Bilmesse i
21-22 marts

Fredericia

Uha-uha vejrudsigten lovede ikke
godt op til weekendens bilmesse i
Fredericia. Regn – slud og frost med
saltning til følge er ikke lige hvad vi
har brug for når vore gamle biler
skal køres ned til messen.
Heldigvis følger vejret ikke altid
vejrudsigterne, så bilerne kom uden
problemer til Fredericia om fredagen og hjem igen om søndagen.
Årets emne var renovering samt
hvad der er over chassisrammen og
hvad der er under karrosseriet. For
at illustrere dette var der opstillet en
færdigrenoveret chassis ramme og
en færdigrenoveret Rover P4 90 fra
1954.
Chassisrammen havde Hans Graakjær stillet til rådighed og Peter Friis
Jørgensen kom med sin Rover P490 fra 1954.

Chassisramme - Rover P4-90

Klubbens redaktør havde til lejligheden lavet en folder som kort beskrev de to projekter. Folderen kun-

ne sammen med et " Særtryk fra
MOTOR nr.26 - 1955, hvor FDM
havde prøvekørt en ROVER 90" ,frit
tages med.
Med stor tilfredshed kunne klubben
konstatere at udstillingen vakte de
besøgendes store interesse. Mange
stoppede op kiggede og snakken gik
lystig. Mange var tvivlende og undrede sig over om chassis rammen i
det hele taget kunne være under
karrosseriet, idet chassisrammen
virkede meget stor og længere uden
karrosseriet.
Lørdagens besøgstal på messen var
meget stor og der var stor trængsel
ved standene, så meget at det næsten var svært at komme rundt.
Søndagen gav mere plads, så det
lykkedes for os der passede standen
at komme rundt og se hvad der i øvrigt var udstillet på messen.
Som sædvanlig delte vi standen
sammen med Vauxhall klubben der
havde en Vauxhall Viva med på
standen.
Ud over bilerne var standen pyntet
op med klubstander hvorpå der var
lagt klubblade – folder om klubben
– varer fra klubshop. Selve standerne var yderligere pyntet med Lucas
produkter som typisk tidligere var
blevet benyttet på Rover bilerne.
Det drejede sig om tvilling lygte sættet ”Senior” der blev monteret som
ekstra lygter samt de dobbelttonede
" Windtone Horn" der var standard i
tidligere Rover modeller.

Billeder fra Rover-standen:

Standen med de pyntede stander.

Tak til medlemmer af klubben og
andre bekendte der besøgte standen. Alle blev tilbudt kaffe rundstykker – Dagmar tærte og småkager.
2 nye medlemmer blev det til i løbet
af weekenden og lidt salg fra klubshop.
16.00 søndag blev der sagt tak for
denne gang, standen blev hurtigt
pakket ned så vi kunne komme hjem
og slappe af efter en god og snakke
rig messe weekend.

Billeder fra hallerne:

En Honda Civic
De to stolte udstillere Peter og Hans

Tak til Hans og Peter for udstilling
af de to køretøjer.

Jensen-One

