
 

Onsdag d.  11. Febuar 2015 kl. 19.00 – 21.00 er der Klubaften hos. :  

NØVLING AUTOVÆRKSTED  

Adressen er Skråningen 2, Nøvling 7480 Vildbjerg. Mød op til en spændende aften, alle er 

velkommen denne aften. Steen vil fortælle om opbygning af racerbiler m.m. Af hensyn til 

kaffe og kage, er tilmelding nødvendig senest Fredag  d. 6. febuar, til Inge & Troels på 

ingetroels@gmail.com eller tlf. 9713 7351 

 

 

 

Profil. : 

Nøvling Autoværksted blev overtaget af Steen Hansen i 1976 og beskæftiger i dag 7 ansatte. 

Værkstedet udfører reparationer og service af moderne og ældre person- og varebiler. Som et 

af vores specialer og kompetencer, er at restaurerer og bygge sportsvogne og klassiske biler, 

efter kundens eget ønske. Erfaringen herfra har med tiden også ført til specielle 

udviklingsopgaver, indenfor dansk og international motorsport.  
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Håndværket. : 

 

 

Hos Nøvling Autoværksted er Håndværket blevet et ”Varemærke”. Netop håndværket og 

entusiasmen for biler, giver mange specialopgaver og udfordringer.  

Det har givet værkstedet en omfattende erfaring indenfor et bredt felt af bilmærker. Moderne 

mekaniske og elektroniske ekspertise, går hånd i hånd med det klassiske håndværk. Det 

skaber rammen om hverdagen hos Nøvling Autoværksted. Det er med glæde og stor 

fornøjelse, at vi kan præsentere en del af vores kompetenceområder og ekspertise på vores 

hjemmeside http://n-av.dk Her kan der under ”Håndværket” ses nogle af de mange ting vi 

bl.a. har lavet til Dansk Motorsport gennem tiden. 

 

http://n-av.dk/


 

Hvad enten det er restaurering eller ombygning af klassiske biler eller sportsvogne, opstår der 

altid situationer, hvor reservedelene ikke længere kan anskaffes. Derfor bliver vi ofte nød til at 

producere dele i hånden. Det er en opgave, vi griber med stor iver og interesse.  

Igennem tiden har vi restaureret et bredt felt af mærkerne Jaguar, Aston Martin, Porsche, 

Ferrari og en mængde andre bilmærker. Derfor er det ikke en overraskelse, hvis en kunde 

ønsker at få ombygget karosseriet på sin bil, således at den får et mere potent udsende. Her 

har vi gennem tiden ombygget adskillige sportsvogne efter kundens eget ønske. 

 

Med tiden er arbejdet med special biler også begyndt at omfatte opgaver til forskellige 

”Racerteams”. Her har vi konstrueret specielle løsninger til ”Danish Touring Cars” og været 

med til at bygge racerbiler efter GT – reglementet.  



 

Vi glæder os til at få besøg af ”Ikast og omegns Motor Klub” onsdag d. 11. februar. Der vil 

være frisk brygget kaffe på kanden og Inge (Team Old Time) vil byde på hjemmebagt 

kage.  

 

 

 

Vi håber på at vi har nogle spændende biler på det tidspunkt. Så vel mødt.  

Med venlig hilsen alle på Nøvling Autoværksted.  

 

 


