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Sommertræf 2021
Læs side 8 og 9.

Tour de Jylland. Læse historien på side 22

Sixten Sason, svenske industriel designer.
Læs artiklen på side 10 og frem.
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MANGLENDE BETALINGER 2020

Efter gennemgang af medlemslisten kan det konstateres, at der stadig er nogle medlemmer,  
som mangler at betale medlemskontingent for 2020.  

Hvis du endnu ikke har betalt, bedes du på SAAB-klubbens konto hurtigst mulig indbetale:

300 kr. til reg. 8140 konto 207 269 5235

Hilsen kasseren



5Forord

Du sidder nu og læser i det sidste nummer af SAAB Entusiasten,  
både for i år og fremover.

Hvorfor nu det - tænker du måske? Fordi der på vores generalforsamling 2020, var enighed om at lave 
bladet sammen med Saab Klub Danmark. Da det er dyrt at lave og mange emner er de samme, kan 
begge klubber spare penge.  Det betyder, at vores redaktører skal arbejde lidt anderledes, men det 

skal nok gå. Bladet kommer til at hedde ……  efter lang betænkningstid blev vi enige om navnet. 
Vi håber, alle vil tage godt imod det, men vi vil da gerne høre fra jer, hvis der er noget, I syntes, der 

skal ændres. HUSK, vi vil meget gerne modtage materiale til bladet.
Henover vinteren arbejder bestyrelserne videre med projektet.

Vi har netop afholdt et videobestyrelsesmøde/redaktionsmøde, hvor der bl.a. blev talt om det nye blad 
og hvordan vi håndterer diverse fremover.    

    
Alle i bestyrelsen, skulle også orienteres om hvordan det er gået med indsættelsen af den nye  

kasserer, der er flere ting, der skal ændres, såsom navne.  
Foruden skal Helene have sat sig ind i procedurerne. Hun er ved at have styr på det. 

Coronaen er fortsat skyld i, at mange ting ændres, for vores vedkommen har vi ikke kunnet komme på 
messen i Fredericia, som vi ellers plejer og div. træf kan/må ikke afholdes. Der var ved at være panik 

på, om vi kunne afholde vores efterårstræf.  Men bl.a. takket det gode vejr, kunne vi være ude. Det var 
nok det mest velbesøgte træf, der længe har været afholdt i de to klubber. Nu må vi se, hvad der sker 
fremover. Håber Corona-trykket letter inden foråret, men vi skal selvfølgelig stadig passe på og holde 

afstand.

Det er efterår/snart vinter og det er igen blevet tid, for de biler der er veteranforsikret, at komme på 
stald. Vi må vente på foråret, til atter at køre i dem. Uanset om der er Corona eller ej, må vi jo køre 

ture. Håber at vi alle kan ses i det nye år, bl.a. til Temadag og forårstræf hos Vagn, som igen vil  
forsøge at afholde træffet.

Ventetiden kan jo bruges på at nusse om bilen, lave diverse som evt. trænger og endnu ikke er gjort. 
Så bliver vinteren lidt kortere og man bliver så dejlig glad, når tingene er udrettet. Nu vil jeg gå ud i min 
hule, for at komme videre med mit oprydningsprojekt, lægge i kasser, sætte etiketter på, så jeg kan se, 
hvad der er i dem og ellers smide ud hvad der ikke skal gemmes. Der er efterhånden samlet en del i 

tidens løb. En træls tanke ligger bag, tænk hvis man lige pludselig ikke selv er i stand til at gøre noget, 
så er det bare for sent. Man håber jo det bedste.    

Sluttelig vil jeg ønske alle en god jul og et godt nytår, håber vi ses derude.
Jens Bro

PS: Husk i januar at forny dit medlemskab af Saab-Klubben, kun 350.00 kr. og nu får du et større blad 
fire gange om året. 


