske noget andet?

-Jeg tænker, at vi måske kan lave en 
sparke-dæk-dag, men vi kan også ud-

...fortsat fra sidste nr.

Midt i januar blev bilen og en del løse 
stumper afleveret til maleren. Aftalen 
med ham er, at bilen skal tages under 
behandling, når der er plads. De løse 
dele er blevet sandblæst og grundet, 
bilen er blevet grovspartlet og mang-
ler finspartlingen, inden der kan be-
gyndes på selve malingen.

Da vi afleverede bilen, havde vi en idé 
om, at den kunne være færdig til St. 
Bededagstræffet, men det når vi ikke.

Så måske til Museets åbning, men?? 
Vi håber så, at kunne vise den frem til 
Škodatouren på Tåsinge?

Ventetiden går nu med at få efterset 
og malet alle de smådele, sådan en bil 
består af. Da vi fik benzintanken ud, vi-
ste det sig, at den var fyldt med små 
huller ca. 20 cm. op. Så enten skulle 
den svejses, eller også skulle vi finde 
en anden tank. Der blev ringet til Berlin 
og Prag, men der findes tilsyneladen-
de ingen tanke nogen steder.

fordre hinanden ved at arrangere en 
dag med en kørelærer, så vi kan blive 
bedre bilister og måske lære vore egne 
biler at kende på en glatførebane.

-Jeg er helt åben for ideer. Charlotte - 
min kæreste - er også god til at få nog-
le ideer og selvfølgelig også få mig til-
bage på sporet, hvis jeg kommer for 
langt ud. 

-Heldigvis slås vi ikke med så dårlig 
økonomi, at det kan blive et problem, 
men penge gør det ikke alene. Det gi-
ver os dog en mulighed for - hvis det er 
nødvendigt - kan lade klubkassen bi-
drage for at få et projekt eller arrange-
ment til at lykkes.

-Vi skal naturligvis også prøve at se os 
om efter, hvordan vi kan tilgodese 
medlemmerne i yderkanterne af Dan-
mark. Selv bor jeg nærmest midt i 
dronningeriget og en del arrangemen-
ter finder sted på Fyn, så jeg er jo privi-
ligeret. Det kan da godt være, at vi skal 
”tvinge” os selv til at se på landkortet 
og finde nogle andre og spændende 
steder uden for vores naturlige geo-
grafiske område. 

-Jeg tænker jo, at hvis man kan køre til 
Tjekkiet, Tyskland, Østrig eller England 
for at møde ligesindede, så er en tur til 
Sorø, Thisted eller Nexø jo ikke særligt 
langt væk. Det kan give en masse ny 
dynamik, men vi skal gøre det for med-
lemmerne - ikke for min skyld. 

-Som nævnt har jeg tidligere kørt lan-
det tyndt i lastbil. Det er ikke så stor en 
udfordring, men det kan det naturlig-
vis være mentalt. 

-Jeg glæder mig til at møde medlem-
merne, når det her Corona er ovre.  

Så klagede vi vores nød til venner her 
i landet, og sandelig om ikke der duk-
kede en tank op. Den er til en Octavia, 
så den passer ikke med påfyldningshul 
og benzinmåler, men det er lavet nu, 
og tanken er malet.

To kofangerhjørner og rammen om 
kølergitteret er kommet hjem fra for-
kromning. Der er lavet nøgler til låsen 
i handskerummet. Nu er det så forru-
derammen og køleren, der står for tur. 
Køleren skal trykprøves og rammen po-
leres. Det viser sig, at rustpletterne på 
forruderammen ikke er så svære at få 
af, så den er også ved at være færdig. 
De 2 kølere jeg har stående er utæt-
te. Igen en forespørgsel på nettet, og 
der dukker en tæt køler op, den skal så 
bare afhentes ved given lejlighed.  

Lørdag d. 4. april snakkede jeg med 
maleren, og han lovede mig, at jeg ville 
få bilen hjem inden påske. 

Det var dejligt at høre, for så kan jeg 
komme videre. Som det kan ses på bil-
ledet, blev det et godt resultat.

Vi har fået ”ny” bil

6

Tekst og foto:
Knud Larsen

Lige et par ....
timers arbejde 
tilbage, men 
det ser godt 
ud. 
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1. Valg af dirigent, referent og stem-
metællere.
 John Jørgensen blev valgt til dirigent.  
Han konstaterede at generalforsam-
lingen er lovlig.
Referent: Hans Erik Hansen.
Stemmetæller: Ina Hansen – Lizzi 
Tangå.

2.   Edvin Hansen fortalte om mange 
gode arrangementer i løbet af året. 
Han sluttede med at takke for mange 
gode år som formand og opbakning 
fra medlemmerne.Beretningen blev 
godkendt

3  Linda Hansen fremlagde regnska-
bet. Se regnskabet på næste side. 
Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag.
Fra Svenning Pilgaard er der kommet 
følgende: Vedr. Generalforsamling den 
15. februar 2020:
Jeg foreslår følgende tilføjelser til ved-
tægterne:
1: Det underskrevne og godkendte 
regnskab bringes i det næste klubblad.
Begrundelse: Jeg er medlem af flere 
bilmærkeklubber i Danmark og Tysk-
land og ALLE bringer årets regnskab i 
klub/medlemsbladet. Hvorfor gør Sko-
da Klub Danmark det ikke?
2: Der oprettes en konto der hedder: 
”Køb og salg af rullende materiel” 
3: Der oprettes en konto der hedder: 
”Vedligehold af rullende materiel”
Begrundelse: Kontoen ”Gavekassen” 
bør kun indeholde de beløb der reelt 
bruges til gaver og ikke andet.
Til § 1: --at styrke fællesskabet mel-

Klog beslutning - det er del vel altid, 
hvis det er foreningens generalfor-
samling, som beslutter det. 

Man kan også se det som et svar på 
åbenhed, for hvis man vil have forenin-
gens medlemmer til at være aktive, er 
det rart, at de kan se, at klubben rent 
faktisk har mulighederne. 

Regnskabet for 2019 er det første, der 
er offentliggjort på denne måde. 

En kort gennemgang kan sætte fokus 
på, at bladet koster lige godt 17.000 kr. 
om året inklusive udsendelse. Indtæg-
ten på knap 12.000 kr. dækker derfor 
ikke helt. 

Men pyt - det koster penge at drive alt 
- også en forening. 

lem ŠKODA-ejere og -interesserede i 
bilmærket Škoda og være behjælpelig 
med at skaffe reservedele til især de 
ældre ŠKODA biler.
Med venlig hilsen
Svenning

Stk. 1: generalforsamlingen vedtog at 
regnskabet skal offentliggøres i Škoda 
Nyt.
Bestyrelsen sørger for, at det tilføjes til 
vedtægterne.
Stk. 2: ikke vedtaget, klubben har in-
gen planer om at anskaffe rullende 
materiel.
Stk. 3: ikke vedtaget, klubben har ikke 
noget rullende materiel.
Til §1: ikke vedtaget, i stedet kommer 
der i klubbladet Škoda Nyt oplysninger 
om hvem der kan hjælpe med vejled-
ning og reservedele.

5. Fastsættelse af kontingent for det 
kommende år. Linda foreslog uændret 
275 kr. Det blev vedtaget.

6.  Valg.
Edvin modtog ikke genvalg.
Ole Andersen blev valgt som formand
Bestyrelse:
Karen Marie Stjerne Smidt blev valgt.
Hans Erik Hansen blev genvalgt
Suppleanter: 
Lars Thomsen og Brian Madsen
Bilagskontrollant Ina Hansen
Supplant (bilagskontr.) Tina Dam Lar-
sen.

John afsluttede generalforsamlingen 
og takkede for god ro og orden

Man kan også læse, at egenbetalingen 
for deltagelse i arrangementer beløber 
sig til knap 14.000 kr, men at arrange-
menterne koster ca. 28.500 kr. 

Der er altså et godt flow i klubben, og 
det viser en sund økonomi, at der kun 
er et lille overskud, der kan lægges til 
formuen. 

Den har det til gengæld godt. Klubben 
havde pr. nytår således over 65.500 kr. 
at gøre godt med, således at året 2020 
- hvis ikke vi havde fået Corona-pan-
demien kunne have udfoldet sig sær-
deles aktivt - der ville i hvert fald ikke 
være en økonomisk begrænsning mod 
at slå gækken løs. 

Vi kan forvente, at klubbens regnskab 
også vil være at finde her i bladet.  

Generalforsamlingen 15. febr. Pengene passer

	

Driftregnskab
Alle poster føres i DKR

Indtægter Udgifter
Kontingent 2019 16.850,00
indtægt klubartikler 250,00
indtægt diverse 5.333,32
Indtægt Skodanyt 11.970,00
Klubaftener - arrangementer 13.935,50
Indtægter i alt 48.338,82

Škoda Nyt 8.696,25
Klubaftener-arrangementer 28.726,97
Kontor / porto 8.469,75
Gaver-Diverse 1.065,77
klubartikler 0,00
Girogebyr 300,00
Udgifter i alt 47.258,74

årets relsultat 1.080,08

REGNSKAB 2019
for Škoda klub Danmark - afdeling Fyn

	

side 1 af 2

 

Statusregnskab
Alle poster føres i DKR

Overført fra kasse 1/1 2019 5.575,00
Overført fra giro 1/1 2019 59.148,59
Kassebeholdning i alt 1/1 2019 64.723,59

Kasse pr. 31.12.2019 2.472,00
Giro pr. 31.12.2019 63.331,67
kassebeholdning 31/12 2019 65.803,67
årets relsultat 1.080,08
Balance 65.803,67 65.803,67

Regnskab gennemgået den       /2
Alt fundet i overensstemmelse med bøger, bilag samt kassebeholdning.

Kasserer : Linda Hansen BilagskontrollantJohn Jørgensen

Formue opgørelse

indestående i Bank 63.331,67
Kassebeholdning 2.472,00
T-shirt og Caps 500
½ part i autotrailer
aktiver i alt 66.303,67

2020
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Et sats gav et positivt Wunderland

Lørdag den 29 februar tog 28 med-
lemmer afsted - 25 med bus fra 
Tommerup, resten i egne biler - til 
Miniatur Wunderland, som ligger i 
Hamburg.

Det blev en kæmpestor oplevelse 
både for os oppe i årene samt unge 
og børn. 

Vi havde to børnebørn med. De gik 
vældig op i det, og det betyd meget 
for os.

Vi tror, det gjorde, at vi fik en ople-
velse, som vi ikke ville have været 
foruden.

Miniatur Wunderland startede i 
2000, men mand regner først med, 
at det er færdigt i 2023. 

Der er til dato brugt mere end 
923.000 timer på at bygge det op. 

I Wunderland findes verdens længste 

FAKTA om Miniatur Wunderland

Det store område er grundlagt i 
sommeren 2000, blev åbnet den 16. 
august 2001. I 2008 rundedes 5 mil-
lioner besøgende, i 2012 10 millioner,  
og der er stadig besøgende fra hele 
verden. 

Brødrene Braun, som stod bag op-
rettelsen, satte deres kærester til 
at sætte liv i tingene, således at 
man kan opleve bryllup, begravelser, 
mord med indsat politi, en kopi af en 
overgang mellem Øst- og Vestber-
ling samt afgang og landing af fly. 

Wunderland er bygget op med for-
skellige verdensdele. En del dækker 
Østrig samt Midt- og Sydtyskland. 
Her er bygget kopier af Alperne, der 
er kabelbaner og skilifte, lige som en 
by - Knuffingen - viser bl.a. 270 biler, 
som kører rundt i gaderne og viser 
forskellige dagligdagssituationer. 

En særlig afdeling viser Hamburg 
med Imtech Arena, Michaeliskirken, 
Hovedbanegården og en miniudgave 
af Miniatur Wunderland. 

modeljernbane. Denne bane kører 
igennem mange lande - altså i mini-
format - men stadig lige imponerende.  
Hele vejen er der bygget små huse, 
hoteller, arbejdspladser, bjerge - ja 
selv vulkaner, vinterlandskab og cir-
kus. 
 
Der er masser af dyr, en kæmpestor 
lufthavn, hvor flyene letter og lander. 

Hvert kvarter bliver det store lys 
slukket, og der tændes lys i alle byg-
ninger, tog, biler - og vi kunne blive 
ved - alt sammen i miniature. 

Miniatur Wunderland er en oplevel-
se, som alle bør tage tid til at opleve. 

For os bliver det absolut ikke sidste 
gang, vi besøger det. 

En stor tak til Ole og Linda for at ar-
rangere turen.

Ejner og Lajla.

Et afsnit afspejler Amerika - og fx 
byer som Las Vegas (se billedet her 
nederst til venstre). 

Skandinavien har også fået en sær-
lig plads. Du kan se bl.a. Lillebælts-
broen herover, men der er kopier af 
Egeskov Slot, en kopi af færgen M/F 
Kronprins Frederik - og Norge og 
Sverige har fx snelandskab fra Kiruna 
og en typisk norsk stavkirke. 

Schweiz og Italien har også fået et 
særligt afsnit. 

Bag det hele ligger en verden i skala 
1:87 (H0). Og selv om det er småt, så 
køres der virkelig langt. Man har målt 
en Milka lastbil, som de første 13 år 
har kørt 14.912 km fra vores rigtige 
verden.

Lige lidt tal: Anlæg: 1499 kvm, spor-
længde 15,4 km, 1040 tog, 10.000 
togvogne, 4.340 huse og broer, 
9.250 biler, 389.000 lys, 130.000 
træer, 263.000 figurer, 300 med-
arbejdere, byggetid: 795.000 timer, 
pris godt 150 mio. kr. 



škoda Tour 2020 er aflyst

     Det er på grund af 
     forbud udstedt af den
   danske regering om 
større forsamlinger er 
forbudt indtil udgangen af 
august måned. 

      Det er en kedelig beslutning, 
          men som en af vore tyske 
        venner skrev ”Die gesundheit
            vor vielen menschen ist 
        aber wichtiger als unsere
         zusammentreffen” (imidler-
     tidig er mange menneskers 
helbred vigtigere end vores træf)

Det må vi jo give dem ret i. 

Pas godt på jer selv, så vi kan 
mødes til škoda Tour i 2021.

Ina & Edvin Hansen
Linda & Hans Erik Hansen

PS: næste års træf finder sted
i Tyskland (se side 13)
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ŠKODA TOUR 2021

Škoda Club Zwickau har allerede væ-
ret på banen længe med deres træf i 
2021. Derfor kan vi nu løfte sløret for, 
at det finder sted i Oberwiesenthal 
tæt på den tysk-tjekkiske grænse. 

Der er også sat datoer på, idet der 
allerede er indgået aftaler med Hotel 
Ahorn am Fichtelberg om, at det skal 
finde sted fra den 19.-26. juni 2021. 

På grund af, at Corona-pandemien 
har fremrykket offentliggørelsen af 
næste års træf, har det ikke været 
muligt at få en tilmeldingsformular 
endnu, men vi er ret sikre på, at det 
lokale Škoda-team nok skal få det ud 
i god tid.

Der ligger naturligvis også en masse 
arbejde forude, inden det endelige 
program kan offentliggøres, men vi 
har stor tiltro til at det bliver godt. De 
gæve gutter i Zwickau har gjort det 
før. 

Jens Wille er frontfiguren og han har 
sendt os en hilsen, hvoraf datoer 
med mere fremgår. 

Han har bl.a. sendt os et link til ho-
tellet, hvor man allerede kan se en 
masse af de faciliteter, der findes. Se 
her: 
https://www.ahorn-hotels.de/hotel/
ahorn-hotel-am-fichtelberg/bilder/

Hvis du er blevet nysgerrig, så kan 
man også finde noget mere om hele 
området her:
https://www.oberwiesenthal.de/

Vi lover, at så snart der foreligger 
yderligere informationer, så skal vi 
sørge for at de kommer ud til med-
lemmerne - og http://SkodaTour.eu 
er altid opdateret med sidste nyt. 

Skulle du have specifikke spørgsmål 
kan du skrive på tysk til Jens Wille på 
denne mail: j.wille@skodamueller.de

Vi ses - i Oberwiesenthal. 
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Præmieeksempler

Dagsværdi 
i kr.

Ansvar + 
kasko

Ansvar

25.000 641 237
75.000 934 237

125.000 1.151 237
175.000 1.365 237
200.000 1.468 237
250.000 1.657 237
300.000 1.938 237
350.000 2.214 237
400.000 2.492 237
450.000 2.775 237
500.000 3.051 237

Osv.
Selvrisiko 1.586

Forsikringen omfatter vejhjælp i hele policens kørsels
periode, hvis køretøjets alder er mindst 30 år. Ud over 
forsikringens pris opkræves lovmæssige afgifter. 
Det drejer sig om skadesforsikringsafgift på 1,1% af 
præmien og garantifondbidrag på 40 kroner. For veteran
biler opkræves desuden et miljøbidrag på 84 kroner.

Dagsværdi 
i kr.

Ansvar + 
kasko

Ansvar

25.000 1.577 539
75.000 2.297 539

125.000 2.830 539
175.000 3.358 539
200.000 3.612 539
250.000 4.075 539
300.000 4.766 539
350.000 5.447 539
400.000 6.131 539
450.000 6.826 539
500.000 7.505 539

Osv.
Selvrisiko 3.172

Veteranbiler og motorcykler -1990  
1/1-årlig præmie i kr.

Klassiske køretøjer 1991-1995  
1/1-årlig præmie i kr.

rabat ved indtegning af flere  
veteran- eller klassiske køretøjer.25%

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

En del af

Hvem er vi?
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Test din Škoda-viden:
Sæt en ring om dit svar!

1. Hvilket land er ottende bedst i Škoda-salg 
   i hele verden? Danmark Spanien England

2. Hvilket år blev Škoda Auto grundlagt?  1905 1935 1895

3. Hvilken kendt bilmand arbejdede hos 
    Škoda indtil 1932? Henry Ford Karl Benz

Ferdinand
Porsche

4. Škoda arbejdede nødtvunget for tyskerne
     under 2. verdenskrig. Lavede de Flyvinger Trillebører Bomber

5. Hvilket år var Škoda den mest solgte
     enkeltmodel i Danmark? 1962 1983 2001

6. Fra 1958-1971 havde Škoda en kendt importør i
    Danmark. Hvilket mærke repræsenterer de nu? Mitsubishi Toyota Honda

7. Hvilket år blev Škoda ejer af 
     bilfabrikken i Mladá Boleslav? 1910 1925 1991

8. Hvem var ikke med i opløbet om Škoda? Ford Renault Volkswagen

9. Hvilket år kom den første Škoda-bil til Danmark? 1911 1931 1946

10. Škoda Auto startede under et andet navn? Laurin &
Klement Tatra Praga

11. Hvilken Škoda-model, var den første serie-
     producerede, som havde motoren bagi? 105 1000MB 1100

12. Hvor mange biler solgte Škoda i 2018? ca.
1.250.000

ca. 
1.570.000

ca. 
1.975.000

13. Škoda Auto har tre fabrikker i Tjekkiet. 
     De to ligger i Kvasiny, Mladá Boleslav og Prag Plzeň Vrchlabí

14. Škoda-fabrikken i Mladá Boleslav er lidt større end
     Monaco. Men hvor mange medarbejdere har 
     koncernen (31.12.2018)? 

ca.
25.000

ca. 
34.000

ca. 
39.000

15. Langt væk fra Tjekkiet blev der i 1960’erne
      lavet en jeep-lignende bilmodel. Hvor? Tyrkiet Chile

New 
Zealand

16. Škoda har deltaget i mange rallies og vundet
      rigtigt mange. I hvilket land – bortset fra Tjekkiet -
      har de vundet flest i rækkefølge

Danmark England Argentina

17. Škoda har flere gange modtaget titlen ”Årets Bil 
     i Danmark”. Hvilket år skete det første gang? 1964 1989 1997

18. Hvilken Škoda-model er der solgt flest af i 2019? Fabia Superb Octavia

19. Hvad hedder Škoda’s nyeste model? Kamiq Scala Citigo

20. Hvilket land har Škoda ALDRIG produceret biler i? Kazakhstan Brasilien Japan

Vind Škodas Historie på dansk

Det er jo nogle mærkelige tider, vi le-
ver i - her i foråret 2020.

Men her er noget, du kan løse selv 
om du sidder hjemme. 

Vores grafiske tilrettelægger har 
oversat Skodas første 100 års histo-
rie til dansk og blandt dem, der har 
flest rigtige udloddes et sæt på 600 
sider - signeret af oversætteren, Car-
sten Andersen. Indsend dine svar til 
carsten@nakskov.nu senest 10. juni.



ALTID ORIGINALE RESERVEDELE
Booker du et serviceeftersyn til din ŠKODA, kan der være dele i din bil, som trænger til at blive udskiftet.

På skoda.dk/tryghedsservice kan du se et udvalg af de originale ŠKODA-reservedele, vi benytter til din bil.
Gælder biler der er 5 år eller ældre. Prisen inkluderer ikke eventuelle ekstra ydelser.

HOLD DIN 
ŠKODA GODT 

KØRENDE
TRYGHEDSSERVICE

FRA KUN 1.295 KR.

INKL. ŠKODA
VEJHJÆLP
og stempel i

servicebogen

5+

Med et Tryghedsservice 5+ hos din lokale ŠKODA-forhandler eller servicepartner gennemgår vi din bil
efter fabrikkens forskrifter. Eftersynet udføres af uddannede ŠKODA-mekanikere, der har adgang til det nyeste

specialværktøj og det nyeste software til netop din ŠKODA, så den er i trygge og kompetente hænder.
Som tak for lån af din bil giver vi ŠKODA Vejhjælp indtil næste serviceeftersyn, ligesom vi også giver den et

autoriseret ŠKODA-servicestempel i servicebogen.  

Indhold i Tryghedsservice 5+: Olie- og � lterskift, ŠKODA Vejhjælp og stempel i servicebogen.

Følgende punkter kontrolleres: √bremsefunktion  √ justering af lys og lygter  √kontrol af styretøj
  √hjulophæng  √støddæmper  √ fejlkoder  √ fabriksopdateringer √ fabriksaktioner  √dæk og dæktryk  √væskeniveauer.


