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Škodas jul bliver anderledes i år. Illustrationen herover er fra fabrikkens julekalender.  
Men Corona og mangel på chips har ændret hverdagen og der står ca. 30.000 biler klar 
til komme ud til kunder, når bare der kommer chips til bilerne. 
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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@nakskov.nu

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

Škoda Nyt:
Trykkes 4 gange årligt i 275 eksemplarer.

Deadline nr. 1/22: 15. februar 2021 - udkommer medio 
marts 2022.

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:
Torsten Woller Møller, Grenå        
Jens Ole Larsen, Herlev
Per Olsen, Valby
Bente og Erik Sørensen, Græsted
Simon Qvist Simonsen, Helsinge
Torben Hansen, Ørslev
Kirsten og Per Riis, Rødovre
Torben Bo Florin, Holbæk
Ken Kreutzmann Rødovre

33

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

I  inviteres hermed til  NYTÅRSKUR 
lørdag d. 22. januar 2022 på 
Hårby kro, Algade 24, 5683 Hårby.
Vi mødes kl.  13.00. 
Menu: nu har vi fået æggekage de 
sidste mange år så i  2022 skal vi prøve 
noget nyt biksemad med spejlæg
Pris: 75,- kr.

Drikkevarer for egen regning.
Tilmelding ti l  Linda senest 
den 15. januar 2022
Tlf. 2618 0419 
mail :  l lhheh@gmail.com

GODT

NYTÅR

NYTÅRSKUR
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Programmet til St. Bededagstræffet 2022

Træffet finder sted fra den 
13.-15. maj.

Skodaklubben inviterer her-
med alle medlemmer til at 
deltage i landstræf, som 
foregår på:
Lemvig Strand Camping
Vinkelhagevej 6. 
7620 Lemvig 
Tlf. 2382 0045 skal benyt-
tes ved pladsbestilling.
Program:
Fredag d. 13. maj:
12.00 – 14.00 
 Udstilling og kåring af biler

14.00 – 16.00 
 Leg med bilerne
17.00 Præmieuddeling
18.00 Fællesspisning
PS: I sørger selv for drikke-
varer til hele træffet
Menu: Grillstegt gris, kar-
toffelsalat, salat og flutes. 
Kaffe og småkager.
Pladsens fastliggere bliver 
inviteret med til spisningen. 
Lørdag d. 14. maj:
08.30 – 10.00 Fælles mor-
genmad (medbring selv)
11.00 Tur ud i det blå, som 
afsluttes på VW & Retro 

Museum i Ulfborg, hvor ef-
termiddagskaffen indtages. 
Klubben sørger for frokost-
pakke. Husk drikkevarer. 
18.30 Fællesspisning (evt. 
rester)
Søndag d. 15. maj:
08.30 – 10.00 Fælles mor-
genmad (medbring selv)
Info:
Pladsen har to luksushyt-
ter med bad og toilet og 
seks sovepladser. De koster 
650,00 pr. nat + strøm.
Der er tre små hytter med 
plads til fem. Der er ingen 

bad og toilet. De koster 
450,00 pr. nat + strøm.
Der er reserveret et fælles 
campingområde til cam-
pingvogne og telte.
For at reservere hytter-
ne skal man ringe til cam-
pingpladsen senest den 15. 
marts på ovenstående tlfnr.
Man skal oplyse, at man 
skal til Škodatræf for at få 
15 % rabat på prisen.
Pladser til campingvogn og 
telt bestilles senest søndag 
den 24. april på ovenståen-
de tlfnr. 

Husk at sige, det er til 
Skodatræffet, så får du 15 
% rabat.
Tilmelding til træffet sen-
des på mail til: knudlarsen@
lidenlund.net senest søn-
dag den 24. april.
Det skal desuden oplyses 
om, hvor mange I kommer, 
og om I kommer til hveder 
torsdag aften. 
Deltagergebyr: 150 kr. som 
dækker mad, udstilling af bi-
ler og entre på VW- museet, 
sandwich og                           ef-
termiddagskaffe lørdag. 

 

Betal via MobilePay 
26180419 eller på bank-
konto reg. nr. 1551 konto 
nr. 7539754 senest søndag 
den 24. april.
Børn til og med 13 år betaler 
ikke deltagergebyr.
Der tages forbehold for 
ændringer.
PS: Husk drikkevarer til hele 
træffet.



Velkommen til 
ordinær

generalforsamling
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Indkaldelse til ordinær 
generalforsamling i Škoda Klub 
Danmark.
Lørdag d. 26. feb. 2022 Kl. 14.00
På Hotel Årup Kro
Bredgade 10 5560 Årup

Dagsorden

1: Valg af dirigent. Referent og stem-
metællere.
2: Formandens beretning.
3: Regnskab for året 2021.
4: Indkomne forslag *).
5: Fastsættelse af kontingent for det 
kommende år.
6: Valg til bestyrelsen.
     På valg:
     Formand: Ole Andersen
     Bestyrelsesmedlem: 
     Hans Erik Hansen (ønsker ikke
     genvalg)
      Bestyrelsen foreslår Brian Madsen

Suppleanter: 2 stk.
Bilagskontrollant: Ina Hansen
Bilagskontrollantsuppleant:Tina 
      Dam Larsen
7: Eventuelt.
 

*) Forslag som ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være for-
manden i hænde senest 14 dage før 
generalforsamlingen.
Stemmeberettigede er kun de med-
lemmer der har betalt kontingent for 
året 2022 – senest 8 dage før gene-
ralforsamlingen.
Som sædvanlig er klubben vært ved 
lidt mad før generalforsamlingen.
Spisningen starter kl. 13.00 på Hotel 
Årup Kro. Dette kræver tilmelding til 
kassereren – Linda Hansen senest 
de. 19. februar 2022.
Mobil:       2618 0419
E-mail:   LLhheh@gmail.com 
Tilmelding er bindende.

Kontingent for 2022 – 275,00 kr. 
BANKOVERFØRELSE 
Reg. Nr. 1551 konto nr. 7539754 
(husk at skrive jeres navn på indbe-
talingen)
FIK: +01<                         +7539754<
Mobil Pay: 2618 0419
IBAN-kontonummer:  
DK2430000007539754
SWIFT-BIC:  DABADK

Kugler har mange farver og vægte og 
så triller de.

20 par hænder havde fat i os. Vi hør-
te mange sjove vitser og kommen-
tarer. ” øv der røg den i pisrenden”, 
”yes de væltede sku”, ”hov, hov” godt 
den bane ikke er i brug, når nu kuglen 
hopper over banden ind til naboen. Ja 
alle morede sig og hyggede sammen.

Derefter spiste de mad - hele 4 retter 
- og det smagte rigtig godt.

Det blev en rigtig god eftermiddag. 
Dem der spillede / trillede også var 
dygtige til at vælte kegler og få 1-2-3 
strikes i træk

Tak til alle som var med til at gøre det 
til en dejlig bowlingtur.

En lørdag i Middelfart



8 9

Klokken 08.00. Det er først på da-
gen. Nå, der var dem, der skulle 
hjemme fra meget før, så vi må ikke 
klage. Det var der heller ikke no-
gen grund til, da vi jo skulle på tur 
med bussen sammen med Škoda- 
klubben. 22 mødte op i Tommerup 
og steg ombord på bussen. Efter 
kort tid var der nogle der blev lidt 
nervøse, da chaufføren fortalte, at 
han normalt var bedemand, og der 
var ikke noget med lige at gå op og 
prikke ham på skulderen.

Vi nåede Nyborg hvor yderlige 
5 + 1 barn stod på. Og så var der 
rundstykker til alle 😊

Videre mod Næstved i flot vejr. 
Næstved Automobil- og Samlermu-
seum blev nået uden nervøse træk-
ninger fra chaufføren. Her stødte 2 
af vore nye medlemmer fra Sjæl-
land, Per Olsen og Jens Ole Larsen, 
til. Vi kom ind og blev budt velkom-
men. Man beklagede, at der ikke 
var varme på i hallerne, men der var 
gratis kaffe i lokalet ved siden af.

Nu blev vi sluppet løs blandt bilerne. 
Der er virkeligt mange forskellige 
mærker og modeller, personbiler, 
busser, lastbiler, motorcykler, trak-
torer og landbrugsmaskiner. Der 
stod en Škoda Octavia fra Polen, 
her havde man skåret noget af ta-
get af så den nu stod med foldetag.  
Ja man kunne også få ordnet tæn-
derne, hvis man ellers havde mod 
til at sætte sig i stolen. Man kunne 
også besøge de andre butikker.

Nu var klokken blevet 12.00 og så er 

det jo spisetid. Museet bød på, nok 
den bedste biksemad, som jeg har 
fået.

Et museum hvor man sagtens kan 
bruge det meste af en hel dag på.

Bedemanden havde nu startet bus-
sen, og så gik det mod Herfølge, 
stadig i flot vejr, så man nød turen. 
Bl.a. så vi det store Skovtårn. En-
delig nåede vi Sjællands Veteran 
traktormuseum, hvor formanden 
bød velkommen og fortalte lidt om 
museet, og klubben som står bag. 
De havde et fint værksted, hvor de 
mødes en gang om ugen og skru-
er i traktorerne. Vi blev vist hen til 
museet, hvor et par gamle trakto-
rer stod og tøffede. Inde på museet 
stod der mange kendte modeller, 
men også en del som jeg aldrig hav-
de set. Der var da lige en hal mere 
med mange urestaurerede model-
ler. Der var også her meget at se på.

Klokken blev 15.00: kaffetid. Muse-
et havde sørget for kaffe og kage til 
os i deres klublokale: Her kunne vi 
også se værkstedet med flere trak-
torer, som de arbejdede med.

Da kaffen var drukket, gik det mod 
Tommerup igen, så chaufføren kun-
ne nå hjem inden hans køretid ud-
løb.

Tak til alle jer klubmedlemmer som 
var med til at gøre det til en dejlig 
dag. Og til Tommerup Turistfart og 
”Bedemanden” for hans sjove be-
mærkninger under vejs.

Linda og Hans Erik

Busturen til ”Slaraffenland”



Den 19. september mente man i 
klubben, at vi skal se lidt andet 
end Škoda. 

Derfor havde Brian arrangeret, at 
vi kunne komme til Kerteminde og 
besøge Allan Conradsen og hans 
Trabant biler + lidt andet.

Vi mødtes ved Shell-tanken i Mun-
kebo og kørte i samlet flok til Ker-
teminde. 

Vi blev budt velkommen af Allan, 
som fortalte lidt om værkstedet 
og hans interesse for øst-biler - 
især Trabant. 

Vi kom ind på værkstedet, hvor der 
stod en gammel fin Wartburg. Der 
var også en på liften, som han var 
i gang med. 

Vi gik ind i lokalet ved siden af, 
hvor der stod flere fine biler: Tra-
bant cabriolet, Wartburg i flere 
udgaver b.la. som Pick up. Også et 
par Scootere fra DDR samt meget 
godt på væggene.

Foruden veteranbiler har Allan 
også en brugtbilforretning med 
værksted på den anden side af 
gaden. Her stod der, foruden man-

ge nyere biler, flere Wartburg, Tra-
bant og også Škoda hvoraf nogle 
også var til salg.  

Da vi langt om længe havde set 
os mætte, gik vi over til ”Veteran-
afdelingen”, hvor der var sat borde 
frem, så vi kunne nyde vores kaffe 
og kage. 

Efter megen god snak blev det tid 
til at sige farvel.

Herfra skal der lyde en stor tak 
til Allan for en meget interessant 
dag.
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De gamle fra Østeuropa
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Trekkaen dukkede for nylig op på 
LEGO ’s ide-hjemmeside, hvor fans 
af de legendariske byggeklodser kan 
dele deres ideer til nye modeller. 
Idemanden Gareth Davies går under 
navnet Expanse. Han er fra New Zea-
land, hvor TREKKA blev produceret 
mellem i årene 1966-1973 på kompo-
nenter fra Škoda Octavia kombineret 
med lokale dele, primært til karosseri-
et. Trekka  var den første og stort set 
eneste personbil, der er designet og 
fremstillet i New Zealand. 
-Jeg ville bygge noget med en stærk 
forbindelse til New Zealand, noget 
som børn i alle aldre kunne lege med 
og som kunne udstilles som en inte-
ressant model. TREKKA virkede som 
et godt valg, skrev Gareth, da han lag-
de sin id´op på på LEGO-siden.
Modellens lyseblå farve, kendt som 
Medium Azure i legetøjsfirmaets far-
vesprog, er defineret af de afrundede 
klodser, som er brugt til de forreste 
hjørner af bilen.
Det tog kun et par dage at finde ud 
af, hvordan han skulle bygge karros-
seriet, men de forskellige bevægelige 
dele var det vanskelige. 
Den endelige LEGO-TREKKA er vir-
kelig detaljeret. Bilen har funktionelt 
styretøj, oplukkelige døre og tag, en 
oplukkelig motorhjelm og et sam-
menklappeligt bagsæde, der, når det 
klappes sammen, afslører et skjult 
opbevaringsrum. 
Designeren skabte endda to variati-
oner af bilens bagende design for at 
matche de variationer, der var tilgæn-
gelige i New Zealand.

Sættet består af 1.825 dele, og væg-
ten af   den samlede model er over 1,5 
kilo. Modellens mål er 34,6 x 18,5 x 
19,6 centimeter. 
For at denne model bliver sat i pro-
duktion skal mindst 10.000 stemme 
på Trekkaen for at få det til at ske.
Modellen ser ud til at have fanget 
opmærksomhed fra både LEGO- og 
ŠKODA- fans. 
Kun få dage efter udgivelsen havde 
den allerede opfyldt den første betin-
gelse for at skabe et rigtigt sæt. Idéen 
skal have mindst 100 stemmer inden 
for 60 dage. For at komme på mar-
kedet skal den også indsamle 1.000 
stemmer inden for et år. Dernæst 
får den yderligere 6 måneder til at 
nå 5.000 tilhængere og til allersidst 
er der endnu seks måneder til at nå 
10.000 stemmer.
Hvis LEGO-sættet TREKKA får de 

nødvendige 10.000 stemmer på LE-
GOs hjemmeside, kommer den på en 
shortlist, og det danske firma vil måske 
derefter sætte sættet i produktion.  
Škoda opfordrer til at man går ind og 
stemmer på TREKKA. 
Husk, at du skal have en konto på 
LEGO -siden for at kunne bekræfte 
din stemme, så det er ikke nok blot at 
klikke for at afgive din stemme.

Er du LEGO-tosset og Škoda-fan, så se her



HVOR SKAL VI HEN DU?

Vi har noget på plads, men der 
skal vel ske noget mere i 2022?

Januar: Nytårskur
Februar: Generalforsamling
Marts: ?
April: ?
Maj: Store Bedagstræf

Det er den foreløbige kalender, 
men der er jo mange måneder 
endnu at fylde ud.

Kom med din idé til noget vi kan 
gøre sammen: Ud og se, ud med 
madkurven eller ud og ?

Du kan gøre det selv eller bede
bestyrelsen om assistance.

15

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?

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
815 kr.

Klassisk bil - MX-5 
Dagsværdi 150.000 kr. (1992)
Ansvar + kasko
3.142 kr.

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

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

Præmieeksempler

Vi forsikrer veterankøretøjer frem til årgang 1991 
og klassiske køretøjer årgang 1992-1996.  
Velkommen til vores fællesskab!
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skoda.dk

ENYAQ iV 50-80 kWh. 109kW/148hk-150kW/204hk, Forbrug 156-172 Wh/km. Rækkevidde 
op til 361-536 km. Forbruget kan påvirkes af kørestil, vejrforhold og tilvalg af udstyr. Halvårlig 
ejerafgift 330 kr. Inkl. Service- og Reparationsabonnement i 5 år/100.000km. 14 dages 
fortrydelsesret for abn. Se begrænsninger og dækningsvilkår på www.skoda.dk/sr.

DEN NYE ŠKODA

ENYAQ iV

OPLEV DEN NYE 
100% ELEKTRISKE ENYAQ iV.
Rækkevidde op til 536 km. 

Inkl. 5 års Service- & Reparationsabn.


