
Dansk Datsun klub 
 

 

Sidste år da vi skiftede klubben var vi 12-14 medlemmer, nu vi 26 

medlemmer, det er en fantastisk fremgang på bare et år, det viser at 

vores ide at lave en Datsun klub har sin berettigelse, og at vi med vores 

koncept med at vi primært vil sparke dæk og hjælpe hinanden har ramt 

nogenlunde rigtigt. 

Vi har haft en del henvendelser fra tidligere Datsun forhandlere, der var 

sedler i vores ruder den dag vi stiftede klubben, og Bent og Poul Erik 

besøgte Nottelman i Haderslev, der har også været nogen som mener at 

de Datsun dele der ligger på lager er lavet af guld, når man som 

udgangspunkt får at vide at man skal have den meget store pengepung 

med bakker jeg personligt ud. 

Vi har ikke økonomi i klubben til at købe restlagre, det næste er så om 

delene er noget vi igen kan afsætte, man kan risikere at delene kun 

passer på biler der er helt væk. 

På hjemmesiden står der navne på dem der har Datsun dele til salg, 

kontakt selv udbyder!! 

Vi var repræsenteret ved et marked i Kolind hvor vi var 3 biler med, 

problemet med den dag var at markedet blev afholdt en hverdag, det 

giver helt klart et begrænset fremmøde. 

Klubben havde et træf ved Ebeltoft d.1-3 september på Krakær Camping, 

til en afveksling regnede det ikke den weekend, vi havde flot 

sensommervejr, 



Dansk Datsun klub 
 

 

Nogle kom allerede fredag, og havde en go aften sammen rundt om 

middagsbordet, næste morgen kom resten af flokken så vi var 8 biler. 

Ebeltoft torv 2-3 timer derefter til Helnæs fyr, hvor vi havde 

bakkekonkurrence  Gitte Larsen vandt med 7 cm til stangen. 

Helgenæs Kirke med udsigtspunkt/høj. 

Mols bjerge hvor vi tabte en mand på turen rundt.  

Afslutning på terrassen med præmieoverrækkelse 

Fredericia messen med en 100A på standen, mange interesserede, og 

positive   

Bent, Poul Erik, Kenneth og jeg var på standen. 

Datsun bøger fra DVK 

Motorshow i Herning 2-4.februar  3 biler Datsun 1000, 100A og 240Z  

Jes, med hans søn Matthias, Poul Erik, Henrik, Bent og jeg var på standen. 

Vi har t- shirt, kasketter og trøjer. 

Datsun bannere  

14 maj i Kolind udstillede klubben 5 biler 

Classic race i Århus indtil nu 5 biler lørdag d. 24.maj flere er velkomne,  

Hjemmeside lavet af Bent. 


