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Mange klubber afholder værkstedsdage med for
eksempel forårsklargøring af klassikeren. Det er en
af ofte mange aktiviteter i de danske klubber. Her
kan de mindre værkstedskyndige medlemmer få en
hånd med fra de mere erfarne og kyndige ved klargøringen af klassikeren. Det giver både en værdifuld
indsigt i mekanikken og sikkert også en billigere mekanikerregning.

Side 16 På Lolland-Falster har de
knækket koden til en aktiv klub

På den årlige Historiske Køretøjsdag, Fars Dag,
Grundlovsdag eller hvad 5. juni nu er blevet døbt
i tidens løb, afholdes der nu for 9. gang nok Danmarks største havefest på Træf og Køretøjsdagen
på godset Wedelslund vest for Aarhus. Og det har
allerede skabt sine egne traditioner, som igen i år
kombineres med mange spændende nyheder.
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Medens mange af de større danske klassikerklubber,
der dækker bredt og ikke kun en enkelt model eller
mærke, har oplevet udfordringer med at opretholde
medlemstallet, synes Lolland-Falster Veteran Klub
måske at have knækket koden. Det vil vi naturligvis høre nærmere om, og et af de store opmærksomhedspunkter har været at kigge fremad, og at
hele bestyrelsen og for dens sags hele klubben skal
trække i samme retning. At man tror på det og at
det kan lykkes.
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Det er i år nøjagtig 50 år siden at Kawasaki Z1
blev præsenteret, og tog verden med storm. Man
bliver næppe populær hos Honda fanatikerne ved
at pointere, at Z1’en var den første rigtige superbike. Hondas 7½’er havde jo været der nogle år
før, og den hundedyre MV Agusta endnu tidligere,
begge også med fire cylindre på tværs i stellet.
Men var Hondas CB750 opvarmningsbandet, så
var Kawasaki Z1 hovednummeret....
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Samsø Tekniske Museum holder flyttedag og indgår
samarbejde med turistudbyder på øen.
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og me
mere
Karen har haft stor glæde af sin klassiske
New Beetle til sin vilde alenerejse!

Solen skinnede altid. Sommerminder og bilmodeller
fortæller historie på gamle postkort.

Lasse nænner ikke at køre i sin klassiker,
en Mazda MX-5!
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