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Motorhistorisk Samråd har til 

formål at fremme bevarelsen 

og anvendelsen af motor-

køretøjer af motorhistorisk 

interesse i Danmark. 

 

Samrådet varetager de til-

sluttede foreningers fælles 

interesser, dvs. overordnede 

og generelle opgaver overfor 

myndigheder, inden- og 

udenlandske organisationer, 

herunder medlemskabet af 

den internationale veteran-

køretøjsorganisation: 

Féderation Internationale Des 

Vehicules Anciens (FIVA). 

Til de tilsluttede klubber 

 

Att. Redaktøren 

Den store igangværende MhS og FIVA undersøgelse: 
 

 

Som bekendt gik MhS og FIVA den 26. marts i luften med en opdateret socio-økonomisk 

undersøgelse i 15 europæiske lande. 

Undersøgelsen løber frem til 1. juni, og inden da er det et ønske at så mange som muligt bidrager 

med deres oplysninger omkring brugen og håndtering af de klassiske køretøjer. 

Undersøgelsen er delt op i tre sektioner: 

 Brugerundersøgelse – hvor ejerne af køretøjer afgiver deres oplysninger omkring brugen. 

 Klubundersøgelse – hvor klubberne giver oplysninger omkring drift og arrangementer 

 Erhvervsundersøgelse – hvor de professionelle fortæller om den del der gælder vore 

køretøjer 

Brugerundersøgelsen prøver at ramme bredt, og derfor har der været en del appel i klubblade og 

klassiske køretøjs medier for at man som ejer og bruger deltager i undersøgelsen, hvor de to 

andre undersøgelser er mere konkret rettet, hvorfor der er blevet fremsendt besked direkte til de 

implicerede parter med en appel om deltagelse.  

 

 

 

For nærværende andrager de danske bruger besvarelser 6,5%, hvilket vi i fællesskab har mulighed 

for at forbedre. 

 

Netherlands: 2707 

France: 2534 

Germany: 1372 

Belgium: 1352 

Denmark: 722 

Sweden: 602 

Austria: 552 

Poland: 403 

Spain: 272 

UK : 209 

Greece: 146 

Czech Republic: 87 

Italy: 82 
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De to andre undersøgelsesdele præges med 17 og 32 besvarelser af, at vi bevidst har startet dem 

senere, men her håber vi også at vi kommer stærkt igen, så vi kan få et så repræsentativt billede 

som muligt af vores hobby. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lars Genild 

Bestyrelsesmedlem 

Motorhistorisk Samråd 


