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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
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Forord
Hej alle, så blev det efterår, snart vinter.
De biler som ikke må køre i vinterens slud og salt, skal indenfor, de skal jo gerne holde i
mange år. Nogle har holdt i 50 år, - 50 år mere vil være fint. Men så er det ikke sikkert, de
får lov at køre, der sker jo noget på miljø-området, det hele skal snart være elektrisk og
grønt, bare det ikke går hen og bliver kedeligt.
Nå, nu skal jeg ikke opildne til pessimisme, der er heldigvis flere, der går og roder med
diverse gamle ting og sager vinteren over. Der er desværre også nogen, der har samlet sig
en masse, som de aldrig kommer igennem, ting som står stille og går til, det er en synd og
skam, især hvis andre kunne komme i gang med et projekt, men noget af det der henstår,
vil ejerne måske have alt for meget for, - var det ikke bedre at sælge, mens der er købere
og så se det komme på gaden igen i fin stand. Priserne på ikke kun veteraner men meget
andet gammelt, har været stigende længe, men nu ser det ud til at stagnere, ja endda
falde, det vil forhåbentlig gøre, at der bliver solgt noget mere.
Vi har i vores lille klub nogle stykker, der har biler til salg, så kom ud og påvirke nogen, der
har lyst til en ældre SAAB og et medlemskab af klubben, så vi kan blive flere, det vil være
dejligt. Klubben samler på medlemmer, antallet er faldende, det skal vi have ændret.
Hvad får jeg tiden til at gå med? - ja lidt arbejde, så vi kan leve, haven vil gerne passes,
fliser skal lægges og mange andre ting, hvad jeg nu finder på.
Så er der Saab-klubben, hvor jeg lige nu skriver forord, der arbejdes på det international
træf 2020. Hvis der er nogen, der mangler lidt at lave, eller har gode ideér, så siger I bare
til.
I forbindelse med at der skulle laves hjemmeside til det internationale træf, skulle der
nogle underskrifter til, så vi skulle have styr på Nem Id, som vores tidligere kasserer havde
fået oprettet. Det flyttede vi til mig, men det er ikke bare lige, der var en del udfordringer,
men vi fik det da løst.
Jeg får også mails om diverse træf, udstillinger, Saab-biler til salg, bl.a. fik jeg en fra Norge,
hvor ejeren ikke kunne sælge den deroppe, men tre dage efter fik jeg en ny mail fra ejeren, at nu var den alligevel solgt til en nordmand. Mail fra blad-redaktører der vil skrive
om vores biler, får jeg også, så skal vi lige finde ud af, hvem der har sådan en bil og om
vedkommende vil vise sin bil frem. Men jeg skal ikke klage, for det er jo en lyst, jeg selv
har sagt ja til. MEN jeg savner at der er medlemmer, der kommer af sig selv, med et skriv
om noget de har deltaget i, som for eksempel vores træf, det er lidt træls, man skal rykke
folk i armen for det.
Hvad sker der ellers i vores klub? Ja, vores officielle træf er ovre for i år, men der er allerede planlagt for næste år. I de fire blade vi sender om året, er der altid et eller andet om,
hvad der er sket og hvad der sker de næste måneder, men vi kan ikke skrive om alt, hvad
der foregår rundt omkring, så har I kendskab til noget, I syntes andre skal vide, så giv
os besked, så vi kan tage det med. Nu bliver det formentlig jul og et nyt år lurer lige om
hjørnet og snart kan vi komme ud at køre igen, bl.a. til Tema dag, forårstræf - som er ved
Vagn`s Saab museum i Nordborg på Als, hvor der er åbent hus. Sommertræffet er allerede
i støbeskeen, det er på Bøsøre Camping lige syd for Nyborg.
Hele bestyrelsen ønsker jer alle en rigtig god jul og et godt nytår.
Jens Bro
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