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Hvis du ønsker at annoncere, så kontakt venligst formanden for klubben.

Indbetalinger til SAAB-klubben skal ske på 
konto: reg. 8140 konto 207 269 5235 

Vær venligst opmærksom på, at bladet ikke påtager sig nogen form for ansvar 
for indholdet af de forskellige artikler. 

Selvfølgelig vil vi altid efter bedste evne forsøge at udgive fejlfrit materiale.

Kopiering eller anden gengivelse af materiale fra bladet er tilladt, 

hvis kilden tydeligt angives.
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Forord

Af Jens M. Bro

Hej alle, så er sommeren så småt på vej til at gå på hæld. 
Jeg håber, der er blevet kørt noget i Saab’erne. Der har været mange 

muligheder for at komme til træf, både her, der og alle vegne. 
Som vi har været, efterhånden mange gange, var klubben repræsenteret 

med en stand, på Classic Race i Aarhus den 17. – 19. maj. 
Godt besøgt som vanligt. 

Den 7. – 9. juni var der SAAB Car Museum Festival 2019, i Sverige, hvor 
der, så vidt jeg ved, også var medlemmer fra vores klub tilstede. 

Ugen efter havde vi vores sommertræf, denne gang på Djursland, som 
altid med masser af saab-snak, hygge, køretur og generalforsamling (læs 

referat på næste side i bladet).   

Når I læser dette, har der den 9. – 11. august, været Int. SAAB 2019, i 
Holland. Vi er nogle stykker, der drager afsted for at vise flaget, samt må-

ske lære noget, for næste år er det jo her i Danmark, det foregår. 
Den 17. august står der Sven Wind i Højer på kalenderen. Per Vodder og 

resten af firmaet inviterer til sommerkur fra kl. 11.00.  til kl. 16.00. 
Det giver samtidig anledning til et smut over grænsen, så kan man fylde 

bagagerummet op med div. inden hjemturen.

Til september, mere præcis den 21. er der efterårstræf, med udgangs-
punkt hos Hannibaldseǹ s autoværksted i Ullerslev på østfyn. 

Træffet er sammen med SKD og vi håber selvfølgelig, 
at mange dukker op fra nær og fjern.  

Som I kan se, sker der noget hele tiden. Når vi/I så har været afsted til 
noget, vil jeg IGEN - IGEN, opfordrer jer til at skrive, 

stort som småt, om det til bladet. 
Det gør ikke ondt.  

OPRÅB fra bestyrelsen. Vi vil meget gerne opfordre til, at man husker at 
betale sit kontingent i januar/februar. Der er en del, som ikke har betalt, 
som der nu skal ringes til, for at høre om det ikke er en forglemmelse. 

Det er et stort arbejde. 
HUSK DET NU.

Slut for denne gang, håber vi ses derude.
Jens Bro


