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Kommende temaer

TEMA 

Udgivelsesdato:   18. november  2016 
Deadline:    10. november     2016

• Testudstyr
• Ung i branchen

TEMA 

Udgivelsesdato:   11. november  2016 
Deadline:    3. november     2016

• Bremser & Koblinger
• Leasing & Finansiering

TEMA 

Udgivelsesdato:   25. november  2016 
Deadline:    17. november     2016

• Autogenbrug
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Af Michael Nørfelt

PRISSHOW Selv om arran-
gøren af brancheshow Auto 
Awards 2016, Sean Fitzge-
rald Coard og Goodwill Me-
dia, af personlige årsager 
med svær sygdom i familien 
har måttet udskyde det plan-
lagte pris-show fra oprinde-
lig den 22. november 2016 
til foråret - den 7. marts 
2017 - er han snart klar til at 
løfte sløret for de nominere-
de i alle 20 kategorier. Det 
sker nemlig den 17. novem-
ber på hjemmesiden www.
autoawards.dk.

17. oktober 2016 var sid-
ste frist for indstillinger til 
Auto Awards 2016, og fra 
den 17. november er autoa-
wards.dk åben for, at alle 
kan stemme på de nomine-
rede, oplyser Sean F. Coard.

Han melder om stor inte-
resse for at indstille firmaer, 
bilforhandlere, værksteder, 
produkter med mere til det-
te års Auto Awards 2016 
samt interesse for køb af bil-
letter til showet i Cirkusbyg-
ningen i Købehavn.

Konferencier vil igen være 

Lars Herlow, mens sangerin-
den Monique vil underhol-
de.

Den 17. februar 2017 slut-
ter den offentlige afstem-
ning, og den 5. marts er der 
sidste frist for tilmelding til 
Awardshow plus middag, 
oplyser hjemmesiden.

Tv-pause
Sean F. Coard er også man-
den bag tv-stationen 

Au2news på nettet, som tid-
ligere har kørt med en kort, 
ugentlig udsendelse. Men si-
den sommerferien har 
Au2news ligget stille.

- På grund af mine om-
stændigheder er det ikke 
der, jeg har prioriteret mine 
ressourcer pt, siger Sean F. 
Coard til Motor-magasinet.

Han oplyser dog, at nyhe-
derne på www.au2news.dk 
nok skal vende tilbage.

Stem på autopriser fra
den 17. november
Men siden i sommer ingen online-nyheder fra Au2news.

Sean Fitzgerald Coard, Goodwill Media, har udsat Auto Awards 
2016 til marts og sat Au2news på pause.

FAGPOLITIK Island blev en-
stemmigt optaget i AIRC som 
nyt medlem på baggrund af 
SKADs anbefaling, da den eu-
ropæiske brancheorganisati-
on for karrosseribranchen 5.-
6. oktober mødtes via repræ-
sentanter fra AIRC lande i 
Utrecht, Holland, til den årli-
ge generalforsamling, som 
blev afholdt i nye lokaler hos 
den hollandske medlemsfor-
ening FOCWA.

Forsamlingen var godt be-
søgt, og foreningspræsident 
Hans-Peter Schneider fra 
Schweiz, fremlagte et regn-
skab med plus på bundlinjen. 

Hovedemnerne på for-
samlingen var bilfabrikker-
nes og forsikringsselskaber-
nes fremtidige telematikpo-
litik, flytning af reparations-
biler til billiglande, mangel 
på fagarbejdskraft på kar-
rosseri- og lakeringsområ-
derne samt udfordringen 
med at få korrekt betaling 
for reparationsarbejde, som 
bilfabrikken foreskriver det.

På mødet blev valgt et nyt 
bestyrelsesmedlem, Erik Pa-
pinski fra WKO i Østrig, der 
har et bredt indblik og et 
stort netværk iblandt bilpro-
ducenter og i branchen ge-
nerelt.

Foruden Papinski består 
bestyrelsen består herefter 
af præsident Hans-Peter 
Schneider, VSCI Schweiz, vi-
cepræsident Thomas Krebs, 
SKAD Danmark og Peter 
Börner, ZKF Tyskland.

Eurogarant til Island
Islandske FRM og SKAD har 

allerede de forløbne år haft 
løbende kontakt. Jonas Stei-
narsson fra FRM var en glad 
mand ved optagelsen, da Is-
land kan drage stor nytte af 
det store netværk indenfor 

AIRC, og Islands cirka 120 
karrosseriværksteder har 
store udfordringer på flere 
områder, hvor AIRC netvær-
ket aktivt kan bistå. Samti-
digt vil FRM have mulighed 
for at introducere Euroga-
rant i Island. Her vil man 
trække på de danske erfarin-
ger. Dermed bevæger Euro-
garant-standarden sig læn-
gere mod nord.

Den generelle holdning på 
forsamlingen peger imod 
større udfordringer på auto-
skadeområdet, og derfor er 
det vigtigt at sikre et fælles-
skab med indflydelse, og 
som blandt andet via Euro-
garant kan påvirke trafiksik-
kerheden.

AIRC har også fået en ny 
hjemmeside, der giver op-
lysninger omkring AIRC’s 
virke, www.airc-int.com. 

kile

Island med i AIRC på 
dansk anbefaling
På karrosseri-branchens europæiske generalforsamling i 
hollandske Utrecht blev vigtige emner vendt.

Jonas Steinarsson fra Islandske 
FRM blev optaget i den euro-
pæiske karrosseri-forening.

Der var pænt fremmøde fra de europæiske medlemmer, da den europæiske karrosseri-forening 
AIRC afholdt generalforsamling.

AIRC-præsident stod i spidsen for den europæiske generalforsam-
ling.


