
Jeg vil gerne vere medlem af
Dansk DKW Club.

Navn:

Adresse:

Post nr. By:

E-mail:
Telefon:

Karetoj:
Marke:
Model:
Argang :

Sendes til:
Kasserer Hans-Willy Rasmussen
Skowej 6 4840 Nr.
Tefefon: 54 43 46 45
E-mali hwbr@nanet.dk

Dall$k D 0lub

Club adresse og formand.
Formand Per Hegaard
Tjarneg6rdsvei 20 Stouby 8983 Gjerlev J
Telefon: 86 47 48 31
E.mait: p. hegaard@tdcadsl.dk

AUDI - DKW - HORCH - WANDERER - IFA- WARTBRUG

Bliv medlem af Dansk DKIry Olub
Interessefallesskab for ejere og interesserede i navnte marker



V
DANSI(

Dansk DKW Club.
Er et interessefallesskab for ejere og inte-
resserede i folgende marker
Alle Dl$V og Auto Union modeller i biler og
motorcykler.
Audi, Alle modeller -76
Horch, alle modeller.
Wanderer alle biler og motorcykler.
IFA , Wartburg, Trabant samt MZ motorcyk-
ler.

Klubben dekker derfor bredt alle marker
der har haft relation til Auto Union, bAde for og efter anden ver-
denskrig, samt de marker der opstod efter anden verdenskrig i
@sttyskland, pi baggrund af de gamle Auto Union fabrikker.

Klubbladet
"Skylleporten" udkommer 4 gange i Aret.
Skylleporten er i A 4 format i rigtigt tryk og typisk
pA28 sider, med stof om klubaktiviteter og artikler
om vores karetajer, deres historie og teknik.
I Skylleporten kan medlemmer ogsA annoncere
gratis under kob og salg.

tledlemsservice
Klubben har en rakke restaureringskonsulenter,
bAde inden for biler og motorcykler, som kan hjalpe
dig med rAd og oplysninger om restiaurering og re-
servedele.

Klubben har ogsi et h6ndbogsarkiv, som du kan soge oplysnin-
ge r i .

Forsikring
Vi kan ogst hjelpe og rAde dig med forsikring gennem vor forsik-
ringskonsulent.

iledlemsmoder

Klubben har et hojt aktivitetsni-
veau, med stort fremmsde pA dis-
se moder. Her gAr snakken livligt
om falles oplevelser og vores
kare karetaier. Sarligt, kan vi

_T[S prale lidt af vor gode hyggelige og
Sry kammeratlige klubAnd. Medlems-- modeme afholdes typisk hjemme

hos et medlem, sA det ikke er de samme, der hver gang fAr lige langt til
moderne. To gang i Aret holder vi et stone traf over en weekend.

Lsbs arrangementer

Klubbens historie
Dansk DlflV Club kunne i lret 2010 fejre sin 35 Ars fsdselsdag.
Klubben er medlem af og var medstifter af Motor Historisk SamrAd.
Kontlngent
Arskontingent er kun 300 kr.
Klubbene hfemmeside
www.dkw.dk

Kubben afholder flere lobs anangementer om Aret med deltagelse af sA-
vel biler som motorcykler.


