
Vil du være med?
Vi har plads til mange flere i vores kreds. Både når vi holder klubmøder - på udflugterne 
- på træf herhjemme og i udlandet – og i telefonen, når vi hjælper hinanden med tips
og stumper. Vi kender som regel også et godt værksted i nærheden af dig.

Meningen med klubben er mærkeligt nok ikke at få hele tilværelsen anbragt bag rattet 
i en Citroën, men at give vores medlemmer nogle gode oplevelser med hinanden. Og 
med deres Citroën.

De Flyvende Citroner er et familieforetagende. Hele flokken vil kunne finde nogen at 
være sammen med - og noget at være sammen om.

Du meget velkommen til at kontakte et medlem af bestyrelsen, hvis du vil vide 
mere – og besøg os endelig på vores hjemmesider www.danskcitroenklub.dk og 
www.deflyvendecitroner.dk samt på Facebook.

Kontakt bestyrelsen
De Flyvende Citroner – en lokalkreds i DCK
Mail: deflyvendecitroner@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/deflyvendecitroner
Formand ........................Briand de la Motte................. 20 97 93 10
Sekretær ........................Michael Berger ....................... 32 51 67 77
Kasserer .........................Helle Haagen .......................... 22 54 88 50
Dansk Citroënklub
Landsformand .............Erik Olesen ............................... 40 28 64 74

Sådan bliver du medlem!
Den økonomiske side af sagen er til at leve med. Vi fører os frem på en måde, de 
fleste vil kunne betale sig fra, for der er alligevel ingen prestige i at køre Citroën - 
selvom vi synes, det er verdens bedste bil.

Et medlemsskab af De Flyvende Citroner koster pt. kr. 425,- årligt.

Du benytter den formular, der ligger på Dansk Citroënklubs hjemmeside. Her kan du 
oplyse alle dine data og de kredse og aktiviteter, du vil være en del af:  
http://www.danskcitroenklub.dk/indmeldelse.htm

Vi glæder os til at se dig!

Med din Citroën kan du mere
end så mange andre…

Bliv medlem af din lokale Citroënklub 

- og få positive oplevelser med
spændende mennesker 
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Hvem er vi?
De Flyvende Citroner er en lokalkreds under Dansk 
Citroënklub, der er paraplyorganisation for lokalafdelinger og 
interessegrupper omkring Citroën.

Et medlemskab af De Flyvende Citroner - og dermed Dansk 
Citroënklub - giver uden ekstra omkostninger adgang til en 
helt ny verden af muligheder, venskaber og oplevelser, du 
ellers ikke ville støde på.

Internationalt samarbejder vi med Citroën-klubber fra hele 
verden - med hovedvægten lagt i det europæiske.

Klubben er upolitisk og uafhængig af Citroën Danmark A/S, 
men har et velfungerende samarbejde med importøren og 
med lokale forhandlere over hele landet.

Hvem kan være med?
De Flyvende Citroner er en familieklub og er for alle med 
interesse for Citroën - akademikere, lærere, håndværkere, 
pædagoger, studerende, sælgere, pensionister, børn, 
politibetjente, direktører – ja, alle med et bankende hjerte for 
Citroën.

De Flyvende Citroner er også for alle Citroën-modeller. 2CV, 
Dyane, Acadiane, Mehari, Ami, HY, DS, GS, GSA, AX, BX, CX, XM, 
ZX, Xantia, Xsara, C5, C4, C3, C2, C1 – ja, alle de dejlige modeller 
fra Citroën.

Spændende medlemsblad
Dansk Citroënklub udgiver medlemsbladet ”Attraction”, der 
indeholder rejsebeskrivelser og -oplevelser, tekniske artikler, 
“gør det selv”-vejledninger, nyt fra de respektive kredse og 
klubber, invitationer, arrangements-kalender, køb og salg samt 
sidste nyt fra Citroën.

Hvis du bare har lyst til at holde dig opdateret om nye og 
gamle Citroën-modeller, så får du mange timers fornøjelse ud 
af medlemskabet – blot ved at modtage bladet, der udkommer 
fire gange årligt.

Hvad laver vi?
De Flyvende Citroner arrangerer diverse sammenkomster, udflugter, værkstedsdage, løb, 
konkurrencer og træf. Desuden arrangerer Dansk Citroënklub et årligt træf for hele 
klubben – og vi deltager også gerne i andre klubbers arrangementer. Nogle arrange-
menter varer et par timer, andre er træf, der varer flere dage. Det er helt op til dig, hvor 
meget tid, du vil bruge.

Historie
Citroën-klubber er en gammel tradition typisk udsprunget af 2CV-
ens fortræffeligheder.

Englændere grundlagde verdens første Citroën-klub i 1951. Holland 
kom med i 1955 og endelig Danmark - som nr. 3 - hvor “2CV-klubben 
for Danmark” blev stiftet d. 4. september 1956 på Søpavillonen i 
København.

Man udgav et periodisk medlemsblad “2CV Vindspejlet” med tekniske 
tips og beretninger om 2CV’ernes bedrifter på ekspeditioner og 
uhyrlige raids i hele verden.

Klubben tog i 60’erne navneforandring til “Dansk Citroënklub” 
og omfattede nu alle Citroën typer og modeller. Det er i dag den 
ældste bilmærkeklub i Danmark.

Medlemsskaren steg støt, og i 70’erne oprettedes lokal-kredse i 
Jylland, på Sjælland, Fyn og Sydhavsøerne.

I 1979 blev strukturen i Dansk Citroënklub lagt om, således at de 
enkelte kredse fungerer som selvstændige enheder med lokal 
ledelse og forvaltning. De respektive formænd indgår tillige i det 
landsdækkende ledelsesforum.

Klubberne søger til stadighed at skabe gode relationer mellem 
Citroën-entusiaster fra ind- og udland - uanset model og årgang.
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