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Bäste VW-Entusiast!!

Nu kör det igång igen och 2003 väntas bli ett innehållsrikt
år för dig som är medlem i VW GTI Klubben.
Första aktiviteten blir Stockholms bilsalong, där vi kommer
att ställa ut en bil i Bug Run’s monter samt bistå med hjälp i
Svenska Volkswagens monter.
En del av er har säkert lagt många garagetimmar bakom er i
garaget i vinter, och nu är det dags att ta ut pärlan.
Många av er brukar årligen besöka Bug Run, och i år är det
20 års jubileum vilket borgar för ett år som vi sent skall
glömma. För er som aldrig varit där bör överväga att åka
dit, då detta är skandinavens största VW träff. Åk bara dit
på egen risk då många ”fastnar” och kommer tillbaks
årligen…
För er som brukar titta in på hemsidan kan vi idag meddela
att vi äntligen har en webmaster. Detta gör att vi kommer
att utveckla sidan, och införa lite nyheter under året.
Besöksantalet ligger runt 2000 besökare per dag, och är
ganska imponerande. Det genererar dock en del för oss
bakom det hela, men det ger samtidigt ett stort mervärde för
alla medlemmar som har tillgång till Internet.
Vi skulle vara tacksamma om vi under året får bidrag till
medlemstidningen.
Fn är det ganska tungt att göra tidningen, så det endast sitter
en i redaktionen. Om du har material till oss, eller skulle
vara intresserad av att hjälpa till så vore vi väldigt
tacksamma!
Ta det lugnt på vägarna!

Mikael Lundin Sekreterare i VW GTI Klubben



Bug Run 20 år 2003!!!

För vissa av er är Bug Run något som är lika självklart
som ”långben” på julafton. För er andra, som kanske
aldrig hört talas om Bug Run eller kanske vet vad det är,
men aldrig kommit dit.
I år utlovas det ett hejdundrande jubileum, och som VW
ägare är det något man inte får missa.

VW GTI Klubben kommer att vara på plats med en
monter där vår klubbshop finns med. Vi kommer även
att arrangera RS special, vilket är slalomkörning mellan
koner.
Vår uppgift är också att besiktiga bilar som skall köra på
banan.

Ett par ur VW GTI Klubben kommer också att vara
domare då bilar skall utses i de olika klasserna som
tävlar om bla finaste lack, bästa VW GTI etc.

Lite tips innan ni åker:
• Ta med tält & sovsäck (För er som inte har

husvagn eller sover i bil…
• Ta med er mat, då det är en bit till närmsta

matvaruhus.
• Se till att ta med kontanter, då det är en bit till

närmsta bankomat.

För er som vill köra på banan:
• Kolla bromsvätska!
• Se till att batteri sitter fast, samt att inga läckage

finns från motor.
• Heltäckande klädsel.

Även om det är en entusiastträff så ber vi er vara
noggranna med att låsa bilen om ni lämnar den, samt
inte lämna värdeföremål utom synhåll!

Och till sist önskar vi er en trevlig helg på Mantorp och
hoppas att så många som möjligt kommer och snackar
VW med oss i sekretariatet!



Sedan starten 1970 har Dalhems varit aktiva inom motorsporten
vilket har gett dom en bred erfarenhet. Vi är nu glada att
presentera Dalhems som vår senaste samarbetspartner.

Dalhems är Skandinaviens
största leverantör av
säkerhetsutrustning inom
bilsport.
VW GTI Klubben ser det
som mycket positivt att vi
nu har en
samarbetspartner som kan
erbjuda oss
säkerhetsutrustning till
fördelaktiga priser och
med en hög servicegrad.
Detta känns som ett stort steg i vårt arbete för att öka säkerheten på våra
träffar!

Utöver säkerhetsutrustning erbjuder även Dalhems datorstyrda
tändnings- och insprutningssystem av bla. märkena Electromotive och
Haltech. Dalhems har med hjälp av arbete inom racing och åtskilliga
timmar av testande i sin rullande landsväg skaffat sig en bred
erfarenhet. Den rullande landsvägen används även i det dagliga
arbetet med att hålla hög kvalité på sitt sortiment.
Den rullande landsvägen kan även hyras av privatpersoner eller klubbar
vilket vi hoppas att detta kanske kan vara något för oss i VW GTI
klubben. Dalhems säljer även ett brett sortiment av bla. luftfilter,
styling och bromsdetaljer m.m.

Vid skrivandets stund har personalen på Dalhems haft bråda dagar med
att få sin senaste katalog färdig vilken förhoppningsvis kommer att
kunna levereras till kunderna inom kort.
Hela sortimentet finns även på Dalhems hemsida, www.dalhems.com ,
vilken även den kommer få en ansiktslyftning inom en snar framtid.



”Wings West Golf”

Dalhems säljer via postorder men har även en butik i Vessigebro, några
mil utanför Falkenberg. I butiken, som för övrigt nyligen är utbyggd,
kan man fördriva tiden i timmar genom att provsitta säten och klämma
på olika produkter. Den enda nackdelen med butiken är dock att man
om möjligt kommer ur den med ännu mer vilda idéer!?!

Dalhems erbjuder VW GTI Klubbens medlemmar 10 % rabatt på sitt
sortiment. Vi hoppas på att detta ska gynna såväl våra medlemmar som
Dalhems. Vi hoppas även på att vi ska kunna hitta på något roligt
tillsammans med Dalhems, så som någon lokal träff eller liknande.
Vi får se vad framtiden har att erbjuda…

… och så här kan ni kontakta Dalhems:

Dalhems Bildelar AB
310 58 Vessigebro

Tel. 0346-207 35
Fax. 0346-203 73
E-mail. bildelar@dalhems.com
Web. www.dalhems.se

Kom nu ihåg att vara aktsamma om våra samarbetspartners.

Patrik ”Polo” Jonasson, VW GTI klubben



Låsta Medlemssidor!

Inloggningsuppgifter till den låsta
medlemsavdelningen.

Användarnamn: medlem
Lösenord: oljefilter

Dessa inloggningsuppgifter är gemensamma
för samtliga medlemmar.
Nytt lösenord kommer med nästa utskick av
GeTingen.



Entusiastförsäkring

VW GTI Klubben erbjuder i samarbete med Bilsport & MC
Specialförsäkringar erbjuda medlemmarna 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  1363 kr
Fordonsvärde 95.000-161.000  1512kr
Fordonsvärde 161.000-322.00  2164kr

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 maximalt 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



Träffkalender 2003

5-13/4 Stockholms Bilsalong, Älvsjö

18-21/4 Bilsport Performance & Custom Motor Show,
Elmia

3/5 Banträff Sturup Raceway

1/6 Inbjudna av Opel Sport Club att köra med
dem på Sviestad

7-8/6 BUG RUN 2003, Mantorp Park
www.bugrun.com.

7/6 Årsmöte VW GTI Klubben, Mantorp Park

5-6/7 2-dagars på Kinnekulle Ring i samarbetet med
övriga klubbar i vårt klubbsamarbete
'Märkesklubbar i samverkan'

3/8 Banträff Kinnekulle Ring

23/8 Preliminärt datum! Banträff Midlanda



Har du några rader att bidra med till nästa nummer av
GeTIngen?

Vi är väldigt tacksamma för inskickade bidrag till
klubbtidningen.
Vi ser allt material som intressant och kan vara från tex
dina erfarenheter av att äga en Volkswagen eller
upplevelser med din Volkswagen.
Det kan vara allt från tips vid renovering, provkörningar,
trimning eller rese erfarenheter med din Volkswagen.
Bidrag skickas till: vw@gtiklubben.nu alternativt till:
VW GTI Klubben
c/o Mikael Lundin
Ivarsgårdsgatan 147
434 35  Kungsbacka

Publicerade bidrag belönas med något från klubbshoppen!



Kallelse till årsmöte 2003

Plats: Mantorp Park, samling i det blåfärgade huset mitt i
depån (Mantorp Parks sekreteriat)

Tid: lördag 7 juni, kl 17:30

Obligatorisk anmälan: Maila till vw@gtiklubben.nu och
anmäl dig senast 3 juni

Gratis fika!!

Vid årsmötet förekommer följande ärenden:
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande samt protokollförare för mötet
3. Val av justeringsmän, som jämte ordförande skall justera
mötesprotokollet, samt rösträknare.
4. Fastställande av röstlängd
5. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
6. Godkännande av dagordning
7. Föredragning och godkännande av styrelsens
verksamhetsberättelse för det gångna året.
8. Föredragning och godkännande av revisorernas berättelse
9. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för den tid revisionen
avser.
10. Behandling av förslag, som väcks av styrelsen eller
inlämnats till styrelsen eller av röstberättigad medlem minst
21 dagar före mötet.
11. Presentation av verksamhetsinriktning
12. Presentation av budget
13. Fastställande av medlemsavgift.



14: val av:
- Föreningens ordförande för en tid på 1 (ett) år.
- Föreningens ledamöter för en tid på 1 (ett) år.
- Föreningens 2 (två) suppleanter till styrelsen för

en tid på 1 (ett) år.
- Föreningens revisor, samt revisorsuppleant för

en tid på 1 (ett) år.

15. Övriga frågor.

Välkommen!!



Medlemsförmåner och 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.

Din Bil Stockholm Norr, Akalla
Medlemmarna i VW GTI Klubben har rabatt på reservdelar hos
Din Bil i Akalla
Rabatten varierar mellan 10-30% beroende på varugrupp och
ges mot uppvisande av giltigt medlemskort.
Tel. 08-633 06 00 alt. www.dinbil.se

PEAN Sweden AB
PEAN Sweden AB är svensk generalagent för bl.a. Red Dot
sportbromsbelägg och värmebehandlade skivor i olika
utföranden.
PEAN Sweden erbjuder medlemmar i VW GTI Klubben 10%
rabatt på Red Dot's sortiment av sportbromsar vid direkt
beställning från PEAN Sweden (rabatten innefattar ej Red Dot
bromsuppgraderings-kit).
Mer information om PEAN Sweden och produkterna de
representerar hittar ni på deras
hemsida:www.peansweden.com alt. info@peansweden.com alt
tel. 0370/76650.

Roto-Tech
Medlemmarna i VW GTI Klubben har 10% rabatt på renovering
av G-lader och 10% rabatt på nytt remhjul
Förfrågningar och beställning görs på: sverige@g-
powertech.com.
www.g-powertech.com



Medlemsförmåner och 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 0221-18070, 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.mhstyling.se ; 031-40 55 22

Wheelbase
Se tidigare utsända blad eller:home.swipnet.se/wheelbase
Alternativt: 0707-33 47 22

Dalhems
Dalhems erbjuder säkerhets-utrustning, datorstyrd tändning och
insprutning, luftfilter, styling och bromsdetaljer.
Dalhems lämnar 10% rabatt på sitt sortiment.
Tel. 0346-207 35 alt. www.dalhems.com

Stötdämparexperten
Mellan 10-20%
Tel.08-650 10 07 Mail: stotdamparexperten@telia.com
www.stotdamparexperten.nu

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

Björstig
Medlemmarna i VW GTI Klubben har rabatt på reservdelar hos
Volkswagenåterförsäljaren Bjöstig
Rabatten varierar mellan 10-30% beroende på varugrupp.
www.bjorstig.se

Info finns även på hemsidan!


