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Fabrikken i Kvasiny. Der ser stille og roligt ud. Det er der faktisk også, da billedet er 
taget den 6. juli 2021 - dels er det helligdag - dels har Skoda udfordringer med elek-
tronik til bilerne i produktionen i hele produktionen. Det betyder ventetid på nye biler. 
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Škoda Nyt:
Trykkes 4 gange årligt i 275 eksemplarer.

Deadline nr. 4/21: 15. oktober 2021 - udkommer medio 
november 2021.

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@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:

Peter & Ninna Jansen Temmesen, 
Langeskov
Søren Karstensen, Hjørring
Emma R. Jensen, Ejby
Heidi Madsen, Bogense
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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

Træf for historiske Škodaer

Lørdag den 4. september 
2021 havde entusiater 
kaldt til til  var der Škoda 
Classic Tour i Mladá Bo-
leslav med undertitlen: 
kørsel drevet af kærlighe-
den til vintagebiler.
Folk som har været på fa-

brikken i Mladá Boleslav 
kender naturligvis huset 
i baggrunden, som er fa-
brikkens museum. 
Deltagerne var medarbej-
dere hos Škoda, som også 
er passionerede ejere af 
historiske biler. 

Helt oppe til venstre i bil-
ledet, vil man dog ane et 
par af museets sjældne 
klenodier: Škoda Superb 
938 fra 1939 - og bl.a. en 
110 R Coupé, en Octavia, 
en 1200, 1101 og en 1102 
cabriolet. 
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Ny ENYAQ på vej
Inden Verdenspremieren er 
coupé-modellen af Škodas 
elektriske SUV endnu i ca-
mouflage. 
Man bliver dog ikke i tvivl 
om, at Škoda Enyaq Coupé 
er en elbil med attitude. 
Kunder over hele verden 
har taget godt imod elbilen 
Enyaq. 
Enyaq er bestilt i cirka 
70.000 eksemplarer. 
Verdenspremieren bliver 
den 7. december og Dan-
markspremiere sommeren 
2022.

Længere og højere
end ENYAQ
Den nye Coupé er 4,653 
meter lang, 1,617 meter høj 
og 1,879 meter høj. 
Dermed er den en anelse 
længere og højere end den 
Enyaq, vi allerede kender. 
Den faldende taglinje tager 
en anelse af pladsen i baga-
gerummet - der går fra  585 
liter til 570 liter.
I kabinen bliver oplevelsen 
af rummelighed forstærket 
af panoramaglastaget, som 
er standardudstyr.
Design Selection Lodge har 
sædeindtræk af 40 pro-
cent ren uld og 60 procent 
polyester. Polyesteren er 
produceret af genbrugte 
PET-flasker – der går cirka 
318 flasker til et sæde.
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Ny ENYAQ på vej

Škoda Enyaq Coupé får 
samme drivkraft, som den 
Enyaq vi kender - nemlig 
iV 60 med 62 kWh-batteri 
(netto 58 kWh) og en elmo-
tor på 132 kW (179 hk)/310 
Nm, mens Enyaq Coupé iV 
80 har et batteri på 82 kWh 
(netto 77 kWh) og en elmo-
tor på 150 kW (204 hk)/310 
Nm. Kombineret med 
coupéens ekstra gode aero-
dynamik har Enyaq Coupé 
iV 80 den længste række-
vidde af alle Enyaq-model-
ler, hvilket betyder mere 
end 535 km (WLTP) på en 
fuld opladning.
De to modeller har bag-
hjulstræk, men vil man have 

firehjulstræk, er der des-
uden Enyaq Coupé iV 80x. 
Den har ligeledes et batteri 
på 82 kWh (netto 77 kWh), 
og den ekstra elmotor ved 
forakslen får den samlede 
systemydelse op på 195 kW 
(265 hk)/425 Nm.
Alle ENYAQ COUPÉ iV-mo-
dellerne kan lade med 11 
kW AC, ligesom lynoplad-
ning med op til 125 kW DC 
er en mulighed. Så tager en 
opladning (5-80 procent) af 
det største batteri cirka 38 
minutter.
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Ny bil på Škoda-museet

Søndag den 8. august fik vi besøg af 
Michal Zubr fra Tjekkiet. Med sig hav-
de han denne skønne bil som nu kan 
ses på Škoda museet.
En Škoda 1200 van fra 1954. Bilen er 
superflot restaureret med originalt 
indtræk m.m.
Modellen blev produceret fra 1952 – 
1956 som 4-dørs sedan, varevogn, 
stationcar, ambulance og rustvogn. 
I 1956 blev den faceliftet og kom til 

at hedde 1201. Produktionen af den 
fortsatte indtil 1961.
Michal Zubr er en af Tjekkiets største 
Škodaentusiaster med en samling 
der spænder lige fra en 1101 cabrio-
let til en Škoda RTO Bus i meget flot 
stand.
Foruden Škoda 1200 har han også en 
Škoda 440 stående på Škoda-muse-
et.
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Grilldagen

Endelig en dag med solskin. Der var 
da også 27 medlemmer, som nød det 
fine vejr hos Brian i Harndrup. Der var  
kaffe ad libitum, rigtig gode kager, så 
var dagen kommet 
godt i gang.
Der var også dem, 
der øvede sig i at slå 
søm i, andre forsøg-
te sig med støvle-
kast. 
Selvfølgelig blev 
vore biler udstillet 
i haven - flot syn - 
men det var jo også 
Škodaer.
Der blev desuden mulighed for at 
besigtige værkstedet. Her var der 
gang i et par biler. Udenfor stod der 
flere, der ventede på at komme ind, 

så de bliver ikke arbejdsløse med det 
første. Reservedele er der heller ikke 
mangel på. 
Hen under aften tændte Heidi op i 

grillene, og så var 
Søren og Brian klar 
med mad: Kotelet-
ter, oksebøffer og 
pølser med dertil 
hørende salat, rigtig 
god mad, som Kattia 
havde skaffet.
Derefter begyndte 
nogle hjemturen, 
andre hyggede sig 
med Le Mans på 

storskærm.
Tak til Brian og knægtene for at læg-
ge hus til og Kattia for god mad.

Linda og Hans
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En rigtig bil skal da køre hjem
Hvor går første tur hen i den nye 
Škoda ?? Selvfølgelig til Tjekkiet - 
nærmere bestemt til Mladá Boleslav, 
så bilen kan blive fotograferet foran 
hovedporten på Škoda-fabrikken og 
-museet.
Da Per spurgte om vi ville med en 
smuttur derned, var der ingen be-
tænkningstid. 
Ja, selvfølgelig. Den 23. juli blev vi 
hentet og så gik turen sydpå, først 
til Bøjden så den, bilen, kunne få sin 
første tur med en færge. Derfra vi-
dere til byen Juterbog og hotel Land-
haus Heinrichshof. Et godt sted hvis 
man kommer på de kanter. 
Næste dag videre mod Tjekkiet ad 
alt andet end Autobahn. Ved en 
tankstation, hvor vi var inde for købe 
lidt mad, var Octaviaen også ved at 
være sulten. 

Vi mødte dette spøjse køretøj - cykel 
med hjælpemotor model Husqvarna 
fra Sverige. 
Videre gik det ad de smukke veje ind 
til Mladá Boleslav i Tjekkiet. 
På bygrænsen mellem Mladá Bo-
leslav og Kosmonosy havde vi boo-
ket et par hotelværelser.

Vi ankom lørdag, men receptionen er 
lukket i week-enderne. 
Heldigvis var der et telefonnummer, 
og der var da heldigvis en i den an-
den ende der kunne tale lidt engelsk 
og så blev der lukket op. 
Receptionisten kom med en overdå-
dig bakke med morgenmad til næste 
morgen.
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En rigtig bil skal da køre hjem

Søndag gik turen til Škoda-fabrikken 
og fotografering og så til museet 
med mere fotografering. 
Ind og se museet med mange fine 
gamle Škodaer. 

Næste dag skulle vi lige ind i Škoda 
butikken ved siden af museet, hvor 
der blev købt ind. 
Derefter blev kursen sat mod nord. 

Bilen skulle også lige prøve lidt 
bjergkørsel i nationalparken Bøh-
misk Schweiz. 

Her ville vi gerne have overnattet, 
men alt var optaget, så vi måtte helt 
ind i Tyskland for at finde et hotel.
Næste dag stod der Danmark på pro-
grammet. Da vi var næsten hjemme, 
kom vi i tanke om, at Knud og Henny 
var på campingpladsen i Gummerup.
En hurtig opringning og aftenkaffe 
var sikret.
Tak til Per for en hyggelig tur.
(og Henny og Knud for aftenkaffe  )

Linda og Hans 
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Nytårskuren 2020
Selv om vi skriver midtsommer, kan man 
da god holde NYTÅRSKUR. Det gjorde vi 
i hvert fald i Škoda-klubben.
Den 19. juni havde 28 medlemmer og 
2 børn fundet vej til Maagen i Assens 
-ja, helt fra nordenfjords i Jylland var de 
kommet.

Vi startede med at udstille vore biler på 
pladsen foran Maagen - ud mod marina-
en - kl. 12.30 gik vi ind. 

Coronapas blev behørigt kontrolleret og 
efter at Jan fra Maagen havde fortalt, 
hvordan man skulle spise æggekage på 
den rigtige ”Maage facon”, gik man til fa-
det, og vi må konstatere, at æggekage 
det kan de lave i Assens.

Medens man ventede på, at der blev lidt 
mere plads i maven, kunne vi gå ud på 
pladsen foran.
Her holdt Ferrari-klubben og udstillede 
deres biler, medens de spiste ude på 
terrassen, så der var mange fine biler i 
Assens den dag.
Tak for et fint fremmøde. Vi ses næste 
år. Her skal vi forhåbentlig ikke vente 
helt til juni, inden vi kan holde nytårskur.
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Glædelige komsammener

19. september kl. 13:00 - Østmuseum i Kerteminde
Nu bliver der mulighed for at lidt andre østblokbiler end lige Skoda. 
Vi besøger et af vore medlemmer, Allan Conradsen i Kerteminde. 
Foruden mange biler til salg, har han også gjort i Trabant – Wart-
burg i mange år.
Vi mødes ved Shell tanken ved lyskurven i krydset om mod Lindø 
værftet, Munkebovej kl. 13.00.Herfra kører vi ud til Allan, ser hans 
biler drikker vores medbragte kaffe og kage.
Allan Conradsen Nordre Ringvej 56 5300 Kerteminde

23. oktober kl. 08:00 - Bustur til Næstved Automobil-, 
nostalgi- og samlermuseum
Vi arrangerer en bustur til Næstved Automobil, nostalgi og sam-
lermuseum i Næstved, derfra kører vi til Herfølge til Sjællands Ve-
teran Traktormuseum.
Turen begynder kl. 08.00 ved Tommerup turistfart Ellehaven 19. 
5690 Tommerup hvor vi stiger ombord i en af deres busser og kø-
rer mod Næstved, undervejs får I et rundstykke og en kop kaffe.
Næstved Automobil, nostalgi og samlermuseum er der noget for 
enhver at se på, ikke kun biler men også butikker fra før verden 
gik af lave og meget andet godt. Når vi har set udstillingen, skal vi 
have noget at spise: Biksemad med spejlæg, alt hvad I kan spise.
Derfra kører vi mod Herfølge til Sjællands Veteran Traktormuseum, 
her ser vi deres samling og drikker eftermiddagskaffe. 
Vi forventer at være tilbage i Tommerup senest kl. 17.30  
Tilmelding til Linda tlf. 2618 0419 E-mail: LLhheh@gmail.com se-
nest 9. oktober.
Pris: 100,00 kr. som dækker mad og kaffe. Drikkevarer til maden 
for egen regning. 

13. november kl. 14:30 - Motionslørdag Trænger I til lidt moti-
on?? Efter at vi nu har kørt rundt i vore biler hele sommeren, er det 
måske ikke nogen dårlig ide at blive rørt lidt.
Vi mødes ved King Pin Bowl & Diner Færøvej 67 5500 Middelfart 
Kl. 15.00 – 17.00 bowler vi, og det er GRATIS
Har du ikke lyst til at bowle, er du velkommen til at komme og hep-
pe på din yndlingsbowler.
Når vi er færdige, er der mulighed for at spise i restauranten for 
egen regning. Klubben betaler for bowlingen.
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Hold da op: 25 år med Škoda Octavia (i anden ombæring)
I starten af september 1996 markeredes 
begyndelsen på den vellykkede æra for 
Škoda Octavia. 
Bilen blev officielt afsløret den 1. sep-
tember, og to dage senere startede den 
moderne fabrik i Mladá Boleslav masse-
produktion af den nye bil. 
Det var en mega satsning og alle for-
handlere i hele verden var til præsenta-
tion i Tjekkiet. 
Dirk van Braeckel stod i spidsen for de-
signteamet, som formgav det tidløse, 
elegante design. 
Det var første gang at Škoda arbejdede 
med CAD-teknologi. 
Der blev også lagt vægt på aktiv og pas-
siv sikkerhed. De forreste airbags blev 
suppleret med sideairbags, som indtil da 
kun havde været standard i langt dyrere 
biler. 
Den første moderne Ocatvia blev til-
delt fire stjerner ud af maksimalt fem af 
Euro-NCAP, hvilket var standarden for 
konkurrerende biler. 

En HELT ny fabrik 
Masseproduktionen startede tirsdag 
den 3. september 1996 på fabrikken i 
Mladá Boleslav. Produktionsfaciliteterne 
kostede 11 milliarder CZK - svarende til 
ca. 4 milliarder danske kroner på den tid. 
Tjekkiets præsident, Václav Havel, klip-
pede snoren, som startede samlebån-
det. 
Fabrikken havde 32.000 m2 produktions-
areal, 2.500 m2 til kontor- og teamlokaler 
og 3.000 m2 til sociale faciliteter. 
Nye produktionsmetoder blev taget i 
brug: moduler og enheder blev leveret af 
underleverandører, såsom motorer eller 

sæder. Altsammem blev færdigsamlet 
på produktionslinjen og leveret effektivt 
just-in-time systemet. 
På produktionslinjen kom ikke længere 
den sædvanlige karosserirammer, der 
rejste ned ad båndet - hængende på 
transportbånd. 
Bilerne  blev samlet på et højdejuster-
bart samlebord, så individuelle mon-
teringsoperationer kunne udføres i en 
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Hold da op: 25 år med Škoda Octavia (i anden ombæring)

mere ergonomisk omgivelser. 
Man afskaffede med ét slag alle an-
strengende stillinger, og medarbejderne 
var i stand til at træde ind på platformen, 
så komponenter ikke ”forsvandt”, før de 
havde afsluttet en opgave. 
I det første produktionsår rullede Oc-
tavia’er med to firecylindrede benzinmo-
torer og en turbodiesel af båndet. 
Grundmotoren var en 1,6 MPI/55 kW, 

mens Škoda for den mere krævende ejer 
tilbød en 1,8 20 V/92 kW motor med fem 
ventiler i hver af de fire cylindre. 
En moderne 1,9 TDI/66 kW turbo-diesel 
med direkte indsprøjtning gav impone-
rende lavt omdrejningsmoment og et 
brændstofforbrug på kun 5,1 liter diesel 
pr. 100 km. 
Den populære model blev i september 
1997 tilføjet den rummelige Octavi Com-
bi påFrankfurt Motor Show. 
Karrossiernes sider blev presset i stykke 
pressede karrosseriplader. Det krævede 
installation af virksomhedens hidtil stør-
ste presseværker. 
Presseværktøjet alene vejede forbløf-
fende 63 tons, men det havde en præci-
sion på en tiendedel millimeter. 
I oktober 1998 førte den enorme kunde-
efterspørgsel til endnu et samlebånd. 
I 2001 lancerede Škoda Octavia RS. Den 
Den fik en 1,8 l/132 kW turbobenzinmo-
tor, der gjorde det muligt at accelerere 
fra 0 til 100 km/t på 7,9 sekunder og nå 
en tophastighed på 235 km/t. 
Modellen havde skivebremser med ind-
vendig køling, attraktive sportssæder og 
rat, kontaktflader i rustfrit stål og andet 
ekstraudstyr. 
Bilens dynamiske karakter blev under-
streget af de fire farver, der tilbydes: 
Rally Red, Diamond Metallic Silver, Magic 
Black og Lemon Yellow. 
Efter 2004 blev produktionen af den 
oprindelige modelne flyttet til Vrchlabí, 
hvor den sidste Octavia I rullede af pro-
duktionslinjen i november 2010. 
Fabrikkens tal viser, at der i alt blev pro-
duceret 973.071 hatchback- og 472.492 
Combi-modeller.
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Škoda 130 LR blev designet til at leve op 
til Grp. B-reglementet i rally.
I den gruppe tog Škoda mange sejre 
hjem, og fabrikken tiltrak ikke mindst ta-
lenter som John Haugland fra Norge. 
John Haugland siger herom bl.a.: Bilen 
var meget let at håndtere og enkel og 
behagelig at køre. Chassiset blev opti-
meret i samarbejde med SACHS Motor-
sport, og det var et stort spring fremad 
- LR’s køreegenskaber blev forbedret 
meget, bilen var fremragende primært 
på ikke-asfalterede baner.

John Haugland stoppede dog hos Škoda, 
da 130 udgik og det overgik til Favorit, 
der var fremtidens model efter 1988.
En anden af datidens unge talenter var 
Pavel Sibera. Han fortsatte hos Skoda 
indtil 1996-97, hvor Octavia WRC kom på 
banen. 
Pavel nåede at gøre Skoda til Verdens-
mester i Grp. B i 1994 i Favorit. 
Men han er også begejstret for sin tid i 
130-serien. 
Tiden flyver. Det var i 1988 jeg sidst sad 
i en LR. Jeg vil ikke engang tælle, hvor 
mange år det er siden 
da. Det var en grund-
læggende pålidelig bil. 
Vi deltog i 19 VM-løb 
i denne bil uden fejl. 
LRs maksimale effekt 
var 135 HK, hvilket 
ikke ville være noget 
at skrive hjem om i 
dag, men bilen vejede 
kun 720 kg, så når folk 
snakker om effekt i 
dag, lyder det lidt hult. 

Rallyvogn til ”herrekørsel”
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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

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!



ŠKODA MATCHER PRISEN
PÅ SERVICE

ŠKODA matcher prisen på dit næste værkstedsbesøg
- og så får du vejhjælp med oveni

Find nærmeste forhandler på skoda.dk

Der er mange fordele ved at vælge autoriseret service hos ŠKODA [bynavn], når din ŠKODA skal 
på værksted. Et autoriseret service betyder nemlig, at du er garanteret, at din ŠKODA bliver serviceret 
og repareret ud fra fabrikkens forskrifter. Med ŠKODA Prismatch er du garanteret, at vi matcher 
et hvert skriftligt tilbud på service af din ŠKODA, og så får du samtidig ŠKODA-Vejhjælp med. 
Vi glæder os til at se dig og din bil.

Det skriftlige tilbud skal være givet af et værksted, der ligger højst 40 km fra vores adresse. Vi er klar til at matche prisen på det tilbud, 
som du har fået fra en uautoriseret forhandler, såfremt at tilbuddet indeholder det samme arbejde og servicepunkter i henhold til din bils 
serviceskema og ŠKODAs norm, og det skal være baseret på originale ŠKODA reservedele og anbefalede væsker/olier.


