Fredericia messen 2013
Af: Povl Graakjær

Vauxhall klubben havde en Vauxhall
Victor Super 101 fra 1966 med på
standen

Temaet på messen i Fredericia var
50 års jubilæet for Rover p6, der
blev præsenteret og kom på gaden i
1963. Som sædvanlig delte vi messe-

For at fejre jubilæet havde klubbens
redaktør lavet en folder der fortalte
historien om Rover P6.

stand med Vauxhall klubben med
standplads til to biler fra vores klub
og en bil til Vauxhall. Klubben havde valgt at bilerne skulle være en
Rover P6 MKI samt en Rover P6
MKII.

Denne folder havde vi fået sponsoreret trykning af i et antal på 100
stk. til uddeling på messen i Fredericia samt den kommende udstilling: ”Krom - lak og læder” i Roskilde 6-7.april

Rover P6 MKI fra 1969 i farven Corsica Blue tilhørende Ulrik Dalsgaard
fra Randers og Rover P6 MKII fra
1972 i farven Cameron Green tilhørende Knud Grønne fra Herning.

Fredag 08.marts:
Fredag eftermiddag fik vi de to biler
kørt til Fredericia. Til trods for den
tidlige dato var vejret fint til at kørsel med veteran bil.

Standen blev indrettet med flag Rover logo - blomster - stander til
plancher og salg fra klubshop.
Ved siden af Ulriks bil hængte vi Ulriks gamle Loden frakke og hat op
som tidstypisk tøj i forhold til bilens
alder. Med det kolde vejr var vi næsten fristet til at benytte den lune
frakke udendørs.
Lørdag 09.marts:
Om morgenen efter at den første
kande kaffe var brygget var vi klar til
at modtage gæster.
Kl. 09.00 åbnede messen og hele
lørdagen var der mange besøgende
ja nærmest sort af mennesker.
Standen var flot besøgt hele tiden.
Mange spørgsmål om de opstillede
biler samt om klubben blev stillet af
interesserede besøgende.

"Bliv medlem af: Rover Owners
Club Danmark."
Mange klubmedlemmer kom forbi
standen og blev tilbudt kaffe og
rundstykker om formiddagen, kage
om eftermiddagen.
Søndag 10.marts :
Messen åbnede kl. 09.00 men der
var langt færre mennesker om søndagen så der blev tid til at Ulrik,
Knud og jeg kunne komme rundt og
se den øvrige del af messen. Midt på
dagen var der igen mange besøgende Kl. 16.00 var der lukketid og vi
fik hurtigt pakket standen ned og så
var det farvel og tak for denne gang
med et par gode dage i bagagen.

Knud Grønne og Ulrik Dalsgaard

Standen med plancher

Igen i år var det overraskende at erfare hvor mange Rover biler der tilsyneladende står rundt om i landet
hos personer der desværre ikke er
medlem af klubben, hvilket de selvfølgelig blev opfordret til at blive
ved udlevering at klubbens folder:

Tusind Tak til Ulrik og Knud for at
klubben måtte benytte Jeres biler til
messen og tak for hjælpen under
messen.
Turen hjem med bilerne blev desværre i lidt surt vejr, da der var
kommet slud - sne og regn.
Tak for denne gang og på gensyn i
2014.

