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 Annoncepriser for 2020

 Priserne gælder for annoncering i alle fire numre af Saab entusiasten i 2020:

     1/4 side farver    kr. 1.500

        1/2 side farver    kr. 2.500

     Bagsiden halv    kr. 3.500

       Bagsiden farver  kr. 6.000 

Annoncering på klubbens hjemmeside: “saabentusiasten.dk” 

koster 300,- for seks måneder

Hvis du er interesseret i at annoncerer, så kontakt 
Jens Meier Bro

  9785 5408 / 3025 5345    E-mail: formand@saabklubben.dk



5Forord

Hej alle, her er så formandens forord i dit tredje blad i dette herrens år 2020.

Sommeren er snart forbi, hvis det skal gå efter kalenderen. Det har været en speciel en af slagsen. I 
SAAB-verdenen har vi da heldigvis vores sommertræf at se tilbage på. Vi havde en super dejlig week-

end på Fyn, hvor træffet blev afholdt. Lige til det sidste, måtte vi væbne os med tålmodighed.  Blev 
det, eller blev det ikke, men heldigvis lige på falderebet, blev der åbnet ligt mere op vedr. forsamlinger.

 

CORONA’en var skyld i, der ikke kunne afholdes Int. Saab 2020, samt mange andre træf og meget 
andet. Demonstrationer og fodbold -”tosser” har været forsamlet i stort tal, her kunne det være rart, 

hvis politiet så ens på det med forsamlinger, f.eks. måtte Autogalleriet i Struer ikke holde på havnen i 
frisk luft, der mente de, det ville blive for tæt, men i Lemvig holdt vi ca. 25 biler og hundrede vis af turi-
ster, det var ok og sådan har og er det, desværre flere steder i landet. Har vi forsamlings-frihed? Man 
har jo lov til at demonstrere, måske vi skal kalde et træf for en demonstration? Nu må vi se, hvordan 

det kommer til at forløbe, det er ikke opløftende, at se på de nye tal, der er kommet her i august. 

 Nu er det hele ikke noget skidt, Corona’en har da også fået os lært lidt om desinficering – vaske hæn-
der, sprit hænder og hold afstand. Det bliver spændende at se, hen over efteråret/vinteren hvordan det 

bliver med forsamlinger, forhåbentlig kun til det bedre.

Vi er nu kommet i august, efteråret begynder så småt at nærme sig, men vi skal ud at køre lidt mere i 
SAAB’erne, denne gang til Starup ved Grindsted, lørdag den 19. september hvor vi atter skal mødes, 

til dette års efterårstræf, som sammen med SKD afholdes hos Helene og Henrik.  Henrik har haft 
travlt med at lave et fint rum/værksted og han har masser at vise frem. Husk at melde jer til, så der er 

kaffe til alle.

Jeg har ryddet mit loft og nogle hylder for dele, fortrinsvis fra ophuggede V4’er, plus en del mere, dette 
har jeg doneret til en af klubbens yngre medlem, jeg har indset, at jeg ikke for brug for det, men hvis 
det skulle ske, kan jeg jo nok finde det hos ham. Nu kan jeg så rydde op og flytte rundt på det jeg har 
tilbage, det giver lidt plads, ja hvem ved, måske kommer der noget andet. Det med plads er der nok 

flere der mangler, for en veteran fylder jo lidt, især hvis man som jeg, kun har en parcelhusgarage, der 
dog er udvidet til godt det dobbelte, for der skal stå tre biler, to af de ”rigtige” og en Suzuki.

Når man kører ude på vejene, ser man ikke så mange SAAB’er mere (husk at hilse på hinanden). 
Arne Lundgaard og jeg var kørt til et af de mange veteran-træf, som jævnligt finder sted, dette lidt syd 
for Videbæk. Steen Wedderkopp var der i sin Sonett, et ikke medlem var der med sin 95’er årg. 1967, 
foruden en flot 99 combi coupe Turbo, årg. 1978, der ser ud som ny og ejeren Allan, blev nyt medlem 
af vores klub, velkommen til ham.  Det var altså her, man skulle møde flere SAAB’er, fire styk ud af ca. 

40 biler, det var flot.  Jeg håber, også I får sådanne oplevelser.  

Rigtig god sensommer til alle, håber vi ses derude.

Jens


