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NEC står for National Exhibition Center i 
Birmingham.
Dette er en årlig utstilling som samler vår hobby fra

merkeklubber, som tar mest plass. Det er påfallende stor 
forskjell på klubbenes satsing. Det er tydelig at det er et 
økonomisk skille mellom alle de små merkeklubbene og 
de klubbene som representerer bilmerker som fortsatt 
er på markedet. Denne siste gruppen overgår hverandre 
med hensyn arealbruk, påkosting og ikke minst utvalg 

kjøretøy, men det var trangt om plassen mellom bilene. 

lørdagen slik som jeg.
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erindring la jeg merke til alderen 

i England var bildet helt motsatt. 
Her så det for meg ut som at over 

at en i Norge har funnet en form som 
styrker rekrutteringen til vår hobby. 
   Det er en utrolig samling klubber, 
de fleste er merkeklubber som er 
tilsluttet det engelske forbundet. Her 
finnes spisskompetanse på det meste, 
ikke bare engelske kjøretøy.  En liste 
over alle klubbene vil bli lagt ut på 
vår nettside.

De store forhandlerne og 
auksjonshus var på plass med 

flotte stands og 
tilsvarende biler. 

vi alle er opptatt av, og mitt inntrykk 
er at det som er sjeldent øker i pris. 

stagnert og til dels blitt redusert. 
Noe betenkelig for en ungdom som 
skal til med sin første restaurering. 
Jeg snappet opp en oversikt over 
oppnådde auksjonspriser i høst, sett 
i forhold til forventet pris. Noen er 
solgt for det dobbelte av forventet, 
andre bare for det halve.

og rekvisita var det også avsatt plass 
til, men de fleste av disse hadde 

av plassleien var de tradisjonelle 
brukte deler blitt igjen hjemme, 
men handelen gikk livlig. Det var 
mye å lære, særlig fordi så mange 
merkeklubber stilte med mye 
spisskompetanse. Har du lyst på en 
studietur til England vil jeg fortsatt 
heller velge en tur til Beaulieu, vårens 

sett en mye triveligere tur.


