Vintertræf - “Mini - The Definitive Story”
Vintertræf 2017 11. februar
Vintertræffet holdes i år hos Thy Veteranbilklub, og vi får mulighed for at
besøge en af de ældre og mere veletablerede Veteranbilklubber i Danmark
med ca 630 medlemmer. Begge klubber har rødder i det “britiske”, da den
nordvestjyske klub blev stiftet i juli 1966
under navnet Thy Austin Klub. Efter et
par navneskifter fejrede klubben sit 50
års jubilæum i sommer.

Klubben er bl.a. kendt for det gode
samarbejde med Thisted Kommune,
og man nyder stor respekt i området og
har bl.a. eget klubhus. Vi vil få lejlighed
til at høre nærmere omkring klubben
samt deltage i rundvisning.
Næste nummer af
Veteranposten forventes at
bringe en artikkel
omkring klubben. Se mere
på www.thyveteranbil.dk
Reserver derfor dagen til
at dyrke din interesse for
Mini’er og mød andre,
som sikkert også arbejder
på deres yndlingsprojekt
i de lune garager. Har du
et spændende emne, du
har lyst at berette om,
eller har du evt. brug
for lidt teknisk sparring,
så vil Vintertræffet
være det rette forum.
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Hovedtema:
”Mini - The Definitive Story”
Vi har i år inviteret en udenlandsk bilskribent som gæstetaler. Han hedder
Jon Pressnell og er i vore kredse kendt
for bogen “Mini - The Definitive Story”,
udgivet i 2009. Bogen fortæller den
fulde historie
omkring Mini’en og rummer ca. 500
flotte foto af
Mini’er fra hele
kloden. Jon
har gennem
dybdeborende
kildejournalistik lykkedes
med at skrive en særdeles vel-illustreret og “komplet” bog om Mini’en, og
vi får lejlighed til at lytte og se beviser
på hans store viden. Vær forberedt på
engelsk som sprog.
Jon’s arbejde
dækker over
andre udgivelser bla. “Morris
-The Cars and
The Company”.
Vi har ladet Jon
sætte et foredrag
sammen som er
relevant og som er
rettet til Mini Club
Denmark.

Per V. Rasmussen

Vintertræf 2017
Tid: Lørdag 11. februar 2017
Sted: Thy Veteranbilklub, Hejrhøjvej 4, 7700 Thisted
Hjemmeside: www.thyveteranbil.dk
Bestyrelsen inviterer alle medlemmer, familie og pårørende
til det traditionsrige Vintertræf i Mini Club Denmark.
Men lad nu ikke dette være en begrænsning, vi byder generelt alle
velkommen, som måtte have interessere i arrangementet.
Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen
for en rigtig god hyggedag blandt Mini venner.

Hovedtema:
Foredrag af Jon Pressnell / ”Mini - The Definitive Story”
09.30 - 10.00
10.00 - 11.30
11.30 - 12.15
12.15 - 13.00
13.00 - 13.45
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
15.30 - 16.00

Ankomst med kaffe / rundstykker m. pålæg / basser
Foredrag af Jon Pressnell / ”Mini - The Definitive Story ”
Lidt om Thy Veteranbilklub + rundvisning
Frokost med smørrebrød / sandwich
Nyd lidt frisk luft og/eller få en god snak med vennerne
Bankospil (to plader inkluderet i træfgebyret)
Kaffe / kage
Slut

Træfgebyr medlemmer kr. 75,00 (afregnes ved ankomst)
- ikke medlemmer kr. 125,00 (afregnes ved ankomst)
Drikkevarer afregnes individuelt.
Da det jo er vinter, er man velkommen til at komme i privatbilen,
og Jer der har lidt langt opfordres til samkørsel med andre,
det er jo både hyggeligt og billigere. Benyt evt. vores forum på hjemmesiden
eller facebook til at aftale fællestransport til Vintertræffet.
Tilmeldingsfrist: søndag den 5. februar 2017
Tilmelding til Per V. Rasmussen, 86466215 eller pervras@enfiber.dk
Hjemmesiden opdateres for evt. ændringer.
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