Skal du sydpå?
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er er ting, vi ikke har på Lolland.
Noget af det er bjerge. Og selv om
der er en bid vej til Dolomiterne i
Sydtyrol - som dog ligger i Italien, så ser
det tillokkende ud, og Christian Bianco,
som vi kom i kontakt med i forbindelse
med forberedelserne til Classic Cars &
Bikes Meeting i Sakskøbing, har ud over
at love at komme herop i 2014 sendt os
invitation til deltagelse i "En tur gennem
Sydtyrol i foråret" den 15.-18. maj og til
"2. MG-træf i Dolomiterne" - som løber af
stablen den 26.-29. juni.
Jeg har ikke selv en MG, så jeg har ikke
mulighed for at deltage, men jeg har 15
gange deltaget i lignende træf i Skoda-regi, og jeg tør godt love, at det er sjov, lærerigt og så giver det venner med samme
interesse andre steder i Europa.
Jeg skal selv til Wien med den gamle
Skoda fra 1957 i juli måned 2014.
Har du ikke helt mod på at køre helt så
langt, så har vore venner på Fehmarn

også givet os en liste over deres Stamm–
tisch-datoer, mens vi fortsat venter på datoer fra Ahrensbök ved Lübeck.
I Burg går det løs på Oller Bahnhof den
første mandag i månederne frem til 1.
juli. De kalder det meget praktisk ”mandagstræf” - og de starter kl. 19:30. De
første to er den 6. januar og den 3. februar.
I næste nummer vil vi udbrede alle datoerne.
Men i slutningen af marts - helt nøjagtig
fra den 28. til 30. marts - planlægger de
en tur til Oldtimbermessen i Essen.
Vi får også her nærmere om tid, sted og
priser for denne tur.
Jeg ved, at mange fabrikker har deres
egen stand med - ofte - meget sjældne historiske køretøjer, så man kan sagtens få
et par dage til at gå i et udstillingscenter,
der får Bella Center til at ligne en LokalQ
brugs i Dannemare eller Langø.
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