
Invitation og Pressemeddelelse 

 

Fuglsang Sø Træf for veteran- og klassikerkøretøjer. 

 

Autogalleriet i Herning står bag nyt træf for klassiker- og veterankøretøjer ved den 

smukke Fuglsang Sø, lidt nord Herning centrum. 

 

Sommeren er normalt en travl tid for klassiker- og veteranbilentusiasterne, da der er 

møder, træf og andre arrangementer i mange byer og landsdele gennem hele sommer-

perioden. 

 

For klassiker- og veteranfolket elsker at hygge sig sammen, sparke dæk og få en snak 

om det sidste nye ved de fine gamle køretøjer, når de i løbet af sommeren mødes til 

de forskellige træf rundt omkring i landet. 

 

Formand for Autogalleriet i Herning, Marius Reese fortæller, at selvom der er meget 

at køre til i sommerens løb, hvis man er den heldige ejer af et klassisk køretøj, så vil 

Autogalleriet i Herning alligevel prøve at starte en ny træftradition i det Midt- og 

Vestjyske: ”Det er vores mål at lave et lidt anderledes træf, hvor både entusiasterne 

som kommer i eget køretøj, og alle andre der har lyst at kigge forbi, er hjerteligt vel-

komne, og hvor alle med interesse og passion for de fine køretøjer kan få en snak 

med hinanden, samtidig med at man hygger sig sammen om et festligt indslag”.  

 

Ved Fuglsang Sø træffene arrangeres ved hvert træf en eller flere små begivenheder, 

som kan være musik, dans, konkurrencer, besøg af mærke klubberne, som viser deres 

fine køretøjer frem og meget andet. 

 

Træffet er åbent for alle klassiker- og veterankøreøjer og det er gratis at deltage. Ved 

træffet kan man købe et godt måltid mad, is og drikkevarer. 

 

Det første Fuglsang Sø Træf afholdes 9. maj 2017 fra kl. 17.00 på Torvet ved Fugl-

sang Sø, Fuglsang Allé, Herning.  

 

Træffene i løbet af  2017 afholdes den 23. juni, 15. august og 12. september.   

 

Læs mere om træffene, program med mere på: www.autogalleriet.dk eller kontakt 

Autogalleriet på mail@autogalleriet.dk eller 29213330. 
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