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Medlemsbladet for De danske SAAB-klubber
SAAB Klubben og SAAB klub Danmark

60 siders premierenummer af
de sammenlagte klubblade

• 99 VAN
• Køb og salg
• Info til medlemmer
• Nyt fra Mhs til veteranfolket
• Meget mere... Stor træfkalender i klubberne

Stort jubilæumsskrift i forbindelse med SAABs 50 års jubilæum i 1997



Flyttesalg hos ERIKs AUTO – THISTED 

Særdeles stort udvalg af dele fra årgang 1959 – 2010  

Afvikler ikke – men flytter 

Altid laveste pris på nye og brugte dele 

Brugte SAAB biler engros – detail 

Eriks Auto, Ballerumvej 112, 7700 Thisted og  
Harregårdsvej 2, 7755 Bedsted 

Tlf.: 2049 2698 

Mail: saab-erik@mail.dk 

http://www.saab-erik.dk/ 
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ÅRSKONTINGENT 2021 - SAAB Klubben

Du kan nu betale årskontingent og lignende med MobilePay eller som tidligere med bankoverførsel.
MobilePay: 813370

Bank: Reg. nr.: 8140 kontonr.: 207 269 5235

Medlemskontingent for 2021 bedes indbetalt med angivelse af medlemsnummer.
Medlemskontingent 350 kr.

Familiemedlem (ekstra) 150 kr.

Kasseren:
Har du glemt at betale årskontingent for 2020, medlemskontingent 300kr. og familiemedlem (ekstra) 150kr. Kan

det ligeledes indbetales på MobilePay eller ved bankoverførsel.

NB: Gælder kun medlemmer af SAAB-Klubben. Ikke SKD medlemmer!



- 6 -

Formanden i SAAB-Klubben forord

Velkommen til et nyt blad og et nyt år, vi skriver nu år 2021. SAAB-Klubben har rødder tilbage
til 1956, så det er på tide, der sker nyt.

I 1992 spurgte nogle V4 folk, om de kunne være med i klubben, som var genopstået i 1987. Det
sagde generalforsamlingen nej til, men i 2012, tyve år senere, efter Totakt-klubbens gendannelse
og dens 25-års jubilæum, blev klubberne så endelig slået sammen og fik navnet SAAB-klubben.
I 2021 sker der igen noget nyt – 2 SAAB-blade bliver til et blad. SKD og SK’s bestyrelser, har efter
generalforsamlingerne beslu�et, at udsende et blad til begge klubbers medlemmer. Klubberne
har samme interesse. Indtil videre forbliver der 2 redaktører, men på sigt skal vi måske kun have
en, nu må vi se, hvad fremtiden bringer.
Her sidder I med det første blad, med endnu flere sider og flere spændende artikler / læsestof –
og ca. det dobbelte antal læsere.
Håber I vil tage godt imod det nye blad, som har fået navnet SAAB tidende.

Da vi skulle lave INT. SAAB 2020, var det De Danske SAAB klubber, der stod som arrangører og
som nu er blevet en forening. Denne forening bruges også til bladet og skal bruges, hvis vi får
Int. SAAB 2024 træf i DK.
De Danske SAAB klubber, er fremtiden her? Spændende.

Jeg vil gerne her have lov til at komme med min mening. Jeg ser gerne, ligesom en del andre, at
der kun vil være en SAAB klub i Danmark. Medlemstallet falder i klubberne, det kan ikke
undgås. Jeg ved, at det for nogen er et ømt punkt, men selv nogle hardcore, er begyndt at indse,
det er vejen frem.
Corona kan vi ikke komme uden om, om end vi gerne vil, vores planlagte TEMA dag den 10.
april, håber vi selvfølgelig, at kunne a�olde, ligesom forårstræffet hos Vagn Brunche den 8. maj.
Sommertræffet, 11.-13. juni, ved vi i skrivende stund heller ikke, om det kan a�oldes – MEN
husk at tilmelde jer inden 25. marts og husk at bestille hy�e. Vi får fælleshuset gratis, når vi har
bestilt mindst ti hy�er inden 1. april.
Forhåbentlig må vi samles mere end fem personer.

Med ønske et godt 2021 - vi ses derude sammen med vores biler.

Jens Bro
Saabklubben


