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Bilsport Motorshow MALMÖ 2-3 DECEMBER
Vi var ett gäng glada Fiat-entusiaster som sammanstrålade en
mörk och kall fredagmorgon utanför Malmö Mässhallar. Vi skulle
bygga vår Fiat-monter, ställa upp bilar och massor annat, samtidigt som vi med vassa armbågar kämpade om tillgång till hallen
mot andra utställare...
Vår duktiga medlem 673 Lisbeth Bath som verkligen
har ”känsla & smak” fick styra monterns utformning
och det tycker jag att hon klarade med bravur! Ett
stort tack Lisbeth!!
Vi började med att bygga golvet för att sen ta in 3
Fiatbilar samtidigt som kriget var fullt igång mellan
andra utställare om utrymmet! Men, återigen (!!)
vann Fiat kampen. Björn.B. åkte tillbaka till Åstorp
för att hämta ytterligare en klenod, Åkermans fina
600:a. Efter några timmar började montern ta form
och vi ställde succesivt in bilarna i vår monter. Kenneth hade anslutet med sin lilla ikon (!) en Abarthinspirerad 500:a och Björn kom med Åkermans
600:an. Efter 14 timmars jobb kunde vi så äntligen
begrunda vår Fiat-monter och känna oss nöjda och
återvända hem för några timmars sömn innan Motorshowen öppnade. Så var det då äntligen dags!
Lördagen kl 10 öppnades portarna och besökarna
fyllde snart hallen! Vi fick många besökare och trevliga kommentarer dessa två dagar och vår klubb fick
välförtjänad uppmärksamhet!
Sent söndagsnatt åkte vi ifrån Malmö Mässhall i minusgrader med våra Fiatbilar på släpen.....
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Utställare:
398 Björn Bartner, Ängelholm.
Fiat 600 D Ombyggd -67.
494 Åke Blomsterberg, Malmö.
Fiat 124 Sport Coupé -73.
527 Raimo Åkerman, Åstorp.
Fiat 600 D -57.
699 Kenneth Forslund, Beddingestrand.
Fiat 500 L ”Abarth” -70.
900 Dan Elmström, Tyringe.
Fiat 850 Vignale Spyder -65.

Monteransvarig:
673 Lisbeth Bartner, Ängelholm.
Ett stort tack till alla ni som ”gjorde” mässan och även
ett tack till er medlemmar som besökte oss dessa två
dagar i Malmö.
Ciao! Dan
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12 - 13 MAJ 2018
Nu lanseras en helt ny träff, ett samarbete tillsammans
med vår broderklubb Norsk Fiat Register, NFR.
Vi möts brodeligt med våra klassiska Fiat i en härlig
vårupptakt i underbara Dalsland, närmare bestämt vid
Baldersnäs Herrgård, Dals Långed.
Samvaro i underbar miljö och med god tid för att knyta
nya kontakter och lära oss lite om alla de olika Fiat-modellerna som är representerade i våra klubbar.
I skrivande stund är inte programmet fastlagt men du
får mer utförligare information i god tid innan.
Priser som är förhandlat med Baldersnäs Herrgård:
Lunch lördag:
125kr inkl. sallad, bröd, bordsvatten och kaffe.
Middag 3-rätter:
425kr exkl. dricka. / inkl. kaffe.
Dubbelrum:
695kr / person inkl. frukost.
Enkelrum:
995kr / person inkl. frukost.
Incheckning lördag 12 maj från kl. 15.00
Utcheckning söndag 13 maj senast kl. 11.00

Beställning/Bokning av rum:
Var och en beställer själv rum direkt till
Baldesnäs Herrgård
info@baldersnas.com eller telefon 0531-412 13
Uppge referens #037573 & Fiat Gränsträff
så erhåller du priserna enligt ovan.
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Herrgården har bara reserverat ett antal dubbelrum/
enkelrum för oss, så det gäller verkligen att ”hänga på
låset” för att få bokat rum, innan rummen tar slut! De
har också ett Annex med möjlighet att hyra rum om
det behövs.
För mer info klicka in på: www.baldersnas.com
Anmälan!
Till denna träff finns ingen anmälningsavgift MEN vi
ber om att du meddelar oss om du kommer att delta.
Sänd därför ett enkelt epost-meddelande med ditt
namn, meddeltagare och vilken Fiat du kommer med.
Meddela också om du inte skall övernatta men bara
deltaga på dagen.
2018 är det våra Norska vänner som arrangera.
”Vårträffen på Gränsen” så skicka din epost vidare till
Per Hagerup, Norge, på: oe-hager@online.no
Senast 15 April vill Per Hagerup ha din anmälan via
epost.
Du kan givetvis även få information av vår
Tf. Klubbmästare Anders Hög. Se sid 3 i Fiatelisten.

Plocka upp telefonen
och boka rum redan idag till
Vårträffen på Gränsen 2018!

Välkomna!

3355

