
Dobrodošli v Gold Wing European Federation - (GWEF ) 
 

 

 (Evropska zveza Gold Wing) 

 

GWEF je federacija klubov, lastnikov motornih koles Honda GW, ki sestavljajo en nacionalni 

klub iz 26-ih evropskih držav. 

Za organizacijo GWEF se je porodila ideja na prvem evropskem srečanju (nizozemsko-

nemška beseda za »srečanje prijateljev«), ki je potekalo na Nizozemskem maja 1978. To 

prvotno srečanje je privabilo 140 zlatih kril – motorjev GW iz več evropskih držav. 

Marca 1983 so predstavniki 7 evropskih klubov formalizirali strukturo Evropske zveze GW. 

Leta 1984 se je pridružilo še pet nacionalnih klubov, trije pa leta 1985. 

GWEF funkcija je opredeljena v pisni ustavi. Vsak nacionalni klub imenuje enega 

mednarodnega predstavnika, ki se srečuje s svojimi nasprotnimi predstavniki dvakrat letno, po 

navadi v Belgiji okrog Velike noči in septembra v Luxembourgu. Mednarodni predstavnik 

nacionalnega kluba predstavlja in zastopa v tujini, udeležuje se sestankov , ki jih organizira 

krovna organizacija GWEF, skratka je vezni člen med Združenjem GW Slovenija in ostalimi 

članicami GWEF-a. Mednarodni predstavniki vseh članic izvolijo  tri predstavnike za vodenje 

poslovanja GWEF. To so predsednik, sekretar in blagajnik.  

Vsaka država prostovoljno organizira letno srečanje, ki so oblikovana z odražanjem kulture, 

običajev in zgodovino države gostiteljskega kluba. Glede na število držav članic GWEF-a, v 

katerih se organizira mednarodno srečanje je povsem možno, da motorist GW zapusti dom na 

Veliko noč in skoraj vsak konec tedna obišče srečanje v drugi državi, dokler se ne vrne domov 

septembra, ko se zaključijo za tisto leto. 

S približno 13.000 posameznimi člani iz 26-ih reprezentativnih držav v GWEF-u, kadar koli in 

kjerkoli potujemo, nikoli nismo daleč od prijatelja. To pa je tudi pomirjajoča misel v nujnih 

primerih in šele takrat se zavedate, da se naše članstvo razteza širom po svetu. Odkrili boste 

svet prijateljstva, sreče in razumevanja. Cilj GWEF-a  je razviti in poglobiti obstoječa 

prijateljstva na nacionalni in mednarodni ravni s pomočjo stalnih stikov, pa tudi z odpiranjem 

novih. To je omogočeno z gostovanjem in obiskom številnih regionalnih, nacionalnih in 

mednarodnih dogodkov. Visoka prednostna naloga je tudi vzajemna pomoč. 

Veliko klubskih prireditev poteka vse leto. Po eni strani gre za srečanja, ki jih organizirajo 

države članice GWEF-a, po drugi strani pa obstajajo (celo izven sezone) različne prireditve. 

Med njimi so letna skupščina, novoletne zabave, klubski izleti in še veliko več. Pridite in se 

nam pridružite. Lahko vam obljubimo potovanje z odkritjem, ki presega vaše najbolj divje sanje. 

 


