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Kalasåret!
Den som väntar på något go väntar gärna länge, de a nummer har dröjt allt för länge men här kommer det
äntligen. Det har varit en ak v GT sommar i år och mycket d har spenderats på förberedelser för våra träﬀar
liksom a försöka få GT’n i skick för en resa ll Tyskland i september. Ni som följer oss på Facebook och
Instagram har redan se många ﬁna bilder men här kommer de llsammans med lite fylligare texter. Så håll ll
godo med bilder från vårt eget 40-årskalas i juli och från 50-års ﬁrandet i Rüsselsheim med omnejd som gick av
stapeln i slutet på september.

40-årskalaset på Örenäs slo 20-22 juli
Först och främst vill jag tacka Janne Perdén för en trevlig
llställning med ﬁna omgivningar och e strålande väder. Vi
samlades e 30 tal fordon och nästan 60 deltagare på de
ak viteter som ordnats. Redan första kvällen var det någon som
vann en ål på lo eriet nere i hamnen, en lokal fes val i
Ålabodarna. En samling Opel GT, Speedster och GT Roadster ﬁck
parkera på gräsma an bakom hotellet.
På lördagen styrde vi söderut mot Malmö för e besök i Förenade
Bils lite hemliga museum. En skön samling med godbitar som
Emma Emanuelssons MER 320 och Rune Tobiassons ﬁna 3.0 CSL.
Det var fotoförbud inne i lokalerna men vi ﬁck en gruppbild inne i
muséet. På hemvägen i värmen så gjorde vi e besök i Vikingabyn
Vikinga der i Löddeköpinge som har byggts för a visa upp hur
Vikingarna levde llsammans med sina husdjur när det begav sig.

Träﬀens höjdpunkt var deﬁni vt
besöket på Motorbanan Ring
Knutstorp. Först ﬁck vi köra på den
gamla GP-banan vid Vram och känna
bilhistoriens vingslag innan vi ﬁck köra
några deﬁleringsvarv inne på Ring
Knutstorp med llhörande
fotografering, det blev en rik g Le
Mans uppställning vi muren på start
och målrakan. Här sa e vi punkt för
en väldigt trevlig och välbesökt träﬀ
som nog blir svårslagen.
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Tröjor och Jackor
Det ﬁnns for arande några exemplar kvar av vår klubbjacka och jubileumströja. Klubbjackan kostar 1000:- plus
frakt och tröjan 220:- plus frakt. Kolla med lars@kleppe.se för a se om din storlek ﬁnns kvar. Vi planerar för a
beställa en ny omgång klubbjackor när vi få llräckligt många intresseanmälningar. Om ni vill se bilder på kan ni
kolla på digare GT-Blad. / Lars
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Grand Tour 2018
Fyra bilar med förare och co-driver begav sig ll Rüsselsheim i mi en på september för a delta i ﬁrandet av
Opel GT 50 år. Paraplyorganisa onen för Opel GT klubbar i Europa hade bjudit in 75 bilar från 12 länder a delta
i ”Grand Tour 2018”. Med stöd från Opel Classic så hade de ordnat e event som gick i Opel GT'ns fotspår.
Vi höll ll på e hotell i Rüsselsheims centala delar med perfekta förutsä ningar som nav för hela eventet. Varje
dag avslutades med gemensam middag med spännande redovisning av dagen som gå och vi ﬁck även ta del av
intressant forskning kring produk onen och lanseringen av GT'n hösten 1968. Vi ser fram emot resultatet som
kanske kommer i en bok så småningom, vem vet.

Dag 0, dagen då alla anlände

ll Rüsselsheim
bjöds det på e besök i Opels eget museum med
intressanta rariteter från hela Opels
bilproduk on och givetvis fanns alla prototyper
och varianter på Opel GT på plats. Några av
bilarna var med senare under evenemanget, bl.a
Electro GT som var digt ute med en eldriven bil.
På den den fyllde ba eriet nästan hela
kupéutrymmet.
Så här på ankomstdagen ﬁck vi träﬀa Walter
Röhrl som är en känd Opelförare. Numera är han

även GT-ägare. Vi ﬁck också nöjet a träﬀa GT´ns
designer Erhard Schnell som är 90 fyllda. Han deltog på
första middagen och var ak v med a signera böcker
och annat.
Varje dag började med a vi ﬁck en ”roadbook” med
dagens aktuella etapp och utmaningar och en färdväg
ll de spännande målen.
Det var daglig kamp om
poäng och placeringar där
det delades ut etappriser
e er varje dag och en
slutsegrare korades på
lördagen och förärades med en målning av Erhard Schnell. Jan och Helene tog hem
en grenseger!

Dag 1, resan inleddes med e

manöverprov på parkeringen för a få en bra
spridning på bilarna. Resan gick ll Hochenheim Ring, racerbanan där GT´n
presenterades i oktober 1968, här ﬁck vi köra några varv på F1 banan för
fotografering och ﬁlmning. Walter Röhrl skjutsade Erhard Schnell i sin GT. E er
mingel, fotografering och besök i muséet kunder vi sve ga och lyckliga åka llbaka
ll huvudorten för en skön dusch och en middag med öl från det lokala bryggeriet
som inrymdes i hotellet.
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Dag 2, var dagen så vi ﬁck ny

a av våra kunskaper i
bilorientering. På vägen mot Opel Zoo letade vi e er
passerkontroller och e er lite vätskepaus och nya manöverprov
blev de sen en färd i Taunusbergen, vägen där reklamﬁlmen för
Opel GT spelades in en regnig dag hösten 1968. E er en lång och
krokig färd som kom vi ll slut ll Slo Westerhaus som ägs av
familjen Opel, här kunde vi avnjuta en sen lunch lagad i det fria.
Slut på dag 2.

Dag 3, begav vi oss

ll Kaiserslautern där Opel har en
komponen abrik av stora må . Här llverkades ramen ll GT´ns
stolar och andra komponenter. Möjligen har även motorerna byggts här. Idag llverkas pressade plåtdetaljer i
stora mängder ll många Opelmodeller och vi ﬁck undervisning i hur vik gt det är med renhet och noggrannhet.
E hårstrå på pressverktyget syns i karossen e er lack!

Dag 4, den intressantaste dagen i min smak. Vi åkte

ll
Dudenhofen som ligger strax sydost om Frankfurt. Här huserar
Opels testcenter som har ﬂera mil testbanor med olika
beläggningar och allehanda gupp och gropar som ska simulera all
världens gator och vägar. Den intressantaste detaljen var förstås
den 5 km långa rundbanan som med sin bankning klarar höga
has gheter. Banan används för höghas ghetsprov och
uthållighet. Full gas lls tanken är tom! Opel har ungefär 100
tes örare som provar ut komponenter och nya bilmodeller i en
kontrollerad miljö. Tillsammans kör de e varv runt jorden varje
dag. Här ﬁck vi köra e varv runt den bankade banan med våra bilar en i taget. Vi ﬁck även en åktur med
professionella förare i minibussar runt hela anläggningen inklusive höghas ghetsbanan och racerbanan som
ﬁnns på området. Här blev det även en stor gemensam fotografering av alla bilar på en gång. Redaktören för
de a GT Blad snikade in sig på inte mindre än tre rundor i minibussen! Här ﬁck vi även se ﬁlmen som spelades in
är Diesel GT slog e antal världsrekord 1972 inför lanseringen av Rekord Diesel. Vi försöker få tag på en kopia så
a vi kan visa ﬁlmen på vår nästa träﬀ!
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På kvällen var det åter igen en gemensam middag men den här gången hade man dukat upp ll en maﬃg buﬀé i
K48 inne på Opels fabriksområde i Rüsselsheim. Här kunde vi njuta av utvalda bilar som ramade in hela
llställningen och det fanns en viss svensk GT med på middagen – Jan Perdéns Greder replica! Här var det även
överlämning av priset ll segraren i den tävling som nu hade pågå i 4 dagar.
Så e er 5 spännande dagar (om man räknar in dag
0) bar det av hemåt igen, denna dagen regnade det
förstås. Drygt 300 mil blev det i GT'n den här
gången och det gav mersmak. Vi får se var det bär
av nästa gång. /Redaktören Lars i GLC 609
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Styrelsen
E er årsmötet så här ser styrelsen ut som nedan. Vi tackar Michael Hedström för si arbete i styrelsen och
hälsar Jan-Olov Säfvelin välkommen som ny ledamot:
Ordförande:
V. ordförande
Kassör:
Sekreterare:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Valberedning:

Lars Kleppe
Jan Perdén
Kenth Svensson
Niklas Svendsén
Jan-Olov Säfvelin
Jörgen Karlsson
Michael Persson
Charles Ekblad
Ma as Henriksson

lars@kleppe.se
jan.perden@albatross.com
blueskenth1963@gmail.com
niklas.svendsen@newmanbil.se
jo.safvelin@telia.com
haga5@telia.com
michael.persson@hotmail.se
076-6452955
021-136486

Om någon vill läsa årsmötesprotokoll och llhörande verksamhetsberä else så kan ni kontakta Kenth Svensson
på e-mailadressen ovan.
Vi vill också passa på a ge fotocred ll GrandTour 2018, Förenade Bil, Jan Perdén, Jan-Olov Säfvelin och Bjarne
från Club Opel GT Denmark
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