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TRACTIIOINI JilltilL 

Så gik den sommer . Den fuldkomne mangel 
på godt vejr har ikke kunnet afholde no
gen tapper tractionist fra at dyrke sine 
interesser! 

Dette nummer af vort organ er et klart 
bevis på ovenstående påstand; stort set 
alt hvad der er skrevet heri er enten re
ferater fra afholdte arrangementer eller 
omhandlende de kommende. 

Lad os håbe på en aktiv vinter, dels i 
værksteder og garager, dels m.h.t. lokal
mØderne. 

HØrer du til dem som går med planer om 
at hold e et lokalmøde, så kontakt mig el
ler en anden fra bestyrelsen. 

OBS! IfØlge klubbens vedtægter skal al
le aktiviteter kommunikeres i klubbladet, 
så alle har en chance for at kunne delta
ge . Vi må indskærpe, at denne regel over
holdes. hilsen Jens. 

Lokalmøder 
LokalmØde i SØnderjylland hos Christian 
Fr~is, Bredebro. SØndag d. ~/ 11-87 fra 
kl. 11.00. Lokalmødet vil blive af tek
nisk karakter, blandt andet omfattende 
elektrisk system og motorjusteringer pa 
vore kære 11'ere. Sidste tilmelding søn
aag d. 1/ 11-ti7 pa telefon 04-740156. 

LokalmØde i KØbenhavn hos ~im Clasen, 
fredag d. 13/ 11-87. Vi ser på billeder 
fra sommerens mange aktiviteter - tag med 
hvad du har - også gerne lysbilleder. 
Tilmelding senest onsdag d. 11/ 11 på tlf: 
02-443712. 

Sommertraef'88 
Træffet 1987 er nu godt overstaet . Selv 

vejret, som er det eneste arrangement
gruppen aldrig kan planlægge på forhand, 
viste s1g fra den positive side . 

Vi er allerede nu igang med planlæg
ningen af næste års træf. husk at disse 
træf er den bedste log eneste?) lejlighed 
vi har til at mØdes ALLE fra klubben og 
en god chance til kontakt med klubberne i 
andre lande. 

Derfor slut op - noter nu: SOME~TRÆF I 
SKANDERBORG den 19-20-21. august 19b8. 

Der er nedsat en arrangementgruppe pa 5 
personer med mig som selvbestaltet for
mand. Gruppen vil om nØdvendigt blive ud
videt efterhånden som opgaverne toner 
frem. 

Er den allerede nu spØrgsmål så kontakt 
mig. 

Jens Sanning - tlf: 06-524570. 
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Sonrrnrrertraef'87 
Som bekendt havde vi jo træf i Hel sin

gØr, weekenden den 21-22-23. august på 
vandrehjermnet . Det var j o S-års jubilæum, 
og vi kan takke dem som g jorde en eks tra
indsats ved telefonerne, for at det ikke 
blev aflyst . 

Det s tartede fredag aften kl. ZO.OO, 
med generalforsammling . Vi naede dog ikke 
at komme til tiden, så. vi fik kun s lut
ningen med, men bØl gerne gik hØjt , da vi 
kom . J ens er s tadig vore s formand , og vi 
tager hatt en af for dig, for det s tore 
sty~e arbejde du gØr. 

Efter generalfor samlingen blev der vis t 
filmen "Undskyld vi flygter" - der var en 
ma sse ll'ere med . Den var god . Bagefter 
kravlede vi til kØj s . 

LØrdag startede vi med morgenmad mellem 
7 . 30 og ll . JO, dejligt morgenbord. Bagef
ter var vi på tur med opgaver, som slut
tede i Badehavnsgade ho s Citroen, hvor vi 
fik en dejlig froko st og kaffe. Senere 
ko rn publikum og så de dejlige tractioner, 
medens der var stwnpemarked, hvor de fle
ste vi s t fik suppleret lidt op . 
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Der ef t er kØrte vi tilbage til H elsing~r 
hvor der var festmiddag kl. 19.00. Afte
nen gik bl.a. med underholdning i form af 
en quiz, for at få uddelt de de jlige præ
mier, vi havde faet af forskellige firma
er. Herunder blev træff ets uheldigs t e 
deltager også udpege t. Det var Jarl , som 
på vejen til træff et havde indkassere t to 
fartbØder og alligevel korn for sent til 
færgen. Nestuheldi gs te deltager blev Jens 
der havde gjort alt for at ko~ne til træf 
i sin Panhard. Det naede han ogsa næsten! 

Res ten af aftenen gik med hyggeligt 
samvær und er den åbne himmel. 

Søndag smurte vi madpakker og kør t e til 
Volvo i Nærum, for at se Sommers spænden
de samling af biler . Her var de t So~ner 

selv, der viste rundt , samtidig med at 
han gav en grundig gennemgang af de en
kelte køretøjer s spændende fine sser. 

Senere sluttede vi af med madpakke spis
ning i Frederiksdal, hvorefter vi skild
t es . Det var et dejligt træf, men jeg 
kunne godt t ænke mig at vi fandt ud af at 
gØr e det lidt billigere næs te gang . Det 



Fra starten på Lørdagens opgaveLøb. Kim og Paw. 
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Frokost i Citroens saLgs LokaLe . 

Sommers Museum . 

er nemlig kedeligt a t ikke alle synes, at 
de har r ad til at t age familien med, og 
det skulle jo gerne være en farnilietur. 
Vi havde selv Paw med og han havde det sil 
dejligt med alle de gamle biler . Og så 
en ting mer e : kunne vi ikke allesarnmen gå 
rundt med na vneskilte, for de t kan godt 
være svært at huske de forskellige . Det 
kunne ogsil give de nye rnedlen~er en chan
ce for at vise hvem de forskellige er . 

Vores uheldigste træfdeltager i år var 
Jarl; ham glemmer man ikke lige med det 
samme, for han var ikke til at stoppe , 
fordi han skulle til træf i Helsingør. 

Ankomst hos Sommer i Nærum. 

Kortegen på Skodsbor gvej . 

Nå, men næste gang vi skal hold e træf 
så mØd talstærke op, så vi kan få endnu 
e t godt træf. Hen tag dog og se at melde 
jer til i god tid, så telefonerne hos de 
forskellige arrangØrer ikke er rØdglØden
ae for at fa nok tils lutning . 

Tak for et hyggeligt træf i Hel singØr . 

med venlig h1lsen 
Paw, Kim og Kisser. 

- Desuden fotos af: 
JarL Lyngers og Ernst Berends . 

RACTIIOINI J!IUJ!f 
Klubblad for TKACTION AVANT DANMARK . 
Stof sendes til: 
J ens 1-lØll er Nicolaisen, Ravnsbor ggade 5A,4 .th., 
2200 KØbenhavn N. Tl f : 01-395320 . 
Der mangler principielt altid stof fra medlen>nerne! 
Vær venligst opmærksom på bladets deadline; se s ide 3 
i Attraction. 
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7. ICCCR 
Tekst og foto : 
Jens MØller Nicolaisen. 

Efter nogle dages hektiske beregninger 
omkring rejsetidspunkter med mere, endte 
det med at jeg kØrte med Benny og Kim . 
(D'herrer vil være kendt som bestyrelses
medlmmer af vor ærede klub). Afrejse: 
onsdag morgen kl. 7.00. Vi skulle kØre i 
Bennys Normale . 

Allerede på vej til færgen skulle bilen 
komme til at vise hvad den duer til - vi 
var ikke kommet for tidligt afsted, men 
med llD-motor, stærkt for Øget udveksling 
i 3. gear og Benny ved rorpinden, kan man 
godt indhente svundne tider ... ! 

Færgen var i sig selv en oplevelse. 3~ 

time i selskab med hundredevis af pensio
nister på indkØbstur og et større areal i 
caffteria'et spærret af og forbeholdt den 
bingo-spillende kategori. 

Nogle aftener inden afrejsen var der på 
tilfældig baggrund blevet udpeget en lil
le by et stykke dernedeaf, ikke langt fra 
den østtyske grænse. Her skulle vi mØdes 
med Peder og ~Iia, som var kØrt hj emmefra 
allerede om mandagen . 

Kl ca . 18 indfandt vi os her, og fik 
med det samme Øje pa deres hvide DS' er, 
som stod parkeret foran byens til synela
dende eneste kro. Her kunne vi over e t 
passende antal Øl gratulere Hr. GrØnborg 

med fØdselsdagen, samt fa en frisk rap
port fra Østtyskland, hvor de havde været 
ovre og spionere lidt. (Det siges at være 
på mode for tiden) . 

Desværre kneb det med kapaciteten på 
værelser, men vi blev henvist til en an
den i "den næste" landsby ude ad vejen. 

Her tilbragte vi så en hyggelig aften i 
spændt forventning om det store træf, vi 
skulle ned og opleve. Ingen af os havde 
tidligere deltaget i et ICCCH. 

Næste morgen sagde vi efter at have 
konsumeret et overdådigt morgenbord pænt 
farvel til kromutter. Jeg lærte nogle nye 
ord på tysk: "Viel Spas" og "Gute· Fahrt" . 
Efter grundig vask af de i forvejen pænt 
blanke køretØjer, kØrte vi ca. 20 km i 
den gale retning for at se en gammel by . 
Vejret var smukt og byen rigtig gammel. 
Vi klarede også her tre praktiske ting; 
l) At gå på posthus, 2) få Mia styret ind 
og især ud af en forretning med modelbi
ler, samt 3) at få skyllet pkt. l og 2 
ned . 

Så gik turen mod Loreley. Bort se t fra 
en mindre fejl i beregningerne over af
standen derned (300 km i Loreley' s favør) 
gik turen planmæssigt, ja, oplevelserne 
strakte sig til mere end de sædvanlige pa 
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Morgenidyl - kaffevandet koger ... T32 bus - på tyske prøveplader . 

2CV fra før 1953. Pludselig dukkede dette fjæs op ... 

På TA- parkeringspladsen stod hundredevis af 11 'ere . På dette biL Lede ses en tydelig 
f orskel meLLem en Sport og en Normale : kølergitterets form i overkanten og deraf føl 
gende forskel på beslaget der holder motorhjælmenas sænleliste. 
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Mon ikke dette embLem er hjemmesyet? 

Lakken på denne ?C fra 1934 stod som på 
'et Steinway-fLygeL! 

Autobahn'en . Vi mØdte bl.a. Henrik Lund
berg, som denne gang havde valgt at kØre 
i sin 11 Normale Coupe . Omkring bakkerne 
ved Kassel måtte der dog pilles en fugle
rede ud af horisontalkarburatoren. 

Det sidste stykke af turen gik langs 
Rhinen, gennem Rudesheim, et meget smukt 
stykke vej. Tyskland er mere end Auspuff 
og IVagenheber. Som vi nærmede os Loreley
stadt kunne vi konstatere, a t koncentra
tionen af Gitroen'er af eru1ver art steg. 
Det samme gjorde derfor vore forventnin
ger til træffet. 

Vi ankom der torsdag aften ved mørkets 
fr<;:m\lrud og fik travlt ~med at få teltene 
sl!et op. Der var allerede ankommet mange 
biler - det syntes vi i hvert fald på 
daværende tidspunkt, men det skulle sene
re vise sig, at træffet kom til at fylde 
det firdobbelte areal af hvad vi troede. 

Aftenen forlØb med indskrivning, rekog
nocering, Ølsmagning, studier af træfpo
sens indhol d o . s . v . Vi blev også konfron
teret med den typiske franske territori
aladfærd, som den udspiller sig på cam
pingpladser. Da vi gik til kØjs havde 
desuden allerede et godt indtryk at stem
men i træffets hØjttaleranlæg. 

En smukt patineret 11 NormaLe. 

"Langsam fahren " står der på skiLtet. Ja, 
her gik det i hvert faLd ikke for stærkt . 

Fredag morgen. Tågedis (Rhingus?) la 
som et blØdt tæppe over skueplad sen. I 
det fjerne kunne man skimte en eller fle
re Citroen'er. Som morgenen blev til dag 
klarede vejret dog noget op og solen af
slørede de nyankomne ekvipager . Et ganske 
imponerende panorama! 

Hedens kaffevandet stille kom i kog var 
det interessant at sidde der og fundere 
over hvilket andet bilmærke, som mon kun
ne samle så mange tilhængere, og samtidig 
kunne fremvise en så stor spændvidde . Al
le slags Gitroen ' er var indenfor synsvid
de, lige fra Rosalie til SH, fra Ami6 til 
811, fra HY til AX .. . -og selvom biler
ne s ejermænd tilsynelandende kunne repræ
sentere lige så forskellige kulturer, ja 
så led de (vi) jo alle af den samme syg
dom: Citroenza . Enestående. 

Hens vi er ved "kulturer" : at kØre ZCV 
i Tyskland (ZCV auf deutsch: Ente) ser 
ud til at indeholde de samme aspekter i 
1987 som det gjorde i Danmark i 1967 . I 
hvert fald hvis man djl)mnter efter 2CV ' erne 
og disse s ~ ejeres udseende. 

I løbet af formiddagen blev to stk . 
pæne ZCV'er, den ene ovenik11>bet en Char
leston, hejst op i en hØj kran, hvor de 
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En NormaLe fra 1935- 36 . 
Så gamLe NormaLer er unyre sjæLdne. 

En chic LilLe sort sag! 

så hang og dinglede. Træffets vartegn . Om 
aft nen kunne man se dem fra stor afstand 
med lys i lygterne . 

Når man er kommet hjem fra et træf af 
den stØrrelse, er det omtrent umuligt at 
redegØre kronologisk for hvad der er fo
regået; der var mange gennemgående akti
viteter - jeg skal prØve at remse nogen 
af dem op her. 

Hans Otto Meyer' s stenmte i det overdi
n.entionerede hØjttaleranlæg, som henstil
lede til folk om ikke at parkere deres 
vinkelbærende foran receptionen . 

En konstant s trØm af alle slags ankom
mende Citroen'er . I lØbet af lØrdag ef-

Franske tractionister er ikke beLemret 
med nymodens refLekterende rædsLer . 

termiddag passeredes startnwmner 2000. 
Det var simpelthen overvældende . 

Et udbud af reservedele så enormt. J eg 
har i hvert fald aldrig set så meget på 
en gang. Et engelsk firma overgik a l t: 
pladedele af enhver art til ll'eren, lige 
fra dØrbunde til et komplet cabriolet
karrosseri, fremstillet i en fantastisk 
kvalitet . Et sadant karrosseri kan kØbes 
for 7000 L, hvis nogen skulle være inte
resseret . De fran ske glasfiberkarrosseri
er, som vi bl .a. så i Le Hourget i 1984, 
blev virkelig gjort til skamme. Det for
lyder iØvrigt at dette firma er krakket . 

Bilerne igen . Det er nok svært at finde 



Disse reservedele er ikke Lige just hvad vi er vant tiL at se . "Hvad skuLLe det være?" 
"jo tak , jeg. viL gerne have et nyt karrosseri tiL en 11 Cabriolet". "Så gerne ! " 

En chic stor sort sag: B15 Cabriolet. 

en Citroen, specialversioner incl., som 
ikke kunne findes pa træffet . !l ' erne var 
rd:præsenteret i stort antal, heriblandt 
mange cabriolet- og coupemodell er. Også 
bl5 cabriolet'er, en "almindelig" og en 
belgi sk specialversion hvis navn jeg ikke 
kan huske. Splendilux- karrosserier, Ro
sengart Supertraction, Cabriocoach'er, 
Langenthal cabriolet ' er osv . , osv. De var 
der allesammen. S. film flØj igennem mit 
kamera . 

Sidst på eftermiddagen om lørdagen var 
vi på en sejltur på Rhinen, billetten var 
inkluderet i træfprisen. På lang afstand 
kunne man se de to 2CV'er dingle i kranen 

over bjergtoppen. Gitroen'er sås overalt 
langs bredden. Selv båden var udsmykket 
med Citreens flag. Jo . organisationen af 
træffet levede fuldt op til hvad man kun
ne forvente af et tysk ICCCR! 

Om aftenen var der underholdning i et 
kænpetelt . Efter præmieuddelingen, hvor 
bade Henrik Lundberg og Bengt-Ove ~osvall 
fik priser for deres smukke biler, hørte 
vi pludselig Fabien Sabates sige at han 
glædede sig meget til det næste ICCCR i 
Danmark!!! Mine rejsefæller, der som be
kendt lige har arrangeret sommertræf kom 
stormende hen til mig "Hvad har du nu 
sagt, Jens?" - Jeg kunne benægte alt;" men 
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En meget smuk BerLine DecapotabLe fra A. E. A. T., sandsynLigvis fra 1952. Jvnf. artikLen 
i forrige nwnmer side 33 nederst tiL venstre. Dem var der TO af i LoreLey ! 

ble v allige vel lidt hed om Ørerne ! En 
snak med Fabien bagefter bekræftede hel
digvis at det al ene var hans i ndfald! Hen 
ideen blev alligevel hængende lidt ... Nå, 
r ygt er vil vide, at vor hollandske søs
terklub har noget i tankerne . Gud skelov! 

Aftenens bedste indslag på underhold
ningsfronten var to teaterfolk, den ene 
var multimusiker, den anden mimer (eller 
noget i den retning) . Om de var hollæn
dere eller schweizer e fandt vi aldrig 
ud af, men de fik virkelig s t emningen ·i 
top. Det efterfØlgende band , der for sØgte 
s1g med cubansk inspireret musik, havde 

noget svær ere ved at bringe fut i folk. 
De to besynderl ige herrer, med frisurer 
der velsagt ens skulle virke s jove, var 
nok de enes t e, der rigtig morede si g . 

Vi havde efterhånden nåe t den si dste Øl 
og den sids te pØlse . søndag formiddag gik 
vi de sidste runder og så på biler og tog 
b1lleder , men på det tidspunkt havde man 
bare se t så meget , at man næsten ikke 

·kunne rumme mere . Hj emturen påbegyndtes 
over middag - selv var jeg tilbage på min 
bopæl i København mandag morgen kl. 4.00. 

Der gik fl er e dage, ind en jeg kom til 
mig selv i gen ... 

Gute Fahrt - nach Hause. 
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Sønderborg 
En dejlig l ørdag fØrst i august milned 

s tartede vi bi l en op tidligt om morgenen 
og satte kursen sydpå . Det r egnede som 
sæd vanlig t for den danske sommer, men vi 
s kulle afsted, for der var indkaldt til 
10-ii. r s jubilæwnsfes t ved vort klubmedl em 
C~troen i SØnderborg . 

Da vi naede frem viste et flot skue 
s i g . En hel række s kinnende flotte gamle 
Tractioner med Tonny i spidsen. 

Citroen bØd pii. l ækker morgenkaffe med 
sønderjysk pØlsebord . Efter er tur rundt 
i SØnderborg, s tartede vi på de t spænden
de l øb. Pa forhand var vi blevet tilbudt 
stand-in til de for skellige opgaver, så 
det var jo med bange anelser , vi drog af
s ted. FØrste post var: VANDSKILØB!!! Nog
le klarede det flot, mens andre fik den 
ene dukkert efter den anden) . men alle 

blev vade . Næs t e post: ballonløb og der
efter he s t eridning, som selv lille Emil 
(Friis) klarede i flot s til efter Benny 
SØrensens "John Wayne-anvisninger" . Et 
helt i gennem flot og veltil r et t elag t l øb, 
som Tonny skal have s tor ros for . Han de
l er forhåbentlig ro serne med de rette 
personer, deriblandt Kir s t en. Fe s tniidda
gen bestod af grills t egt vildsvin!! Hvad 
gi'r I ? Alle blev vi s t nok mege t mætte, 
men eft er alle de flott e taler fik vi 
r ørt os til dejlig New Orleans J azzmusik . 
Hvilken herlig aften og na t med alle de 
dejlige mennesker' 

Der skal hermed bringes endnu en stor 
tak til arrangø rerne og ikke minds t til 
Citroen i Sønderborg for dette flotte ar-
rangement. J Ør gen K j ær . 
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Jens E. Sanning - Citroen 11 Sport 1947, stelnummer 469. 802, r eg.nwnmer DJ 68 . 253 . 

Hin f Ørs t e kærlighed (fra realklassen) 
var en pige, hvis far havd e en 11 ' er . Med 
mit nuværend e kends kab til modelle r m.v. 
kan jeg konkluaere, at det måtte have væ
ret en Sport fra før 195 1. 

Pigen forsvandt og bilen ligesa . Skidt 
med pigen, hende tabte jeg hurtigt i nte
ressen for - men bilen! Pigen l ever i 
bedste ve l gaende idag, hvorimod bilen er 
hugget op. 

J eg har altid interesseret m1g for aet 
specielle, sa derfor har Citro~n altid 
være. mit foretrukne mærke, selv om de nu 
er blevet l id t 1nere "folkelige" . 

Fo r· fa a r siden genoptog j eg ideen mea 
at anskaffe en ll' er. J eg er ikke mekani
ker, men aet l ykkedes dog engang at skil
le en plæneklipper ad og sæt t e a en rig
tigt sa111men igen. De t gav s t or tiltro til 
evnerne . ~ r ed god opbakning af min kone 
J e tte gennemstøvede j eg r egelmæssigt avi
se rnes a nnoncer. Hen som sindig nordjyde 
betænker ma n sig rigeligt, og der gik en 
rum tid, før jeg v1a en annonce købte en 
- angi veligt - 11 i>port 1939 ho s en vete-
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ranbilhandler . 
J eg begik alle de f e jl i forbindel se 

med kØbet, man som uvi dende kan gØre, jf. 
blandt ande t JØrgen Kjærs artikel i TS, 
april 1986. J eg blev bogs t a veligt snydt 
så vande t det drev af nug, og nu , da jeg 
har e t vi s t kend skab til bilerne , kan jeg 
se at forha ndleren direkte var usand i 
sine f orklaringer om bilen . 

Heldigvis har jeg ogsa en rimelig juri
disk indsig t, så hande l en gik tilbage . 

Nen nu havde j eg for det f ør s te n gtig t 
"fae t blod pa tanden" og de s uden konmret i 
kontakt med en del mege t flinke menne sker 
i Tract1on Avant Danmark. 

Det var forøvrigt yderst van skel1g t at 
finde klubben. De t lykkede s via et DS
kl ubmedlem i Esbj e r g, der kenate en , der 
kendte Hougaa rd o . s .v. 

Vi bØr udføre mer e Pit-a rbe jde for klub
ben! 

Ved næs te for søg på at kØbe bil , allie
r ede jeg mig med Erik Hougaard, der bl
stod med råd og vejledning. 

Der kunne dog ikke blive enighed om 



prisen, sa jagten fortsatte (bilen er se
nere blevet solgt til mere end jeg blev 
tilbudt den til - men der er ogsa forlø
bet mere end et år siden da) . 

Li sbeth i Hadsten hØrte om min interes
se og en aftenstund i september 'bo af
sluttede vi handelen , men s J ørgen i mel
lemtiden trak et par t ænder ud. Bad e 111i n 
kone og Lisbeth var vist lidt forbavsede 
over, at jeg uden videre ville have vog
nen med sa111me aften, men ved lommelampens 
s kær (loft slyset virkede ikke) blev den 
rydde t for diver se private effekter, der 
ikke indgik i kØbet . 

oilkØbet blev behØrigt f e jre t med lidt 
bobleva nd ved hjemkoms ten . Hon ikke bade 
kØber og sæl ger var glade for, at i hvert 
f ald denne f Ørste tur gik problemfrit? . 

Fars nye Legetøj beundres 
kan f inde ud af det? 

Det lykkedes mig rimeligt let og hur
tig t at f å vognen synet og omregistreret, 
og sa gik jeg igang med diverse renove
ringer. Det kostede præcis dobbelt så lile
ge t som jeg oprindelig havde planlagt, 
men det der nu er lavet, er forhåbentlig t 
lavet godt. Det var naturligvis heller 
ikke problemfri t. Hind s t 4 gange und er
vej s var vi ved at blive skilt og 6 gange 
var jeg ved at avertere bilen til salg. 

Efter genvordigheder indtil dagen f ør , 
var bilen k"reklar til lokallilØde ho s mig 
1 maj i ar. 

Siden da har vi k"rt omkring 4000 km i 
bi l en , og sa har vi endda ikke engang Vi&

ret i Frankrig i den endnu - men det kom
mer! 

For mig at se er der kun to muligheder 
med en T.A . : enten bliver man totalt bidt 
af det, så alt andet er næsten ligegyl
digt, eller også har 111an ingen synderlig 
i nteresse overhovedet. Der er ingen gyl
den midd el vej. 

J eg til slutter mig den f"r s te kat egori 
og har netop kØbt en ny portion poler
twist, som forberedels e til næs t e vinter s 
arbejd e . 

Sommerferie på Skagen; hvor er den sød ! 

l 
Hine heaste hil sener til Andr6 Cltro~n . 

J ens Sarming . 

39 



Referat 

Besty relsesmØde afholdt 12/ 9 19~7 . 

Tilstede: 
J ens ii!illler Nicolaisen, J ens Sanning, 1\im 
Clasen, benny J ensen og Hia Hendr1ksen. 
Fraværende : Finn Lys t er. 

llagsorden : 

1. Konstituering af bes tyrelsen. 
2 . Nye medlemmer . Procedure ved indmel

del se. Informationsmateriale om klub
ben . 

J . Ny Medlemsliste. 
4. Hedlems- og vognregistrering . 
S. Re jsegodtgØrelser . 
6 . Son~ertræf over/ underskud. 
7 . Son~ertræf 198&. Arrangementsgruppe . 
b. Brev til bes tyrelsen . 
9 . bre vpa pir og kuverter m. klublogo . 
10. Fremtid sv isioner. 
11. Eventuelt. 

Ad l: 
Formanden er valg t og vil gerne fort -

sæt t e med bladarbejdet. 
Kasserer: Jens Sanning . 
~ledlems- og vognregis ter: i(im Clasen. 
Sekretær og klubbutik: Benny J ensen. 

Ad 2: 
~sereren s tår for ud sendelse af giro
kort samt ko ntak t en til avispostkontoret 
(Citro~ni sterne) og l Øbende a jourfØring . 

Vi mangler i nforma tionsmaterial e til 
nye medlemmer. 

J ens HN vil gerne prØve at lave en lil
le folder . llenne skal kunne fas ho s J ens 
til hvervebrug . 

J ens s send er ud tll nye medlemmer . 
Sekretær: arkiverer alle klubpapirer og 

skrivelser m.m. der ud sendes til medlem
merne . 

~lubbutikken har indkØbt reservedelska
taloger og reparationshandbøger . Disse 
sæl ges for 2SO,- kr. 

Ad 3: 
~lems- og vognlisten skal r eproduce
res i samme f orm som sidst. ~im under sø
ger priser m. m. 

Ad 4: 
~lems- og vognregi s t er: Kim modtage r 
girotaloner fra J ens S, til ajo urfØring 
af registret . Foruden det almindelige 
medlemsregister fØres e t seperat vognre
gister m. kartotekskort i håb om en dag 
at kunne få e t bedre overblik ove r biler
ne i Danmark. 
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Ad S: 
~e bestyrelsen b!ilr fortsat mØde op 
til bestyrelsesmøderne på Sommertræf i 
forbindel se med generalforsamling . Rejse
udgiften dækkes ikke. Ved de to Øvrige 
bestyrelsesmØder om året afholder klubben 
rej seudgift er, jvnf . vedtægterne . 

Ad 6: 
Sommert ræf bør hvile Økonomi sk i sig 

selv. Evt . overskud tilfalder klubkassen, 
ligesom et evt . underskud dækkes . 

Angående arrangementsgruppens udgif t er : 
Dokumenterede udgifter dækkes . Op til S 
pers oner i træfgruppen kan fa reduceret 
træfgebyret med SO%. 

Ad 7: 
Træffene bØr planlægges tidligere, s a 

man ved et træf kan bekendtgØre tid og 
sted for det næste . Vi bør all e r ede nu 
begynd e at t ænke på s ommertræf ' ij9 . 

Sommertræf ij8 finder sted i Skand erborg 
den 19- 20- 21. augus t . 

Alle med l yst dertil skal kunne deltage 
i arrangementerne af træffene . Be s tyrel
sen skal hol des underrettet fra f!i)r ste 
planlægningsfase . 

Ad 8: 
~af klubbens medl emmer var bl evet 
bortvist fra arrangementet i l:iadehavn sga
de under sommertræffet. Dette arrangement 
var forbeholdt træffets deltagere, men 
s itua tionen kunne have vær et undgåe t hvis 
der i bladet havd e været gi ve t i nforma
tion om hvornar der var itbent for gæster . 
De t skal tilfØjes at dette ikke kunne 
lade s i g gØr e, da detailplanlægningen af 
dette arrangement fandt sted ef t e r blad et 
var gået i trykken . llen sene pla nlægning 
sky ldtes i gen at træff e t på et tid spunkt 
va r hel t aflyst p .gr . af mangel på tll
meldinger. 

Ad 9: 
--viskal have lavet brevpapir samt evt . 
label s til påklæbning på kuverter . Ji!N 
laver oplæg, J S tager sig af trykningen. 

Ad 10: 
Ønske om at vi f a r nogle af de tekni ske 

artikler i de t sven ske Bll-blad over sat. 
Vi kunne tænke os evt . at lave træf med 

andre klubber - f . eks . Ill/ llS-klubben . 

Ad 11: 

J( e f . : !Jenny J en sen . 



Køb& salg, 
bytte, 
kontakt-
TRAGTION-ANNONCER - sendes eller indtelefoneres til: 

Jens Møller Nicolaisen, Ravnsborggade 5A, 4 . th . , 2200 Kbh . N. 01-39 53 20. 

Sælges: 

Gitroen 11 Sport, årgang 1952-53, restaureret i 19b7 fra A- Z. Pris: 67.000,- kr. 
Eventuelt bytte med urestaureret Gitroen. 

Poul Erik Brynildsen, tlf: 06-461994. 

Sælges: 

Diverse mekaniske dele, såsom for- og bagtØj, motordele, gearkasse etc . 
Dæk: Hi chelin X 165x400 kan skaffes til under listeprisen. 

Anvises: 

God og billig autosaddelmager. 
Gitroen 11 Sport til salg kan eventuelt anvises . 

Jarl Lyngers, tlf: 09-4420~6, bedst aften/ weekend. 

Tilbydes : 

Gitroen 1934-57: Alt karrosseriarbejde udfØres. 
Nye paneler i l mm plade fremstilles. Nye tagrender fremstille s . 
Bundplade i l ~n med riller som den originale . 

Henv. Hekanikermester Knud Rytter, tlf: 06-461725, i arbejdstiden: 06-463611. 

KØbes: 

Gitroen 11 kØbes; god originalstand eller restaureret . God pris gives. 

Jørgen Krogh, tlf: 04- 584800 . 

KØbes: 

Gitroen B11 Lastbil (! ). 
Sort rat til llS '47, kabel til startrelæ m. rund knap mærket "D" samt afviserkon
takt til instrumentbord. 

Sæ~ges: 

ReparationshåndbØger og reservedelskataloger forefindes nu i klubregi. 
Kontakt enten klubbutikken (Benny) eller und ertegnede . 

Jens Sanning, tlf : 06-524570. 

Sælges : 

Dæk . Hichelin 165x400 skaffes til billige penge. 

Er der nogen der er interesseret i import af biler fra Frankrig har jeg flere kon
takter dernede og vil gerne være behjælpelig med dette . 

JØrgen Kjær, tlf : 06- 983177. 
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KØbes: 

HØjre og venstre bagskærme til 11 Sport, pilote-fælge i god stand . 

Tilbydes: 

Alt i autosaddelmagerarbejde . 

Evan Petersen, Spangvej 4, 4593 Eskebjerg. Tlf: 03-491549 . 

Sælges : 

Et sæt dØre komplet til 11 Sport, et sæt motorklapper (m . gæller) . Alt i fin stand. 
Pris: 2000 kr. eller hØjeste bud . 

Steen Ryberg, tlf: 03-800922, firma: 02-642777 . 

"TRACTION-RESERVEDELSSERVICE" 
v/ CHR. FRIIS . BOSHOLMVJ;J 5 . 6261 BREDEBRO 

Ttr: tH- 74 ~156 

Købes : 

Kølergitter til førkrigs-sport . Siden sidst har jeg fundet ud af, at det ikke nØd
vendigvis behØver at være lavet af messing, men det har en ekstra lille kant rundt 
om starthullet (i modsætning til efterkrigs-kØlergitteret) . 
Eventuelt kØbes andre dele til 7C 1939. 

SØges: 

Forhandlercirkulærer/ tekniske cirkulærer og lignende materiale søges til låns. Alt 
har interesse! 

Jens MØller Nicolaisen, tlf : 01-395320. 

HUSK AT D~f ER HELT GRATIS FOR MEDLEMMER AT ANNONCERE I DENNE RUBRIK! 
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BESTYRELSEN: 

Formand, redaktør: 
J ens MØller Nicolaisen 
Ravnsbor ggade 5A, 4 . th., 2200 KØbenhavn N. 
Tlf: 01-395320 . 

Kasserer , indmeLdeLse: 
J ens E. Sanning 
Hårbyvej 3, Hårby, 8660 Skanderborg. 
Tlf: 06-524570. 

Sekretær , kLubbutik : 
Benny A. J ensen 
Hækmosen 28C, 2730 Herlev . 
Tlf: 02-443741. 

MedLems - og vognregister , reservedeLe: 
Kim Bo Clasen 
Stengårds Alle 118, 1. , 2800 Kgs. Lyngby. 
Tlf : 02-4437 12. 

BestyreLsesmedLem: 
Finn Lyster 
Smedebakken 26, 8653 Them. 
Tlf: 06- 847249. 


