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Bästa GTI entusiast!

Nu när det är mitt i vintern längtar man tillbaks till
aktiviteter som tex GTI Klubbens banträffar och BugRun.
En del av er bygger säkert för fullt i garagen och väntar
med stor förväntan hur årets modifieringar kommer att
fungera i verkligheten.
Som tröst i väntan på sommaren finns GTI Klubbens
 forum, som idag ligger helt under vårt eget ”tak”.
I klubbens begynnelse fanns inte dessa möjligheter att
 kunna koppla ihop GTI entusiaster via Internet.
Klubbshopen är nu klar, och varför det tagit så lång tid
 beror på alla avtal med posten och rutiner som skall gås
 igenom.
Vi var också tvungna att lägga ner lite mer arbete på
 själva beställnings formuläret än vi räknat med från
 början.
Kläderna är utprovade för högsta kvalité och fräck
 design. Tex kepsen är den bästa jag provat på många år.
Till sist vill vi hälsa alla medlemmar en god fortsättning
 på det nya året!

Mikael Lundin
Sekreterare VW GTI Klubben

Foto: Claes Axstål
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Golf GTI 25 år-GTI Klubben i Kungälv

Då Volkswagen i Sverige firade GTI:ns 25 år dag hade vi
i GTI klubben många förfrågningar om vi kunde hjälpa
återförsäljare med att närvara.
Tyvärr kan vi inte vara med överallt, så i
Göteborgsområdet blev det helt enkelt ”först till kvarn”.
Bilab i Kungälv bjöd in GTI klubben och vi erbjöds
generöst med utrymme inne i lokalen med medlemsbilar,
samt en uppställning längs med hela byggnaden på
utsidan.
Bilab dukade upp med födelsedags tårta och kaffe till alla
besökare.
I centrum stod givetvis Golf GTI V5, och alla bilar från
VW GTI Klubben.
Besökare kunde titta på Golf Rally G60 16v, Bora TDI-
R, Polo GTI, Polo R, Golf Variant VR6 Syncro color
concept, Golf GTI Turbo, Corrado G60, Passat samt
Lupo R.
GTI klubben passade på att värva medlemmar samt sälja
GTI Klubbs artiklar till medlemmar.
Många visade intresse för GTI Klubbens bilar och vi
tycker det är kul att ställa ut bilar som kan ses av
allmänheten.
Att träffa andra GTI entusiaster är naturligtvis det
roligaste.
Vi tackar Bilab för en mycket trevlig helg och hoppas på
fler aktiviteter i framtiden.

Väl mött
Mikael Lundin
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Medlemskap 2002
Nu börjar det dra ihop sig för ett nytt medlemsår och
därmed inbetalning av medlemsavgiften.
Medlemsavgiften är satt till 250 kr och sätts in på PG:
646 69 95-5.
Glöm inte att skriva avsändare och ditt medlemsnummer!
Nytt för 2002 är ett helt nytt medlemskort. Därför
kommer endast de som betalar innan 28:e februari att få
ett förtryckt medlemskort! (Pga tryckkostnader)
Man kommer att behålla samma kort varje år. Varje år får
man en dekal med årets design och årtal för att kortet
skall gälla. Medlemskorten kommer att skickas ut under
mars månad.

Sista inbetalningsdatum 28 februari!!

Klubbshoppen
Nu är vår klubbshopp lanserad och beställningarna
strömmar in för fullt.
Vi vill informera om att frakt och postförskottsavgiften
blir totalt 125 kronor när ni beställer klubbprylar.
Tänk på att när ni beställer ’lite’ saker att denna kostnad
tillkommer.

Då kanske inte alla har tillgång till internet bifogar vi ett
beställningsformulär som kan användas att beställa via
post.

Har du synpunkter på shoppen tveka inte att skicka oss
ett mail på:  shoppen@gtiklubben.nu
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Låsta medlemssidor på hemsidan!

Nu lanserar vi en låst medlemsavdelning på hemsidan!.
Idéén med den låsta avdelningen är att ge Er medlemmar
något mer utöver den för alla åtkomliga hemsidan.
I den låsta delen kommer Ni att finna klubbens
samarbetspartners, klubbshoppen, adressändring för
medlemmar, träffreportage, länkarkiv, reportagearkiv

Användarnamn och lösenord kommer att vara
gemensamt för alla så var rädd om uppgifterna och sprid
dem inte. Inloggningsuppgifterna finns bifogat på separat
blad. Lösenordet kommer att bytas varje gång ett nytt
nummer av GeTingen kommer ut så håll utkik efter nytt
lösenord..

Ni hittar medlemssidorna under ’medlemssidor’ i menyn
på hemsidan vw.gtiklubben.nu

Tändstiftsbytaraktivitet på BugRun!
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VW News

Test av Passat W8
VW GTI Klubben har försökt att kunna testa Passat W8
till detta numret, men har tyvärr ingen möjlighet innan
början av 2002.

Lupo Super 1600: En racingmodell som tas fram av
Volkswagen Racing. Man kommer att tävla med denna
under 2002.
Effekten är 175 Hk ur en 1600cc sugmotor!
Polo Super 1600: Ett alternativ till Lupon, men kommer
att vara dyrare. Priset för att tävla med en Polo är satt till
44000 EUR, vilket motsvarar nästan 413000 Svenska
kronor…
Bilderna på denna extrema busbil talar sitt egna språk.
Vad sägs om dessa korta fakta:
-1600cc/215 HK!
-355mm bromsar fram
-1000Kg

Bild: Polo Super 1600

VW:s nya familjeterrängbuss  Magellan
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Hobby- / Entusiastbilförsäkring

VW GTI Klubben kan i samarbete med Bilsport &
MC Specialförsäkringar erbjuda Er medlemmar
särskilt klubbpris på Hobby / Entusiastbilsförsäkring.

Försäkringen omfattar trafik, vagnskada, räddning, rättsskydd, brand,
stöld och glas. Försäkringen tecknas endast som årsförsäkring dvs
den gäller med samma omfattning året runt.

Årspremien för denna försäkring är:
Fordonsvärde upp till 95.000  1180 kr
Fordonsvärde 95.000-161.000  1308kr
Fordonsvärde 161.000-322.00  1864kr

För att få teckna försäkringen finns några grundvillkor:
-Att bilen endast används som hobby-/ entusiastfordon, dvs aldrig
används till och från arbetet eller i arbetet.
-Maximal årlig körsträcka 1000 mil
-Du / ditt hushåll måste äga ett bruksfordon ( en vardagsbil ) som
används för dina dagliga och normala transporter.
-Bilen skall förvaras i ett låst garage med max. 8 st bilar.
Vid färd utanför hemorten skall bilen förvaras så säkert som möjligt.

Följande säkerhetsutrustning krävs:
Fordonsvärde upp till 161.000 kr
-Brandsläckare, Märkta rutor, Dold strömbrytare

Fordonsvärde över 161.000 kr
-Brandsläckare, Märkta rutor, Av Bilsport & MC Specialförsäkringar
godkänt larm.

För mer information och fullständiga försäkringsvillkor besök
Bilsport & MC Specialförsäkringars hemsida www.bilsport-mc.com

Är du intresserad av denna försäkring kontakta Viktor Czajkowski,
VW GTI Klubben, viktor.czajkowski@gtiklubben.nu
alt. 070-589 56 64



7

Stötdämparexperten.

Stötdämparexperten som är en av Sveriges ’experter’ på
stötdämpare ger klubbens medlemmar rabatt på sitt
sortiment enligt nedan:

Koni stötdämpare 20%
Koni kit med fjädrar. Justerbar höjd o dämpkraft 10%
Bilstein stötdämpare 20%
Bilstein kit med fjädrar. Justerbar höjd o dämpkraft 10%
Monroe stötdämpare 20%
Öhlins stötdämpare även kit 10%
H-R fjädersatser 20%
H-R kit med stötdämpare 10%
Eibach fjädersatser 20%
Jamex fjädersatser 20%

Förfrågningar och beställningar gör med fördel via mail
till: stotdamparexperten@telia.com
http://www.stotdamparexperten.nu

S:t Eriksgatan 5 , 112 39 STOCKHOLM
Tel 08 - 650 10 07, 650 10 08 Fax 08 - 650 10 09
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Sturup Raceway 2001-04-22

Dagen började med härlig vårvärme och strålande
solsken. Karavangänget från Göteborg vittnade om
vackert väder på resan ner och även i Malmö var vädret
VW-vänligt. Därför var det något förvånande när Sturup
visade sig vara ett riktigt köldhål. Många som kommit
tidigt föredrog att sitta kvar i sina varma bilar tills alla
kommit på plats. Kylan behöll sitt grepp under hela
dagen, men som tur var höll sig regnet borta.

Efter besiktning av bilarna och en kort genomgång var
det dags att ge sig ut på banan. Först några träningsvarv i
lugnt tempo för att lära känna banan. Sedan drog
bankörningen igång på allvar och körpass efter körpass
avverkades i rask takt.

Efter lunch var det dags för klubbens representanter att
noga studera bilarnas skick. Med ett särskilt
bedömningsprotokoll skaffade man underlag för att
kunna utse träffens snyggaste bil.

Eftermiddagen fortsatte med ytterligare möjligheter till
bankörning för de som så önskade. Som avslutning
utsågs träffens snyggaste bil. Vann gjorde Petter Lilled
med sin Passat 1.8T. Petter har därigenom chans att bli
en av de som får ställa ut på Performance Show på Elmia
i höst. På andra plats kom Magnus Larssons röda VR6:a
och på tredje plats kom Robert Malmströms Golf
Cabriolet. Grattis!

Stort tack till alla som var med. Hoppas vi ses nästa år!
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Bild ovan: Petters fina Passat

Bild ovan: Bankörning, Sturup

VW GTI Klubbens länkarkiv!

Ni medlemmar som önskar få en länk till Er hemsidan i
vårt länkarkiv. Skicka ett mail till vw@gtiklubben.nu

För att länken skall godkännas skall sidan handla om VW
och inte vara ’under konstruktion’, sidan skall vara klar.
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Träffar 2002!

Klubbens träffkalender börjar nu så smått få lite innehåll.
Följande aktiviteter är bokade:

4/5 Banträff Sturup Raceway
OBS! preliminärt datum!! OBS

29/3-1/4 Bilsport Performance Show och
Custom Motor Show, Elmia

8-9/6 BUG RUN, Mantorp Park
8/6 Årsmöte VW GTI Klubben
4/8 Banträff Kinnekulle Ring

Webmaster sökes:

GTI Klubben söker en ny webmaster.
Vi söker dig som har kunskaper i bla SQL, PHP, Script.
Som webmaster hjälper du till att uppdatera och utveckla
GTI Klubbens sidor på nätet.

Vi vill att intresserade hör av sig till: Viktor Czajkowski
Mail: viktor.czajkowski@gtiklubben.nu
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Samarbetspartners
Vid förfrågan uppge namn, adress och ditt medlemsnummer.Kom
ihåg att ta med ditt medlemskort när du anlitar eller köper tjänster
från följande företag.
OBS! Var aktsam om våra samarbetsparters.

Ferrita
Ferrita erbjuder standard eller sportavgassystem, fräcka slutrör och
för den som önskar ett platsbyggt system. Ferrita lämnar 15% rabatt
på sortimentet som passar Volkswagen.
Ring Ferrita 021-18070, 031-795 30 70

MH Styling
MH Styling erbjuder kvalitetsprylar från Bonrath, Dietrich och
mattig. Butiken finns i Göteborg. MH Styling lämnar 10% rabatt på
sortiment som passar Volkswagen.
www.bilmodecenter.se
031-40 55 22

Forssbergs
Forssbergs är mycket professionella och har stor erfarenhet att
förädla Volkswagens motorer och har även trimchip.
Forssbergs lämnar 10% rabatt på sortimentet som passar
Volkswagen.
Forssbergs finns i Södertälje. 08-55 06 57 00

Wheelbase
Se http://home.swipnet.se/wheelbase
Alternativt: 0707-33 47 22

Mattias Anderssons inomhus Go-kart i Linköping
Klubbmedlemmar betalar 50 kr för 6 minuters körning. Ordinarie
pris är 60 kr. De anordnar både GP- och långlopp.
Det är en mycket välskött anläggning.
www.ma-grandprix.com
Tel.nr. 013-15 01 80

Stötdämparexperten
Mellan 10-20% rabatt på väghållningsprodukter, se sid 6
Tel.08-650 10 07, 08 stotdamparexperten@telia.com
www.stotdamparexperten.nu

Bilsport & MC Specialförsäkringar
Rabatt på entusiastbilsförsäkring, se sid 5
Fullständiga villkor www.bilsport-mc.com


