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Inbjudan till dig som har en förkrigsbil eller 

som vill träffa oss som har en förkrigsbil 

Du är välkommen till en träff söndagen den 23 september kl. 10.00 i ”Fritiofs garage”, 

Mediavägen 12, Landvetter. Vägbeskrivning – se webbplatsen, välj ”Kontakt”. 

Huvudsyftet med den här träffen är att diskutera lämplig uppläggning av en träff i Västsverige 

för förkrigsfordon någon gång under år 2019. En träff på ett ställe dit man kan köra på vägar 

med lugn trafik, någonstans i omgivningarna mellan Göteborg i väster, Borås i öster, 

Uddevalla i norr och Varberg i söder. 

 

Vi börjar träffen med fika med bulle och kaka, vi tittar på bilar m.m. som finns i Fritiofs 

garage och hälsar på varandra. Priset för fika och besöket är 50 kronor per person. 

 

När vi har småpratat en stund kommer jag att informera om hur vi har resonerat i styrelsen för 

Göteborgs Motorhistoriska klubb och om det uppdrag styrelsen gav till mig att tillsammans 

med ordföranden, Anders Albihn, bjuda in till denna träff. 

 

Jag kommer också att berätta om mina erfarenheter av de träffar för förkrigsfordon som min 

fru Anna och jag har varit med på de senaste tio åren, och som vi tycker har varit väldigt 

lyckade. 

 

Sedan hoppas vi på en diskussion kring förutsättningarna för att ordna en träff i Västsverige 

under år 1919: Lämplig samlingsplats? Lagom runda? Lämplig tid på säsongen? Lämplig 

uppläggning? Hur bjuda in till träffen? Sikta på en träff varje år, på olika ställen i 

Västsverige? Liten arbetsgrupp, två-tre personer? 

 

Om du kommer i din förkrigsbil, eller annat historiskt fordon, tycker vi förstås att det är extra 

kul. Om det är hyggligt väder räknar vi med att avsluta träffen med en liten runda. 

 

Anmäl gärna till mig om du tänker komma, så att jag kan meddela Fritiof ungefär hur många 

som kommer. 

 

Per-Åke Larsson, 0709 72 84 84, per-ake.larsson@telia.com 

 

PS 

Bilden ovan är från Körsällskapet-SE:s vårrally 2010. Körsällskapet-SE har i mer än tio år 

ordnat tvådagars vårrallyn i Skåne och södra Halland, för förkrigsfordon. Alltid med några 

körglada deltagare från det danska Køreselskabet. 
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