
Bil-kunde kom flyvende fra Silkeborg 
Chevrolet Struer har mulig dansk snigpremiere på ny sedan-model  
 
Gunner Hvingelby har været med på Lemvig Marked og Dyrskue fra begyndelsen. Fra en central 
placering i Fousing Kirkeby sælger han til daglig Chevrolet og Nissan til kunder i både Lemvig og 
Struer, så Lemvig Marked og Dyrskue er et oplagt sted at følge op på sine kunder. Og at møde nye. 
 
Et af de første år faldt Gunner Hvingelby i snak med en mand fra bil-byen Silkeborg. Han var 
kommet flyvende til Lemvig i sit veteranfly. Dels for at mødes med andre fly-entusiaster, dels fordi 
han ikke kunne andet; hans bil var netop blevet totalskadet. Deres møde endte med en Nissan 
Micra, og et kundeforhold der stadig holder ved. 
 
”Lemvig Marked og Dyrskue er lidt en udflugt for os”, fortæller Gunner Hvingelby, hvis hustru og 
søn som regel også er at finde på standen. 
 
”Vi tager af sted, fordi vi kan lide den måde at mødes med vores kunder på. Ikke fordi vi regner 
med at sælge”.  
 
Ikke desto mindre har præsentationen af de nyeste modeller hidtil kastet salg af sig hvert år. Og i år 
arbejder Gunner Hvingelby ihærdigt på at medbringe intet mindre end en dansk snigpremiere; 
Chevrolets nye sedan. Officielt lander den første container med Chevrolet Cruze først i København 
i løbet af weekenden 6.-7. juni og har officiel premiere i Danmark den 15. juni. Men himmel og jord 
samt hollandske kanaler er sat i bevægelse i håb om at kunne præsenterer den på Lemvig Marked 
og Dyrskue. 
 
Uanset om den nyeste model når frem, har Chevrolet Struer fem andre nye modeller med, samt 
enkelte brugte Nissan 4x4. Chevrolet Cruze bliver under alle omstændigheder officielt præsenteret 
ved Åbent Hus på hjemmebane i Fousing Kirkeby i weekenden 20.-21. juni. 
 
I øvrigt er det ikke helt sandt, at Gunner Hvingelby selv har været med på Lemvig Marked og 
Dyrskue hvert år. Han kom ikke det år, en af hans sønner havde budt til bryllup på Grundlovsdag. 
Det år var Chevrolet Struer repræsenteret af en medarbejder. 
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