Biltræf Wedelslund 5. juni 2014
Oprettet: torsdag, 12. juni 2014 19:41
Skrevet af Henning Nørlund Christensen

Torsdag, den 5. juni var vi med til arrangementet Biltræf på Wedelslund ved Galten. Igen i år var der masser af klassiske
biler at se på det 2 hektar store parkområde ved godset. Uanset om man var til Porsche, VW boble, Morris Minor, Rover,
Toyota, BMW 2002, BMW M5, Excalibur, Volvo, Triumph, Opel Olympia eller lign, var der spændende biler at se. Igen i år
var der over 1.000 udstillede biler. Desuden var der udstillet veteranlastbiler, motorcykler og meget andet. Lige udenfor
godset var igen i år et større udstillingsområde for nyere specialbiler, hvor vi holdt med 20 biler fra MX-5 klubben - lige
ved indgangen så alle der kom kunne se os. Carl Erik havde bl.a. sørget for at der var hvervefoldere og information om
vores biler, så tilskuerne kunne læse lidt om MX-5 klubben og vores biler. I forbindelse med arrangementet fik vi også talt
med et par nye potentielle medlemmer til klubben

.

Vi havde på forhånd lovet at vi kunne mødes hos os til rundstykker. Det fyldte godt op på vejen.

Der var også en lille kage til kaffen:

Klar til afgang mod Wedelslund:

Netop ankommet til Wedelslund:

Et enkelt billede fra parken ved Wedelslund:

Det var muligt at få en tur i helikopter:

Om eftermiddagen havde Carl Erik arrangeret en lille køretur til Kaløvig for dem som var interesserede. Vi var meget
heldige med vejret. Kort tid efter vi kørte, kom der en ordentlig regnbyge. Vi kunne dog køre det meste af turen med
kalechen nede. Netop som vi ankom til Kaløvig kom der en ordentlig regnbyge der også - så der blev meget hurtig

stemningfor at vi skulle have kaffe.
Tak til alle som bidrog til at gøre det til en rigtig hyggelig dag.

Link til Wedelslunds hjemmeside - hvor der også kan ses publicerede billeder fra dagen (under punktet car
club): http://www.wedelslundgods.dk/

Direkte link til billeder fra dagen: http://wedelslundgods.dk/wedelslund-gods-home/car-club/Grundlovsdag2014.html

