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Lars Kleppe

Så har säsongen 2019 börjat. Vi hoppas a� få se många Opel GT, Opel 
GT Roadster och Opel Speedster på vägarna och på alla träffar som 
arrangeras runt om i landet. Om ni kommer på en träff så får ni gärna 
ta en bra bild och skicka �ll mig så kanske vi publicerar den i 
kommande GT-Blad. 

Låt oss hoppas på en skön sportbilssommar och se �ll a� använda er 
GT (eller annan spor�g kärra)  

Minnet av jubileumsåret 2018 är for�arande starkt och därför har vi 
klippt in några fler bilder från Tysklandsresan i det här numret. E� 
äventyr som vi sent ska glömma och för er som inte var med så 
kommer vi a� visa e� bildspel när vi ses i Hultsfred

Ordförande Club Opel GT Schweden

GT hälsningar

Ordföranden har ordet

Missa inte Club Opel GT Schweden’s årliga träff och årsmöte som går 
av stapeln den 19-21 juli i Hultsfred. Mer detaljer på annan plats i 
bladet. Härmed är du också kallad �ll årsmöte lördagen den 20 juli kl. 
17.00 på hotell Hulingen i Hultsfred!
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från 16:00: För er som har bokat rum på Hotell Hulingen (Oskarsgatan 
41) är det fri� a� komma när ni vill. För er som bor på annat ställe så 
går det bra a� komma �ll hotellet för en fika eller äta en middag. Det 
finns inget program för kvällen, men det finns säkert mycket a� prata 
om.

09:00 start: På morgonen tar vi en sväng (ca 55 km) genom 
Smålandstrakten och vackra skogarna �ll en person som har en hobby 
”samling av Opel bilar”. Där finns olika modeller från olika årgångar 
och vi får en presenta�on på plats. Hans granne är kär i Renault Alpine 
och vi får se några av dessa.

Lördag den 20:e juli:

11:30 fortsä�ning: Nu ska vi köra en sväng �ll på ca 5 mil för a� hi�a 
e� lunchställe mi� i parken ”Norra Kvill”. Här finns e� enkelt men 
mysigt lunchställe och det finns även badmöjligheter i Brosjön.

Snart blir det dags a� vi ska träffa 
varandra igen och här kommer en 
översikt om träffen och mer om innehållet:

Medlemsavgi�

Sjoerd Sluimer hälsar oss välkomna �ll 
Hultsfred med omnejd den 19-21 juli!

Årets träff i Hultsfredstrakten

Fredag den 19:e juli:

Vår kassör Kenth Svensson påminner om medlemsavgi�en. Betala 
snarast så riskerar du inte missa kommande GT-Blad. Avgi�en är som 
vanligt 200:- per person och år. Bidra gärna �ll klubbens kassa genom 
a� er man/fru/sambo/särbo/vän eller annan också blir medlem, det 
kostar också 200:-. Sä� in pengarna på PlusGiro 433 39 94-4. Skriv di� 
namn och registreringsnummer eller medlemsnummer i 
meddelandefältet.
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Det finns 8 rum kvar på hotell Hulingen som är reserverade �ll den 10 
juni - så skynda a� boka rum. Ange ”Opel GT” i din bokning, vi har få� 
e� förmånligt pris på 1.280 kr för e� dubbelrum. 
www.hotellhulingen.se. Andra möjligheten a� överna�a är; 
www.klostergard.se eller www.camping-hultsfred.eu/sv

Sista anmälningsdag och betalning av träffavgi�en är den 30 juni! 

Välkomna �ll Hultsfred hälsar Sjoerd Sluimer och styrelsen!

På flygplatsen finns möjlighet a� köpa en enkel lunch (smörgås) eller 
korv och fika förstås. Här avslutar vi vår träff och hoppas a� ni tar med 
er e� go� minne och glada skra� från träffen.

14:00 på väg igen: E�er lunchen så kör vi igenom ”Norra Kvill” parken 
�llbaka �ll Hultsfred för a� träffa vår guide för a� ��a närmare på 
musikhistoria i Svensk Rockarkiv. Hultsfred är ju känt för sina 
musikfes�valer och konsterter.

Anmälan ska ni göra �ll Kenth Svensson på e-mail 
blueskenth1963@gmail.com, berä�a hur många som kommer, om ni 
har några matallergier, vegan/vegetarian. Betala anmälningsavgi�en 
400 SEK per person �ll  433 39 94-4 eller Swisha �ll 070-366 83 77.

17:00 årsmöte: Då kommer vi �ll slutet av dagen och som vanligt 
håller vi vårt årsmöte

09:45 avresan: Då är vi redan på sista dagen och den blir rörlig också. 
E�er en bra frukost och a� alla har checkat ut från hotellet så kör vi ca 
6 km �ll Airport Hultsfred. Här finns det möjlighet för de som vill testa 
sin bil lite mer. Vi kör en konbana där tävligen är a� köra två så lika 
�der som möjligt. Om du vill delta så kostar det 200 SEK per ekipage 
som betalas på plats, kontant eller med Swish.

19:00 Middag: Vi serverar en tvårä�ers middag på Hotell Hulingen. 
Maten står klubben för, drickat betalar ni själva som vanligt!

Söndag 21:e juli:

Träffen forts.
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Andra träffar vi kan rekommendera är Sportvagnsträffen Rally som hålls 
den 31 augus�, kolla på  eller varför inte styra www.sportvagnstraffen.se
kosan mot Mantorp den 23-25 augus� �ll Mantorp Classic Fes�val.

Fler träffar för de som gillar Opel i allmänhet och Opel GT i synnerhet  

Den Svenska Opelklubben håller som vanligt sin stora träff sista helgen i 
Juli. Det här året träffas man i Arvika. Mer informa�on på 
www.opelklubben.org 

Givetvis vill vi också slå e� slag för en Opel GT träff i vårt västra 
grannland, Danmark. De har sin gemytliga träff den 16-18 augus� i 
Fredericia på Jylland på hotell Medio, det blir mingel och mat. Mer 
informa�on hi�ar du på www.opelgtklub.dk

Den stora Europaträffen hålls iår i Belgien den 8-9 juni i Wachtebeke. 
Anmälnings�den har gå� ut men det är 220 bilar anmälda �ll träffen. 
Mer informa�on på . Hör av er �ll Jan Perdén om www.belgianopelgt.be
ni har anmält er. 

Sid 5



Sid 6

Dam Vit: 2 st L, 3 st M

De fina klubbjackorna finns kvar i några 
storlekar. Beställ på   �ll lars@kleppe.se
det facila priset av 1000:- plus frakt:

Tröjor och jackor

Herr Vit: 2 st L

Herr: 1 st L, 1 st M

 

Dam Svart: 2 st M, 1 st L

Dam: 1 st L, 1 st M

Vi har några jubileumströjor kvar för 220:-/st plus frakt. Givetvis går 
det a� reservera di� exemplar så levererar vi vid träffen i sommar.

Herr Svart: 1st XXL



Så här ser styrelsen ut:

Ordförande: Lars Kleppe lars@kleppe.se

Styrelsen

V. ordförande: Jan Perdén jan.perden@albatross.com

Ledamot: Jörgen Karlsson haga5@telia.com

För er som gillar Instagram bä�re så finns vi även där under 
CLUBOPELGTSCHWEDEN. Tagga dina bilder med 
#CLUBOPELGTSCHWEDEN

Ledamot: Jan-Olov Säfvelin jo.safvelin@telia.com

Valberedning: Charles Ekblad 076-6452955
Ma�as Henriksson 021-136486

Vi är inte så ak�va där men det 
finns lite matny�g informa�on om 
klubben.

Givetvis har vi ju kvar vår hemsida 
www.opelgt.se

Sociala Medier

Vi finns på Facebook under ”Club Opel GT Schweden”, gilla oss där så 
får ni följa klubbens flöde. Vi är 3-4 som administrerar sidan så det kan 
komma klubbinforma�on från flera håll. Det  finns också en grupp på 
Facebook för oss alla som heter ”Club Opel GT Schweden (gruppen)”. 
Gå med i den så kan ni posta egna bilder, frågor mm och alla som är 
med i gruppen kan svara och kommentera.  Det blir e� bra sä� a� 
sprida informa�on och kunskap.

Kassör: Kenth Svensson blueskenth1963@gmail.com

Ledamot:  Michael Persson michael.persson@hotmail.se
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IG: clubopelgtschweden

Lospånga byväg 41
725 92 Västerås
lars@kleppe.se

FB: Club Opel GT Schweden
www.opelgt.se

c/o Lars Kleppe

#clubopelgtschweden

Club Opel GT Schweden
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