Veteranbilklubber klar til Herning

Herning, 15. marts 2017

Lørdag den 8. april bliver der rig mulighed for at finde antikke loppefund
blandt bunkevis af ting og sager samt stumper og stykker, når Stumpemarked
endnu engang folder sig ud i MCH Messecenter Herning.
Når klokken slår 08.00 lørdag den 8. april, har op mod 300 udstillere disket op med en lang
række loppefund, antikviteter, reservedele og diverse dimser til motorkøretøjer – ja, stort
set alt det et kræmmerhjerte kan begære.
Boderne på det store indendørs Stumpemarked breder sig over otte haller i MCH
Messecenter Herning, hvor tusindvis af antikjægere, kræmmerfolk og andre loppelystne
personer vil gå på opdagelse på den 65. udgave af markedet.
De otte messehaller er inddelt i to afdelinger – henholdsvis Stumpemarked og en afdelingen
for Ting & Sager. På Stumpemarkedet kan især gæster med benzin i blodet og en antik
motorcykel eller veteranbil i garagen se frem til at bruge adskillige timer. Her er der samlet
i titusindvis af stumper og reservedele til alle former for motoriserede køretøjer, og der er
gode chancer for at finde lige netop den sjældne ting eller dippedut, man er på jagt efter.
En stor del af udstillerne har nemlig specialviden og mange år på bagen med at samle,
finpudse og toptune alt fra biler og motorcykler til scootere og knallerter.
Der er mulighed for at møde flere veteranbilklubber samt også GB Club 2002 Midtjylland,
som er en bil- & motorcykelklub i for folk med interesse for engelske køretøjer. De er flest
motorcykler – er både gamle, ældre og nyere. Mød nogle af de godt 30 medlemmer fra det
midtjyske område i klubben og hør om klub aktiviteter i både vinter og sommer månederne.
Stumpemarked fordeler sig over hallerne J1, J2, J3 og K, mens afdelingen for Ting & Sager
er i hallerne E, D, H og F. Det store indendørs marked slår dørene op fra klokken 08.00 til
16.00 i MCH Messecenter Herning lørdag den 14. november.
Yderligere oplysninger: Arrangør af Stumpemarked, Alice Larsen, tlf. 9715 1603 eller Kurt
Hansen tlf. 40401840.
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