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- Gæsteforelæsning
- Q&A session

- Projekt udstilling 
- Overnatning på Løgumkloster Refugium

Gæsteforlæsning ved:

UHS2021 8 - 10 oktober 2021

Fredag den 8. okt.:

fra 15.00   Check-in 
    (Løgumkloster refugium)

- 18.00 - 18.50  Middag

- 19.00 - 21.30  Keith Helfet  
      The XJ220 design story  
    + Q/A og Kaffe

Lørdag den 9. okt.:

-    Morgenmad (refugiet)

- 10.00   Officiel åbning af UHS2021 
     v. Keith Helfet (Klosterhallen)

- 10.00- 15.00  Udstilling (Klosterhallen)

UNIQUE HANDBUILT SPORTSCARS

Concepts and Replicas

Mød Keith Helfet

The International Festival for

Keith Helfet

Designer af bl.a.

- Jaguar XJ220 

- XK-180

- Stilborn F-type

Medelmspris fredag/lørdag alt inkl. kun 1.295,- kr. pr. person

Medlemspris fredag aften 19.00 - 21.30 incl. kaffe 295,- kr. pr. person  
Tilmelding til Bent J. Clausen 

Tlf: 40 46 53 82 eller mail: bentc123@hotmail.com senest 24. september.
(Begrænset antal pladser - først til mølle)
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UHS2021 
 
Som omtalt i Jaugaria nr. 337 afholdes i dagene 7. til 10. oktober et ar-
rangement for håndbyggede sports- og racerbiler.

Det er et arrangement, hvor deltagerne dels deltager i seminarer og dels 
udstiller deres bilprojekter i Klosterhallen i Løgumkloster.

Da UHS2021 har særlig fokus på Jaguar, idet tidligere designer hos Jagu-
ar, Keith Helfet gæsteforelæser, ligesom et par af klubbens medlemmer 
også er deltagere  med deres biler, vil vi gerne give medlemmer af JCD 
mulighed for at kunne deltage i gæsteforelæsningerne, som finder sted 
om fredag den 8. oktober, samt at se udstillingen, som åbner lørdag den 
9. oktober.

Interessante gæsteforelæsere
Seminarerne i denne første udgave af ”The International Festival for 
UNIQUE HANDBUILT SPORTSCARS” præsenterer bl.a. fredag den 8. 
oktober en gæsteforelæsning, hvor tidligere designer hos Jaguar, Keith
holder et foredrag med titlen: 

”The XJ220 design story”

Keith Helfet 
 
Keith Helfet er kendt af mange sports- og racerbil interesserede som 
bildesigneren, der skabte Jaguar XJ220, XK-180 og stilborn F-Type. 
 
Kontakten med Keith blev egentlig etableret da UHS2021 event koordi-
nator og JCD medlem, Anton Schulz sammen med to andre JCD med-
lemmer, Bent J. Clausen og Allan Kosegarten deltog i XK70 fejringen på 
Shelsley Walsh tilbage i 20218.

Senere skildrede Anton Schulz i en af to artikler om Ketih Helfet mødet 
således:
 
”...og en fantastisk musikalsk ramme blev sat, da Ashley Big Band satte 
i med klassikere fra 30ernes og 40ernes dancehall- og jazzrepertoire. En 
ældre distingveret, gråsprængt men mørkhåret herre og hans partner 
havde placeret sig lige over for os. Vi gav hånd på tværs af bordet og in-
troducerede os selv for hinanden. Kieth var navnet, og jeg fik ikke helt fat 
fruens navn. Hverken udseende eller navn fik nogen klokke til at ringe til 
at begynde med, men de var engelsktalende, og snart gik snakken. Natur-
ligt nok kommer man også ind på, hvad man beskæftiger sig med. 

Kieth fortæller, at han de seneste år har udført designopgaver for et sel-
skab, som fremstiller hospitalsudstyr – og så kommer sætningen: ”…but I 
used to be a designer for Jaguar Cars in my earlier days.” Nu ringer så den 
klokke i mit hoved, som også burde ringe på dette tidspunkt. Min hjerne 
bladrer i gamle artikler og standser ved et billede, som jeg bragte i forbin-
delse med en artikel om XK180eren. Billedet kan ses side 31 i Jaguaria 
nr. 311, og motivet er hele teamet bag konceptbilen XK180. Billedteksten 
på det billede, som jeg havde fået til artiklen af Tony O’Keeffe, oplyste 
at herren i den blå skjorte med slips og overskæg var chefdesigneren bag 
XK180’eren, Keith Helfet. Bingo. Der var den, og snart linkede min hjerne 
også herren overfor mig til XJ220 og konceptbilen for den første F-type. 
Smukke – meget smukke bud på Jaguarer. Jeg var lidt starstruck, som 
man siger, men snart blev samtalen til noget, som ligner et interview...”

Navnet dukkede op i hukommelsen igen, da programmet for UHS2021 
skulle sammensættes, og kontakten blev etableret. Helfet syntes det 
kunne være interessant møde amatør-bilbyggere, og fortælle om XJ220s 
tilblivelse. Nu får du som medlem af Jaguar Club of Denmark mulighed 
for at møde ham.
 

Se mere på www.UHS2021.com

Tilmelding:

Tilmelding til Bent J. Clausen 
Tlf: 40 46 53 82 eller mail: 

bentc123@hotmail.com 
senest 24. september.

(Begrænset antal pladser - først til mølle)

Jaguar XJ220

Keith Helfet ses i blå skjorte og slips lige ved højre bagskærm her, hvor XK180 
teamet er fotograferet samlet tilbage i 1998.


