
Årsberetning DCK Fyn  2014-15

Generalforsamling 8.november 2014 hos Helmut & Ellen.

Juletræstur i Ulbølle 13. december 2014 i pænt vejr.

21. februar 2015: Vinterværkstedsdag på et nyt sted: hos Troels Krog, Grambovej 16, 5690 
Tommerup. 

I anledning af Fynsklubbens 40 års jubilæum arbejdede festudvalget fitgt – og blev op tl festen 
suppleret af ægtefæller. Stor tak tl alle jer, der hjalp med at gøre jubilæet festligt!

21. marts 2015: Klub Fyn 40 år. Jubilæumsfest i Højrup med taler, erindringer, jubilæumssange 
(akkompagneret af husorkestret) og lækker mad. 

2. – 6. april 2015: Påsketræf Rötgesbütel. Det var en kold omgang!

9.maj 2015: Værkstedsdag i Køng

14. – 17. maj 2015: Citræf Vestbirk Camping blev afviklet efer ”hjælp tl opgave = billigere 
træfetaling”.

22. - 25.maj 2015 var der Nordisk Grænsetræf ved Lillehammer i Norge. Vejret var noget køligt, så 
kafe og vafer var populært. En fantastsk fot konvojtur, bl.a. ind på frilufsmuseet Maihaugen !

18-21 juni 2015 var vi inviteret tl Fanø Minitræf hos vores nye landsformand, Erik Olesen.

Første weekend i juli (3. – 5. juli 2015) var der Flensborg-træf. 

10.-12. juli: hyggeligt fortræf tl Raid Pol-Pol på Aksmosegård, Sønderby Bjerge. Alle var velkomne, 
og en del medlemmer deltog i træfet! 

12.-28. juli 2015: Raid Polar Circle –Poland. Der deltog 16 biler + en håndfuld, som stødte tl i 
Finland eller Baltkum. Karen&Dan og Daniel Galbavy lagde ruten. Vi havde glæde af at campere 
(og nyde kulinariske festmåltder) hos diverse gode rejsekammerater i såvel Sverige som Finland. 
Sammen med andre raid-konvojer var vi æresgæster på det fnske ”Back to Puumala”-træf, hvor vi
sejlede ud tl pladsen for det første internatonale 2CV-træf. Det var også en stor oplevelse at 
komme tl Baltkum igen.

28. juli – 2. august fandt det 21. verdenstræf for 2CV-venner så sted i Torun, Polen. Der var ca. 
2651 biler (og 6.696 deltagere) – heraf 39 biler fra Danmark. Arrangørerne havde tydeligvis håbet 
på fere (men havde ikke nået at oprete betaling via hjemmesiden eller at informere om ret 
meget inden træfet). De knoklede hårdt, men havde ikke formået at tænke ret mange klassiske 
træfdyder ind. Men det var et hyggeligt træf, og stedet var velegnet.

21.-23. august 2015: Fynstræf i Sandager hos Jørgen Bang. Vejret var med os, og vi havde et super-
hyggeligt træf. Som sædvanlig var der en afvekslende køretur ud på veje, hvor selv de lokale knap 
nok havde været.

19. september: Værkstedsdag i Køng med sammenstmlen af HY. 

Ved månedsskifet okt./nov. havde vi en anden form for værkstedsdag, hvor en halv snes klub-
medlemmer gav en hånd i Grønderup, så Erling&Metes dome kunne blive vinter- og (næsten) 
indfytningsklar. Også Ole og Peder har gang i fyteprojekter!

Og så er vi nået frem tl i dag, lørdag 7. november 2015, hvor Fynsklubbens generalforsamling 
holdes her hos Karen & Troels i Nårup). Som optakt har der været værkstedsdag og besøg på 
Skoda-museet i Krengerup.



KALENDER med kommende aktviteter (inklusive værkstedsdage og træf – opdateret dec. 2015):

Årets juletræstur er henlagt tl Magtenbølle, hvor Ingrid&Jørgen (Bjerring) gerne vil se os søndag 
13. december. Der vanker Luciabrød tl kafen og æbleskiver tl gløggen.

2016

27. februar: Vinterværkstedsdag hos Helmut i Haarby. Evt. ledningskursus.

24. – 28. marts: Påsketræf i Rötgesbütel v. Braunschweig.

5. – 8. maj: Citræf på Vestbirk Camping.

13. - 16. maj: Næste år er det Danmarks tur tl at være vært for Nordisk Grænsetræf. Det kommer 
tl at fnde sted på samme campingplads som i 2012, nemlig Guldager Camping i Saltum. Stedet 
har skifet ejere, men Mete & Erling har allerede sikret, at vi kan arrangere træfet i Saltum igen. 

4. juni: Værkstedsdag hos Klaus i Køng.

Svejsekursus fnder sted i Grønderup på den lune årstd – dato: når det passer værterne (og 
svejseguru Peder Vestergaard)!

Det 5. Raid Island fnder sted 5. – 30. juli 2016. Ca. 30 biler er tlmeldt!

11. - 14. august: ICCCR i Rheden, Holland. Info:  www.icccr2016.nl 

19. – 21. august: Fynstræf hos Jørgen Bang & Birgite Lerche i Sandager (N for Assens)

17. september: Værkstedsdag hos Klaus i Køng

29. oktober: Værkstedsdag hos Troels i Naarup

SENERE ARRANGEMENTER:

Juli 2017: 22. verdenstræf i Portugal

Juli 2019: 23. verdenstræf i  Slovenien

Juli 2021: 24. verdenstræf i Schweiz

http://www.icccr2016.nl/

