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– hele øen rundt !

Frem til september udkommer Fanø Posten 
nu hveranden uge. Vi når ud til dine sommerkunder  

i alle sommerhuse og helårsboliger – hele øen rundt!
Se udgivelseskalender på vores hjemmeside.

Hele sommeren 
- hele øen rundt!

Telefon 42 41 09 99 • fanøposten.dk • mail@fanoeposten.dk

MINITRÆF - 20 flotte Ci-
troën’er, fra restaurerede 
2 CV’er til en ny Berlingo, 
deltog i weekenden 16.-18. 
juni i det årlige mini-træf 
hos Erik Olesen på Lande-
vejen i Sønderho.

Det var femte gang, at 
Erik Olesen – som også er 
landsformand for Citroën 
klubberne i Danmark – in-
viterede til minitræf med 
blandt andet para-

dekørsel rundt på Fanø. 
Der var gæstende biler fra 
mange steder i Danmark, 
Sverige og Tyskland, og de 
mange bliver blev fremvist, 
beundret og drøftet grun-
digt.

”Da jeg restaurerede 
min egen 2CV – også 
kendt 

på Fanø som ’Olesen’ – fik 
den galvaniseret bund og 
bundramme. 

Alt blev slebet blankt og 
epoxybehandlet, inden lak-
ken blev påført i flere lag,” 
fortæller Erik Olesen 
stolt.

Fanø Posten fik en per-
sonlig historie om hver 
eneste bil, der havde del-
taget i træffet og en rund-
visning i Erik Olesens ’Ci-
troën hule’. En oplevelse ud 

over det sædvanlige. 
Citroën minitræf-

fet er også et ek-
sempel på de 

mange private initiativer, 
entusiaster som Erik Ole-
sen tager på Fanø.

”Jeg er glad for at kunne 
vise øen frem og skabe 

en særlig oplevelse for 
Citroën interesserede 
– og de  der lidt tilfæl-

digt kommer for-
bi,” fortæller Erik 
Olesen.

Lørdag eftermiddag var 
der paradekørsel rundt på 
Fanø og imponerende var 
blandt andet synet med bi-
lerne opstillet på stranden 
omringet af drager.
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Minitræf for 
Citroën-klubben

Mini-træffets Citroën'er 
opstillet på standen (t.v.)

Paradekørsel fra Sønderho, 
gennem Nordby og Fanø Bad.
til Rindby (nederst t.v.)

'Der sparkes dæk' på en grøn 
Dyane (nedenfor). 


