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DAN MARKS VETERAN.M flT(lRCYKLEKLU B
M¡DlEM AÍ DANMARTS MOTOR UNIOX
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Hans salat er fryden
den kendes på lyden
også blomkãl han dyrker
og ih! hvor de styrker

Hos Linder pd Køgeveien
finder du de dele,
der ruster pd din bil

lllekaniker rabat til D.V'M.'er

HELGE KNUDSEN

LINDERS AUTODELE

Slaglille

Gl. Køge Lm'devej 493

4180 Sorø

2650 Hvidovre
Tlf. (01) 78 43 43

Trf. (03) 64 50 02

Vi ses på

MISSIONSHOTELLET

SPECIALVÆRKSTEDET
for cylinderudboring. Stempler

leveres.

Foringer, krumtaplejer, hovedlejer

til

nyere og gamle

motorcykler.
Topstykker renoveres med sæder, styr og ventiler.
og svejsearbejde udføres'
Løse motorer modtages til hovedreparation

Alt maskinarbejde

INGANA A/S
Strandbou levarden 64, 2 I 00 København Ø
Ttf. (01) TR 1425

en tand' bedre

Eigild Svendsen
Holstsvej 4, 9990 Skagen
Tlf. (08) 44 rt 99

Der er ENGSTRøM i en god folkevogn
stedet for den kræsne VW bilist

KENDT FOR GARANTIEN

Sv. Mikkelsens Dentallaboratorium
Borgmestervangen 16
2200 København N.

TeIl. 'Egir 7600
Sv. Aa. ENGSTRØM A/S

Aut. VW forhandler
Vermlandsgad e 34 , 2300 S. Tlf. SU 4900

Løjtegårdsvej 169,2110 Kastrup. Tlf. (01) 51 49 00

Motorcykler

-

Reservedele

Køb-Salg-Bytte

-

Udstyr

Drejer det

sig

om kørsel?

Vi har mange nye og brugte reservedele til
nyere og brugte motorcYkler
Motorcykler eller dele købes, alt har interesse

JENS GRAVERSEN & SøNNER A/S
Vogn mandsforre tning

DANSK MOTOR COMPAGNI
Gl. Køge Landevei 166
2500 Valby
Ttf. vA 1427
Rabat

Tlf. (03) 39 11 40
Tlf. (01) 84 le s9
Kørsel med

5-25

tons biler i ind- og udland

til D.V.M.'er

j
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STEMNTNG

pi, nrnarrroNEN

- fed tåge svæver i hel-e ru¡rnet, skrivemaskinen klaprer,
togkarlen stempler kuverter, lacl være at ryste med borilet, kom
11ge meit saksen Jens r êr du ikke færdig mecl- cl.et hovecl enclnu,
kan clu læse hvad d.er står her, Bente mere kaffe, vores smukke
husalf har lavet hjemmebagt brunkage - pas nu på ildre at spilde på mine papirer - hrror fanden er d.en artikel om Ra1ly-Skagen.
Skid.e godt skrevet, hvad feclter fu for, du er vist ude på at få
hans'karburator, Bente kornrner meil en øL ti1 halsen, skar vi
slutte på Siesta i år. Er ctu. ikke færdig mecl den lin - føj hvor
clu oser sluk den smøg mancl, kender clu den om u-fug1en, nej ikke
lgen Charles. Jamen Kelvin ha,r ikke hørt ilen.
Skal al ci'et her stå foroven, hvad laver clu Jens, inspirationen
er over ham, ikke formeget siger Annelise jeg har nok at skrive rent. $olcl kæft Kelvir vi arbejder.
K1. er oo- tfVetera,nenrr er oppe at stå.
B1å
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Formand.

Arne Graversen Aprilvej 1o6 273o Herlev ol--84 19 59.
Kasserer.
Bent Just Ol-esen Mantuavej L7 23oo S .ol- 5D 72 o3
Sekretær.
Kurt Søgård Buen

1

4o5o

rut
For
om

Køb
gocl

Skibby o3-32 86 o2.

Veteranekspert.
Viggo Thomadsen Fasanvej 2 89oo Randers o6-42 19 6I.
Sportsleder.
Leif Opkær-Hansen Ahornvej 19 525o 0dense
Be styrelse smecllem.
Jens Mad-sen Grifferrfeldsgade 28 I 22oo N o1-59 95 72.
1. supleant.
Knud Arhøj Neptunvej 7 827o Højbjerg o6-L4 24 39.
2. supleant.
Frede Nielsen Sndr. al-l-e 65 SBoo Viborg.

$

ñ1

R'edøácé

oecen..

I
g{å
b"^
la*l
Jy1land.
Kjeld. Hansen Præstevangsve
Sjæ11and.
Jens Mad.sen

fu^
j 2o

Griffenfeld.sgade

28

BZLo

I

i.rhus V o6-15 jZ 19.

22oo

N.

o1-39 95 72.

tx

do'
lyt
j

morgen kl 9 vi fandt jo ud af
tre minutter blev til næste
maskinkontrol og opsamler
diskutere
at
ái ã¿i var nødvendigt
är
igen
1
f
or
.ront-. som bent er chef
'
iak for stor gæstfrihed''
et stykke vej, omkørsel, Ly
enter med kaffe og snitter
e hoved.et sunmer med. tal og
helt taget livet af mormor og far
ak alt optaget, vi må neden
sd,ag morgen hol-der vl i
Københatm, mere trætte end. da vi tog af sted, men alligevel en
god og lnteressant tur.
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LA'ER R[[f $ilffitll
vi
er seks , og _det er tredie gang jeg kalder,
bliver rnan
fór sent til- færgen. Sikken start på en påske,
når der skal

Stå nu o'o klokken

kommer

store muñd- Iukket

friske, de skal
Birgit og ieg kører til
ge Skagen Ra11-Y.
kniber-ned. at komme i stenning
på AJS.
ser nupper en koP kaffe og starter
blyanter nordpå nôd Skãgen.Men uha der er _Jo langt
med. kort og spicls
-trafik_
ôg_ fartbegránsninger, rad.ar gemt bag hushiørnet
ãá-ráÃ"""-äf
selvføIgellg
nãn vi kører
Pænt.
værten på e+ Testaurant om
I XXXby er vi inãe o[ snakke med.
gocle
ide at vi io þ4ne pT-Øve
d.en
får
Jeñs
mand.,
1Zo
frokost tii
bliver vi betænte]-ig; ,*"f,_^ãt-"pi"" cler. Efter 3 lçratters venten
så med l2o mand. med' L/2 times
h.vad.
kund.er,
ingen
og
tjenere
.r"" f""
maden smagte nu god't' frãfost, ð"t restãurañt ¡tev droppet'-mentidel
med mãd-er her og d'er,
1nd og ringe,*äftal-e
Viclere
"o=ãpa, er tii vetãrán auktion i Å1borg,
hiemme.
inEen
---"-Vi--åa"
"itá hen under aften, sultne_igen, det bliver dyrt
Äi¡org
for Bent Just, mãn igen får Jens en lys ide, ringer til hans søster,
selvfølgelig er vl velkomne.
KL."7Z,õo når vi Skagen, men uha svenskerne har besat d.et hele
og først efter megen sØgel.finder vi et par senge'
Værtinden vækËer os tidl-ig næste morgen' og efter et ordentlig fod.er slger vi farvel- og på gensyn og starter på Ra1ly Skagen
1975.
noterer rutekontroller.
Birgit sldder bagi og slsiver tid.er og
stiller rute og ticls"'
der
ham
er
d.et
vogn,
udlægger
køre
st<ãIJens
tcónirof:-er op d.e meõt åndssvage sted-er hvor man mind.st venter det.
Han kværùIerer og er sur. I,eif griner så cykelskægge! blafrer.
Jens har nemlig regnet ud at han skal op hver morgen kI 5 og ud
skilte oP.
os
-a sætte
rrHov stop lig-e leif, hvilken vej er d-en korteste?fr, vi måler
prøvekører däm bãgge, og sætter en kontrol på den kortesterrfJo
å.en skal- de hal-ve-ñok overse og køre den anden ve j, 15o strafpoint at glemme Je4ts fJ"g_.rt llnt siger han. 0nd-skabsfuld-' mumkøxe selv i år.
ier BirgiÍ, du skal_ jo hel1er ikkke
høstakken
skal vi have en tlclsUd lor det hvide-bond.ehus med
kontrol siger leif.
Såclan fortsætter vi sydpå, grusve je, man slcull-e tro han var i
tilbage
famllie mecl Kn . Athøi. Vi- når Skalborg'vimen suser
d.er var
staclig
er velkolnne' og lil
er

som særdvanl-ig

dens

ttàrresunclby, Jents sãster synes
anclesteg oþ'røclvin, marengs med jordbær.
Stor tak t1l Søster Else fra kassemester Just.

ere syd.på, måIe , skrive regne , d.iskutere ' tilbage ' u4 og
du ved jo
kigge, rêj iiiù-e her det er for farligt, 11gen^ud.sigt,
jel-.
ikke i vejsid.en, h91s! ud'e Pidt-på-ve
ae-laíferér
'Ind og snakke
ned. Viggo i Randers, hotel-, lastbil' vise vei_
til Hoteliet, fru Viggo õõrverer dejlig hjernnebag. leif nå spænde
Vid

to huller ud
vi .skal lige snaldre med Bent lernming i tre minutter, fär
en skicleballe ucl af vinduet fta 3 sal- cle har siddet og ventet
ned. kaffe hele efternidclagen, kors for et kol-dt bortl der var dækket til os
l-ilmemnen

Århus
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DEN GAMIE MEKANIKER fortæller
-rJ1

dt snak om magneter

En af de udsklftelige komponenter vi oftets har besvær med på veteràn.erne er magneten.
i4an kan placere de fleste i følgen grupper:
F"øjt eller lavt center for axlen samt hen.h.olclsvi-s mod ell-er meil uretl Den type der har hø j'E center ( +fmn¡ og går mod uret er nok clen
mest almindelige.
Som oftes er befæstigelsesboltene i bunden anordnet i firkant necl
en afstand af 1 7 /8t' .
lyperne der går med uret anvendes sædvanligvis til to taktere eller fire taktere d.er ha.r gearhjul, som overførsel fra krumtappen.

r1

d.e fleste tilfælde kan man anvencle både magneter med
cente:' hvis man t:'-lpasser platformen m.m.

I
rYr

En d.el- magneter har vanskelighect med at hol-de positionen af d.rivhjulet enten d.et er kæcle el-ler tandhjul og hvis ikke omhyggelig
samnenslibning med karborundum giver en sikker fasthoLd.en må
man lacle aksel og hjul opfræse til nok hvaci der af og til gør det
vanskeligere at stille tænclingerr rtojagtigt nok, men derom senere.

lgt
5?

es

T,
;9f

højt og lavt

r

è

L

For at ændre en magnets omløbsretning er det som oftest n ok at
skifte enten kontaktpladen el-ler slæberingen. Andre metocl er fi.ndes, men .¡i nå ikke komme for langt ud
For dem der ønsker en pålide1-1g magnet cg ikke er for pinlige ned.
d.et autentiske, e:r det ret let at finde en lukas kombineret magdyno og fjerne dynamoen og derefter plane toppen (efter at have
fjernei aiivir¡ufät til- dyñanoen) og tilpasse-ên kantbukket aluminir.msplade mecl 4 skruer. Gaml-e magneter har en udtalt tilbøjel1ghed til at|tsvederf shell-ak ud når de er kørt rigtig godt varme.
Som

l.'r

t.

r.

regel

setrf fast.

rr

i-ntet før dagen efter

cla ankeret

fàr
k-

næs'ten rrfros-

.

Efter hver actskillelse af magn.eten skal den opmagnetiseres hvacl
d,er dog kan ses bort fra i en nøcls,ituation hvor clet kun gæ1der
om at komme videre, Der er,'ntet i vejen for at anvencle en flercylindret magnet til- en et cyl. Ïru.sk blot at dens strømaftager er
ude af funkl:icn skal jord.es. Ved insttlling er det i almind.elighed
fordelagtigst at Lacle magnetens drivhjul sidde på pla,ds og i sted.et løsne drivhju.let på knasten eIler 'fljerne et mellemhjul hvis
d.er anvend.es tandh.jul, 1d.et en tancls nøjagtighed

cLe

er

Du aftager magneten og varmer d.en god.t op og kan som regel ud.tage
ankeret og vaske d.et i lunkent sprit. Det er hel1, kl-art a,t en magnetcentral er sagen til at omvikle m.m., men i mange situationer
må manftkla.rertd.en hrrrtigst muligt, oB jeg plejer af behar:.clle det
j sprit grundigt rengjorte anker med såkaldt to komponent poliesber d.e--r aldrig rnere 'vi1 gj-rre anled.r-ing til flere sved.eture for
a,n.ketret.

i

mærkes

skulle

være nok.

For at finile punktet h.vor p latine:rne åbner kan man anvende batteri
og prØvelarnpe, nen prøv med et tyndt stykke pa p1r rrellem platinerne i å.be>n stilling og drej da1 ang somt ind.ti 1 papirets lige ttnapp esrr drej så vid.ere til papi.ret 1i ge e:: frit og du ha:: tændstil1 ingen for magneten.
Maslcj-ner cler ikke er beregnct til at yd-e clet mest muJ-ige, kan man
neil forilel stil.l-e med -l.idt Javerr: tænding iclet man ved. start med
tænillngsarmen l.idt nod hø j, .tl1ødere
for en l-idt federe gnist da lætter
starten og gØT kørslen .,_idt

Ivlan må

idet d-a d'er' let d'annes konikke fo::segle en magnet-totaltvj-rlcer t¿ærende, ligesom ma'n bør

¿ens og gennem gnisterne ?4u" der
fed.t tj-f- 1-e jer:::e (i-tctce
ar,.vende en

'aseline)
"pä"iãi
Sl-ibe den godt; sammen
En måde at afrette og rense platinerne er ¡'t Det
gØTes med platinermed ka.rb,,"',r*oi*i'","""i p¿. et t;'ndt søgerblad''
ne på derer piãoã, ot""'huslc ai gØrr: mege.l; ornhyggellgt rent bagefter'
nogen ti1 at undlade at sende
d og der skal nok være en og
et, nen kan det blot sætte en
lnier ikke skrevet ]relt llorgæves '
Den geimle mekaniker

MÆ.RKEDAGE.
HURRA Og TILLYKKE
med sølvbrylluptrret d.. 15 . april
til- Poul- \tr. And.ersen og frue

ISÆR FOR NYE MEDLEMMER

Ved d.u

at ltar:ianne har

RIÆSER

I4ITRKEF-

masser: a'f

D'V'M'

mærker:

STOF

JAKK'X-EMBLEÌ'IER IIETIl'l

TII

MC.

¡iql,1,Uiul
-r-

lVtut

MEÎAI
TRANSFER

MÆRKER

HARIEY..STOF

UD SAI,GSPRISER

1 blæser: +

2

transger: t5 ,oo

L5 r oo
25 ,oo
2o ,oo

JakJceembl-em
MC-enblerm

HD-mærker

l{ari-ann.e Emcken
j 7, 24oo
Valn.ørlderre
-L9
69

tlf .

\TV

'-¡9

¡

Iilf I[R'[I
Forel øbig vi1 jeg ger,ne takke for den store opmærksonhed.
fr:a motor-\¡ennerne tif min 6o års fø,isrelsdag"

Tak bif D.v.M.s bestyreÌser. tak tif Kjelrl for en Harry Motor,
tak til- alle' for bfomster. breve kort og telegranmer mv.
Jeg fik en skøn mot-ordagn Jysk Motor union sendte en smuk pokal
metl tak for nit arbejde' fra veter:anvennerne her i syd fik jeg
et. de jligt armbåndsur, e.t 3rjoxlÇ d.æk osv.
Mine motorvenner ol-e ofsen.og Henr:y Bork kom med en skøn lampe,
mecl en tak indgraveret, ia jeg kunne blive ved længe endnu.
Men hvor det glæded.e mi-g meget og jeg førte at,det var en Ìy1r.ke
for mig at være i en sportsgrr,-rr-. hvor et så god.t venskak hersker.
Mit store øns;ke fremover e,.,: derfor a1; vot: sport stadig må.
kunne køre pâ d.en noble kammer:atli.ge nåde.

stor taknemtighed
og sportsì-ig hilsen
Iíai B.

Med

Det første eksemplar
af en Omega der har

set

d.agens

lys -

årgang 1924. Hvor

en

af 'rore 1æsere har før hørt om

mange

såd.an en

Et b1llede af en Spor:ts-ber.
Grice mod.el 1927 með. acrodynamic lj_nier.

fyr?

$0ililtn.,Rlt1T

hos KAI B.

Desydjyskeveteranerho]-d'tmød-eiHaders]-evd'.26-2
næsten al-l-e medlemmerne
und-er,led.el-se af Kai Boilesen Hadersl-evn
herned-e var mød,t frem.
veteranløbsfilm af
Der bl-ev i )-øbet af aftenen vlst forskel-l-i-ge
OleKjærPeter:sen.Fi-]-meneVarvenligstud-låntafCastro]og
D

.V

.IVI

.

der blev diskuteret'
Det var især det kommènde sydiyske veiuetan:røb
på grund' af somd.atoen for løbet var oprind.eJ-ig d.5 Julí., men
tif d ' 26-27 i[uli '
merf erien bl-ev man enige om at ænd're datoen
Der vil- senere komme ind'bydel-se til Iøbet''
meni-ngen d'et
veteranl-øbet vil senere hl-ive navngivet og det er
veje til Jel-skal- ud.gå fr:a kold.i-ng og ad. små god.e asfal-ter:ede
lingestenene,Ll.erfraad.Vejled.alentilEgtved,med-etbesøghos
Robert Jacobsel1 og afslutning i vj-ngsted' centrett

kunstneren
spisning og hYggeaften'
og froEfter overnatning og morgenkaffel køres et fíll-e Rod'eo
veter:anTøh.
kosten vi]- sætte punktum for af]-e tid.ers Sydjyske
gymnastik
vingsted- centret er et- sto-rt cent-er tilh' de danske
ogiclrætsforeninger:.Dererskyd-ebaner:,svømmebad-m.V.-ogd.et
j
-l
igger: i e-t naturskønt områd-e '' langl' fra al.farve '
find-es 12
vi har fået en speciel afd-eling til rådiglie.d- og d'er
være v'ærelser kun
ottemands s,tuer: me'd ad'gang tiJ- bad- Der viJ-

forpigerogandrekunford'rengenmend-er:kanogsåJ-ejesalm'
hotelvære.lser, d-obb. De.sud.en f or:ef in-d-es campingplad's '
bl-iver
Til d.ette veteranl-øb ventes d.er stor tilsl-utning' Der
lejlighedti]-atSenogleafland-etssmukkesteegn.eoggod-e
og
mulighed-er for et pa'r dejlige dage samme1l med' karnmerater
fanilie og vore kære motorcykl-erfor overnatning af
De:r vif blive still-et en l-ad-e til r:åd-ighed.
motorcykl-erne.
Priser På Vingsted- Centret:
uden'L5kr'
Over:na.tning på otte mands stue = 1a kr med- opred'ning'
kr"
Aftensmadn 2o kr. morgenmad- 1o kr'og frokost 2o
Camping 6 kt. og d-obbett hotelværelse l-oo kr"
e:
-vr I - I r e4E 94s9 - s eI] 9 Isamt OIe
løbsled,er bliver Kai Boil-esen og carl T'øvenstej-n
Kjær Petersen tj-l-retterlægger selve Løbe1", så a1l-e urulighed'er
eT til sted.e f.or et godt vet,eran,Løb " På gensyn .d-. 26-27 Jul-i-.
O. I{.Petersen
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FORÅRSLØBET

4 lrlrJ

Tiden Eår, klokken slår, ja så, er det Forår igenr og
du skarl vel være ned når vi starter fra Gildhøjgård kl looo
på åreti første løb. I år kører vl det som et I{ADPAKKELøB
så det er ikke de store penge det koster, nemlig lõ, ookr.
Se nu at få tøtret, støvet af naskinen, og komrrder er jo
heller ikke mange dage igen lnden du skal til Skagen, så,
var det ikke en lde at få den varmet lidt op inden det
store løb.
Der er ingen tilnelding blot kom, kort udleveres ved
starten, du skal kun huske briller-kuglepen og nadpakke.
VEL MøDT.

Kurt"

VI TRÆNER

TIL
RALLY
SKAGEN

Regler for veteranmotrcykler til

Rally

Skagen.

I sidste rrVeteranrr fik vi åbenbart vågnet en hel delmed"lemmer op. Men reglerne er slet ikke nyê, det er faktisk
d.em vi attid har kørt efter. Vi skull-e jo nød.ig glemme klubbe'rrs formål , ãt få så mange gamle motorcykler, rri så orlginal
stand som mulig" ud at køre.
Vel mød.t til Ral1y Skagen.
Viggo.

n

BT 31 -5-1 965
Danmsrks ældste notorcykler

gennem Dannark den

lo' junl'

Enhvermedkærlighedtllgamlemotorcykler,ogninderom
vil stå' tandevejene nært
, L2 juni' JustitsninlstetiI, at 1913s' berønte Løb
igen'

- Odense - København køres
Detbliverlkkenogethastighedsløb,tværtlmod!naksimalhast*gheder:
vil 1Ígge på 3o Un/t' for de
naskiner
ældste
de
for
hastighederne
yngredogpå4okn.timen,hvilketaltigevelerganskebetyderigt
overdehastigheder'mannåedeil9I3'dahovedvejAroverFyn
hjulspor'
ikke eksisterede son andet end et
DanmarksMotorUnionhararrangeretløbet:enpropaganda
fornotorcykelkørsel.Maskiuernederskalgøl.earbejdeter:
EnEtlehammerfralgoSlêDNimbusmedfabrikationsnummer2gen
ScottfraI9l4,€trB.S.A.fra1922,enIndianfraL922,enWanderefral9o4'ogendittofralgl2,enAnglo-Danefrat9t4,€[Îriumphfralg2SrenlndÍanfraIg2TrêRA'J'S'fral93o'€rsuecia
mange andre'
fra 193I, ê[ D'K'lY'fra Lg}ge samt
maskiner €f fiayrê som: Erik ortht
Mændene på rllsse prægti.s"
vlggo Thomadsen, Poul Kalørt
sv. Aage Engstrøm, sv. Aage søgaard, mange andre'

Skagen

sant
Bent Bruun, og SkJofd Petersen'
IdénændenebagVeteranløbeterchr.WenderbyogViggoTho-

madsen,somønskerat,skabeøgetrinteresseformotorsportognotorcykelkørsel'startpengenebliverpåsammebeløbsomi1913:
1o kroner.
Rutenerlagtadikkesærlighårdtbefærdedelandeveje'
ikkepå,HovedogMotorveje.DengårfraSkagenoverHjøring
.A.ttorg,NiberViborgtilRanders-enstrækningsomkøresden
lo.juni.Il.junikøresfraRandersover.Â'rhus,silkeborg'HerningrVejlerFredericia'Middelfart'Odense'L2'iunikøresfra
OdenseoverEllingerNyborg'Kørsør'Skælskør'Sorø'Ringsted'Køget
Grønttorv'
for derefter til optøb på' Københavns
gratis benzin og service
Masser af premier'diplomer og
undervej

so

f

Veter:anmøde i Odense:
Onsdag d. L5. marts holdt de fynske_rnedlemmer

af

D=V=M kl-ubmøde

på"reõtaurant Tårnet, Rugård.svej, Odense, så godt som all-e med
lemmer var mød.t. Der bl-ev forevist en fil-m fra forskellige veter
antrøb, dâ dette var overstået hygged.e vi os vetL kqffebord.et hvor
d.er samtidig \raT aTtangeret en gættekonkurrence, selvfølgelig af
gamle motorcykledel-e, Vind-er blev Bruun-larsen og Svend Nissen
& Co.
Da der var stor interesse for at møcies snart 1gen, blev clet ved.
taget at hol-d.e mød.e.lgen sanme sted onsd.ag, d. L6. aåril kl. L9,3o.
EncLvidere blev d.et ved.taget at arrangere opvarmn.ingsløb d.. B. maj,
men herom nærmere ved mødet d. 16. .april, reserver ilagen.
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Det begynder at knibe med. materialer til Veteran sid.erne. Vi vilgerne låne brochurer og billed.er over gamle motorcykler, eller and
et materiale der h ar lnteresse for vore med.l-emmer.
Er cler bestemte mærker ell-er årgange af motorcykler, som et med.lem
ønskèr omtalt, så skriv til:
Viggo Thomad.sen
Fasanvej 2
89oo Randers

Bestyrelsen efterlyser VAIilDREPOKAIER :
Vi mener at der bland.t klubbens mecllemmer beflnder sig en del vandre
ppkgul_e1 der errtgQ_ettt
gtå i-nggl_e år. Dj.sse skal nu"i oriãÈ igã;på Ra11y. Skagen el1er ihed.der d.et-Skagens l-øbet. pokãlerne
bedes"ven
ligst returneret og inden 1o. maj til Bent Just.
Mere efterlysning:
Der har fl-ere gange været

tal-t om medlenmer der kan skaffe frfirma
pokalerrt, nu haster d.et.
Hvis du kan skaffe en sådan e1ler event. en check, så sørger vi for
inclgravering. Også lnden l_o. maj.
Pokalmester

Bent Just

l{antuave

27oo

S

j

17
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SLAGS

S IL D

De nordjJ'ske ntedLemmer af Da.nmarks veteranmotorcykelklub har -fred-ag
den 21. februar kl. L9,7o afholdt spisning og d.ans på St. Binderup
kro. Der var til-meldt 38. Iesten var arrarrgeret af Nørgård-Jacobsen
og F reile Nielsen, l\ør:gård-Jacol.sen bød vetkommen, og takkede for

den store tilslutning,

Menuen bestod

af:

erdog larrgvejs fra.

6 slags sild
rre j e salat
fiskefil-et med remoulad'j
mørbradbøf rned chanpignon

bøf stroganoff
osteanretning med frugtsalat
kaffe
l,renrierbye udd-elte en lil
Under spisningen bl-ev C.er snakket livligt.
fe annonceavis, som han havde lavet, clen var glimrende sammensat,
sangbart
opç vakte stor jubel. Han havd.e også sørget for et lille
rrkontant tilslnrd-" til festen. Endvid-ere hold.t han en morsom tale

til

damerne.

Herefter: flyttede selskabet ind- i et lokale verd siden af. Her r,-ar
der kaffe og dansrrfor d.e unge på fyrrerr. Det blev alt í alt en for
nø jelig aften, som vistr,.ok lngen vil-le unclvære.
Onsdag d"en 2. apri1 k1. 19,3c var der lclubaften på Pevililhus. Chr.
lir,tend-erbye bød- vefkommen, og Elvig Pedersen blev dir:igent. Der var
mød-t IB, deriblanclt flere nye ansigter, hvilket altid er ra,::t. Nør
gård.-Jacobsen hol-dt et lille causerie om den over:ståerle forårsfest.
Herefter var der forskell-1g snak om løst og fast, bland-t andet blev

der fortalt små.historier fra tidligere 1øb, og gamle blade og bro
churer ci-rkulerede. Så var det tid ti1 kaffen, h-vorefter hrenderbye
kommenterede rrVeteranenrr, hjulpet af Nørgård-Jacobsen. Wenderbye gav
end.videre et meget fì¡rtdigt referat fra Dl{U's repræsentantskabs¡nøde.
Dette blev kommenteret af Viggo Thoma.d-sen, soln også kom ind på Skagen løbet samt flere andre ting. Som en special-ltet var El install-atør Ha"ns Martens Laurbjerg, inviteret med-. Han var -i sjn tid en a.f
pionererne ind.enfor EI, jnstallatj.cnr:r på clansk g::und.. Han fortalte
om løb tilbage i Zo'erne, Fra Fa"nø l-øb'et L92I , som han overværed.e.
fortalte han sjove epJ-soder fra turen derned, og indtryk af kørerne
og deres masklner. L922 deLtog han i løbet rå stranCen ved Blokhus
her fik han iøttrigt præmie. 1923 deltog han i løkken løbet . L924-2526 i land.eve jsløbet fra Nyborgtil isbåd-estatj.onen ved. Knudshoved. :
Han var også med L924 pà Tartø, det var dengang Campbell forulykked.e.
Næste mød-e er på Rebild.hus mandag den 12. maj kl . L9,3o.
Fjn

GREJSDALEN

r$!2
arlre øée(a ?tt-c

!l

skøn .¡eterand.ag J-974 hos kunstneren Robert Jacobsen,
d-er ses scm nr. J fra venstre sanmen med" d.atteren. 1[e11.
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Motorklub'ben Kaltenkirchen arra,nger
clen 15-l-4-l-5 juni L975.

i

samarbejde med V F

V

11 int. Vindmil-J. Ral1y

løbets proportioner?

r-r.d.le.¡eres

ved start.

DeltaEerbetingelser :
Kørekort. M C en behøves iklce at være indregistreret forsikring
kan tegnes hos løbsledelsen for ca. kr. 1o,oo

eling:
klasse l-.
ind.til
K-!-asseind

Gruppe A solo

Klasse
Klasse
Klasse
G-ruppe

2.
7
+.

.:-9L4

og andre koblj-ng

LgrS-r925
rg26-r93L
L932-r94!
BMCmed.sid.evogn

o¡=l

gearlØse m c.

5 indtlT 1,92o
6, L)2L-A973
Klasse 1. t934-I94o
Anmeld e lse:
Senest 2 juni I97 5 .
Kl-asse
Kla,sse

Startgebyr:
for solu mc
It 5o
6o foz: nc med sid-ev.
n 7o for klubhold
Gratis fo:r Nationa.lhol-d.
Maskinkontrol:
17 juni fra kl 16roo demonstra.'bi-on og maskinkontrol- på marlced splad sen. Meäbrj-n.g ti1mel,11ng-kørekort-forsikringer, for mc uden
nummerpladc-r se ovenf or.
. $tartprØvei
I.,ørdãþ-ãen-T{ juni på markedspladsen Start rned kolct motor, elIers
2o stra.fpoint. S-larto¡nrådet skal forl-ades indenfor I min.ut.
løbs1ængrl,e:
Ca, 12o kn pr. dag, dog tilpasset køretøjets alcler, gennemsnitsfart opgives på kontrolkortet.
DM

Præmiei:

A-National hold. Vindmill Trophy Polcal.en
6 mc.+ l reserve minclstealder for de 6 mc er 7I4.är max. 2 hoId.
B-National- hold Jaap Ii.jma. Trophy Pokal
Sarnme som ovefor dog udr:n aldersgr:ænse.
Dame ell-er klubhold:
3 me er u-d-en ald"ersgrænse.
Pokal til ældste deltager incl. alder på hans nc,
,

Guld-sølv-bronce og ærespræmier

er selvgølgelig

også mect

i

tiI enkel-tcleltager. (holddeltager

d.enne

Plus point:
m.c uden kobl og gear
mc.: m 2 gear og rem
mc m 2 gear og kæde før J9L4
mc rn 3 gear og rem
mc med kobl. cg rem
mc u kobl
mc solo indtil 25o cc før l-923

pulje)

+ 1o
+ 5
+ 4
.+

2

+ 8
+ 4
+ 6

nc solo :'-nrl-til- -'l-o c(] før
siilev und.er 75o cc

+6
+4

l-929

-Ansvar:
Arrangørerne fralægger sì.g e't
osv osv osv.

hvert ansvar

ove:r for: d.e1-tager

Protest:

DM 2oo, oo
P:rogram:

Freda.g den

1, juni

Ilørðag den 14 junl
Søndag den

15 juni

fra kl l-6 d.emons. på markedspladsen
kl- 2o urodtagelse på lì.ådhu-set
kl. 7 flagparade
kI B,3o første start
kl 2o stort Rally bal

kl 9 førrste start

om a,ftenen præmier:

og spisning

Tran.spctrt.
Fv'a

til

a.fgàr formanrLen-s 18 meter lang lastbil- med placls
ca. 3o mc er helst den uden nu-mm.erp1ader. Pris??? for-

Kø bemharm

rygend.e billigt.
Brrs eller person.bilev-' vil ligeled,es
bensin og færge del-e prlser.

blj-ve arrangere'; til
Såfremt oui. ønsker al deltage på natlnal-klub- e11er dame
hol-d. så sencl din tilmerldel-se t;il Jen M. Selvom du d-eltager
et af ovennær;r:te hold bedømmes di-n inclsats også seperat

Et op og to
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til din motorcYkel
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ALEXANDERSEN
RANTZAUSGADE 3I

lltr

0t-397174

Stop tyven!
med en 100% dirkfri

Abloy-Lås
lra

BYENS LASE.SERVICE
BLAGÃRDSGADE 36-38
22OO

KøBENHAVN

N

Kolder du di qve teronkórer ?
Nôr du ikke ved: ot i Motorlq.ge,ret
oå Holmtorvet kon du sfodig kgbe
Teffil-,iefmu monsler til din cYkel

Bl.o. AMAL - og BING korburotordele,
mognetdele, fælge, egern, dæk, slonger,
er,
I yg-teglos, omperemetrê, .skærme, stempl
krumúpleierr'kobler, pokninger o.m'o'
LMTO RV ET 4ó.50
KøBENHAVN V
HA

392324 - 392444

Alt ¡

lãse og nøgler

0r-

DøGNVAGT

HAR DU PROBLEMER ?

.

31 30
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GAS-VAND-SANITET
CENTRALVARME

Kolechen el ler lædersodlen
Ring eller kom
Autosodelmoger
E. Mortensen
Lif londsgode l7

2300 Kbhvn. S.
0t- AM .2625
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îkkenslogermester

K. E. Toft Hqnsen
Hil lerpdgo de 22

2200 N.
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The Silent Grey Fellow
Thcn ¡¡ regrdr cônrlruètion, Tfte gcar-box

¡

is

mterÞicce rubotantial cnough fø a c¡r. The
clutch c¡n be opcrated hy hand or føt. It i¡
imposrible to chmgè gear wirhciut dælutching.
Thi¡ i¡ ¡ uléty device which ønnot be ovg¡¡1¿d

The long rtrcamline build, in Hartey-Davidæn Grcy, givc
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on
ing vibr
28 x 3
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Tho HARL?Y-DAVIDSON MOTOR CO

57. Newot.n St¡eet, London,
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En Time med K.
Elter sin Englandstur tog K.

Hansen
op-

hjern til København, hvor han har

hoÌdt sig i 14 Dage, nren nu er han atter
paa Farten, og denne Gang gik Rejsen
til Tyskland, hvor han altsaa nu lor Øjeblikket fejrer sine Triumfer.
Umiddelbart inden Afrejsen lykkedes
det os, at laa en Samtale med ham, ligesom

vor Irotograf tog ham med hjem paa

en Plade, og her er Resultatet af de fælÌes Anstrengelser.
>De har nok anskaffet Dem en Vogn?<
>Ja, det er noget jeg har lært mig i
England.

For at kunde besøge saa mange Baner
som muligt, har saa godt som alle Kørerne
derovle deres Automobil, hvorpaa de har
en eller flere Maskiner. Som De ser har
jeg anskaffet mig en af de nye Ford med
Lad, og paa den er der Plads til tre
I\{askiner<,

Þ-or Øjeblikket var der kun to, nemlig
en hel ny 1300 ccm. Douglas og den Kompressor D. K. W., som K. Hansen fik un-

der sit

Berlinerbesøg tidtigt i Sæsonen.
>Jeg kan godt se hvad De tænker, men
den tredie bliver en Rudge, og den køber

K. Hansen og hans nye Vogn.

i

den. Det el tillige en Maskine der ligger ualmindelig godt i Svingene, og det
kommer jo af dens overordentlige jævne
Træk.tr

r>Ja,

>Det var Belle Vue Banen

i

jeg mig, naar jeg kommer til Tyskland,
der er den nemlig billigere end herhjem-

ster, der var Deres Stambane, ikke

me((.

sandt?<

>FIar De Kontrakter med Baner dernede?<

>Ja, men kun for ganske faa Løbedage,
jeg faar nemlig langt mere Udbytte af at
gaa paa Turné, og det vil jeg jo ogsaa
nu kunde gøre ganske let, da jeg har
eget Køretøj(.

>IIvorfor har De ikke kørt paa vor
Bane, naar De dog har været hjerlme saa
Iænge? Det vilde jo ogsaa være en Oplevelse for os at se den hurtige D. K. W.
i Funktion<.
>Jeg havde selv glædet mig til at give
en kort Gæsteoptræden for Københavner-

ne og vise hvad jeg har lært, for skønt
jeg selv skal sige det, er jeg ikke blevet
daarligerê af at se mig om, men det var
umuligt for mig at blive enig med Bane-

ledelsen om Betalingen, og jeg kan dog
ikke godt sætte mig selv i en Klasse under Skovbjerg Hansen, Morian og Eng-

strøm, og det havde jeg gjort, hvis

jeg
havde startet paa de Betingelser, der blev
mig tilbudt, eller lor at sige det med rene
Tal, jeg kunde faa 125 Kr. for at starte,
nix weiter.<
>Men lad os høre lidt om, hvordan det

gik paa Englandsturen.

Opnaaede De

nogle gode Resultater med D. K. W.'en?<
>Nej, jeg kørte ikke ret meget paa den,
for jeg kunde ikke laa den til at gaa rig-

tig, men naar jeg nu kommer til Tyskland, saa vil jeg gøre et alvorligt l:orsøg
paa at køre den, for der kan jeg laa
Ásstistance af Fabrikl<ens Folk, og saa er
der ingen Tvivl om at D. K. W.'en nok
skal kunde føIge med, det har jeg da
mærket de Gange, der var rigtig Knald

Manche-

>Jo, ganske rigtigt. Men da Koncernet,
der regerer de lleste Baner, ogsaa i de
ornliggende Byer, .ar man paa Farten
næsten altid, saadan at der knap var Tid
til at holde Maskinerne i Orden, hvorfor
det var vanskeligt at følge Trop med de
virkeligt fine FoIk, der kunde tillade sig
at holde Mekaniker.<
>Traf De nogÌe gamle Bekendte?<
>Ja, saa godt som dem alle sammen.
Mest var jeg sammen med Hayman, der
meget gerne

vil paa en Københavnertrip,

og jeg har lovet at lægge et godt Ord
ind for ham hos Ledelsen af den nye
Bane, men det vil De maaske gøre for
rnig, nu jeg stikker af.
En af dem jeg kørte mest sammen med,
var Smoke Robinson, De husker ham nok
med den evindelig Cigaret i Munden.<
>Kørte De sammen med nogle af de
kendte Folk?<
>Ja, straks jeg kom derover, blev jeg
matchet med Folk som Frank Vary,

Franklin og andre af den Kaliber. Det
gik ikke saa godt straks, jeg var lidt uvant

med Forholdene, men efterhaanden. oppede jeg mig, og kørte maaske nok lidt rigeligt stærkt i den aller sidste Uge, hvor
jeg rigtig vilde vise hvad jeg kunde, for
jeg tror nok, at jeg i den Uge havde lige
saa mange Fald, som i hele min tidligere
Dirt Track Karriere.

Da min Maaneds Engagement var udIobet vilde Banerne absolut beholde min

fik Tilbud paa at blive, men jeg

og jeg

tror', at der for Øjeblikket ligger flere

i

Tyskland, og gør der ikke det,
kan jeg tage til England hvilken Dag jeg
Penge

vil.(

>Jeg har hørt noget om, at St. ot.
George kørte paa en D. K. W. med Kompressor.(

det er

ogsaa rigtigt, det gjorde

han, men nu har han sat en 600 ccm J.
A. P. i Stellet, og med den klarer han sig
nok saa godt. Han har nok heller ikke
haft tilstrækkeligt Kendskab til denne
specielle Motor. Forøvrigt er St. St. George nu ikke mere den Stjernerytter han
har været, men han følger jo heller ikke
mit Princip, jeg hverken ryger eller drikker, og det er et Fortrin i denne Sport
saavel som

i

enhver anden.<

De noget til Becket?-<
>Ja, men han er en Mand lorfulgt af
Uheld, og han kører nu kun ganske lidt,
og jeg tror ikke det varer længe før han
>Saa

helt lægger Dirt Track Sporten pad Hytden, men da han var i sin højeste Form,
maa han have været en fænomenaÌ Rytter, han havde den Gang et Utal af Rekorder, og et Par enkelte staar endnu,
til Trods for de er halvandet Aar gamle.
I England har man forøvrigt Fornøjelse af at være Rekordindehaver. Saalænge
nran er det faar man nemlig 5 f det vil
sige Kr. 90 om Ugen, og det er jo langt
bedre end at laa noget en enkelt Gang.
Jeg tror Becket snart holder op med
Dirt Track, fordi han har fundet en ny
Levevej. Han giver nemlig Opvisninger'
paa }larkederne og lignende, hvor han

kører rundt i en Skakt med lodrette

hal selv set ham køre rundt
uden Hænder, medens han kun holdt sig
nogle Tommer fra Kanten. Og det er noVægge. Jeg

get der tager Vejret fra Publikum.<
>Hvordan gaar det med >Speedy CIausen, der tog med dem til England?<
>Jo, han klarer sig godt, men ogsaa
han rejser til Tyskland I nær Fremtid<

Nu turde vi ikke opholde K. Hansen
for Kl. var I og han skulde naa

Iængere
F-ærgen

til

Gedser,

519
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At de nve Modeller som en f¿i¡rtt
./â,,¿".odar, er forbedrede, hører
ikke til Sjældenhederne; men mere
mærkeligt er det, naar Modellerne

paalidelige, holdbare og økonomiske
end de gamle.
Vi skal nu kigge lidt paå de for-

trods mange og g'ennemgribende I'orbedringer sælg'es til en meget bil-

den nye.

skellige Modeller og begynder

med

1200 ccm Model, der har

2

lettere tilgængelige end før, ligesom der er truffet F'oranstaltninger
til at forhindre Olien fra,I{rumtaphuset i at trænge ind i Dynamoen,
Endelig skal det a.nføres, at Kuglesaa,

lejet paa Dynamoakslens drevne l!n-

de løber i Oliebad.
Heller ikke l{arburatoren er gaaet
Ram forbi, idet den er forsynet med
Berzinfilter, med forbedret Na¿leventil og med et længere forchromet
Luftindsupingsrør.
A'f de skjulte Forbedringer skal
nævnesden forbedredePlacering for
Stempelpinden, som med Sikkerhed
forhindrer Stempelpinden i at ridse I
Cylindervæggen. Desuden er lllapventilhængslet

12O0 ccm.

ligere Pris end, før, og det er netop
dette, der er sket med Harley-Da-

vi forleden
havde Lejlighed til at bese ude i
Omøgade 5 hos X-abrikens herr¡ævidson, hvis nye Modeller

rende Generalforhandler, Brdr. FriisIlansen.

V-stillede Cylindre paa 87 X 102 mm
og aftagefigt Topstykke af RicardcTypen, Denne Model har faaet en
ganske ny Dynamo med et større Antal Lameller i Kommutatoren, og
man faar derfor en jævnere Strøm

i

Oliepumpen sværere

og I'jedren for Oliepumpens Stempel lettere end før. l
En vigtig l'orbedring er den kraftigere Køling, som opnå,as derved, at
Luften kan passere mellem selve Cy-

linderen og Udblæsningsventil, idet
man herved fa¿r a.fkølet dette sær-

ligt

udsatte Punkt,

Paa Fabrikens Program for 1932
finder man de kendte Størrelser af
Maskinen pas, henholdsvis 1200, 750,
altsa¿ Maski500 og $50 ccm
og i Harleyner til ethvert Formaal
Davidsons kendte l(vailtetsudførelse.

Løseligt set ligner dette Aars Mo-

deller Maskinen fra i F jor, naar man
undtager 750 ccm Modellen, som paa
Grund af sin nye Motor og den nye

Dynamostilling ikke alene er helt
forskellig fra den gamle Model, men
ogsaa, langt smukkere og mere tiltalende. Trods denne Lighed mellem
de to Aars Modeller

vil man dog, som

vi

nedenfor skal se, kunne paapege
talrige tr'orbedringer, der blot ikke

ligger ud-vendig, men som oftest- findes indvendig. Resultatet af F orbedringerne
er imidlertid, at de nye Harley-Modeller er endnu mere ydedygtige,
om m&n saa kan, sige

500 ccm.

en.d

føt.

Dynamoens Latlestrøm er

Lyddæmperen er

og'sa.a,

ny og giver

automatisk reguleret, og den ha.r
større Kul end tidligere, hvorfor disse

ikke alene Mäskinen bedre Linier,
men giver ogsaa en mere lydløs

ogsaa holder længere. Den udvikler
mindre Varme end tidligere og' hår
en ny Kulholderring og en stærkere,
men enklere Lejeanordning end før.

Gang mod tidligere. Det lyder ikke,
som ma,n affyrer et Maskingevær,

Desuden er Ledningerne nu befæsteudvendigt, og F orbindelserne er alt-

de

naar Harley kører forbi ps,a Gaden.
Af andre X'orbedrinLger skal anføres, at Kickstarteren nu er i stadig
fndgribning med det tilsvarende lrjul
i Gearkassen, hvorved man skaaner
Tandhjulene. Desuden er Forga^flen
gjort kraftigere, hvorved den i F.or-

vejen

ekceptionelle Kørselsikkerhed

bliver endnu større, og den forbedrede Bremsebelægning yder et ikke
ganske ringe Bidrag til ba¿de Sikkerhed og Komfort, idet Bremserne virker usvigelig sikkert, men dog blødt
og uden Skrigen.
l.oruden e¡ Række Detailforbedririger, der letter Arbejdet ved Ef?50 ccm.

Ha - ha!

tersyn og Reparationer, skal det anføres, at M¡rskinerne har faaet et
nyt og forbedret Træk til Speedome-

i Ballerup Kro det foregaar.
Her samles Motorf olkene.
Det er

Telofon:

Ballerup 9

-

I E4i

520

stænger 'm'ed Broncebøsninger for
Stempelpinden, ligesom Smøringen

o

af

nederste Plejlstangsleje

er

for-

bedret.

Oliepumpen er forbedret og kan
nu fjernes uden at aftage Dækslet
over Takthjulene. Selve Pumpehuset
er forstærket, og en ændret Anordning' for Aandehullet bidrager til at
torøge Motorens Økonomi i Gangeu'
Paa Karburatoren finder man tle

)
).

)
)
)
)

samme Forbedringer som Paa
1200'eren. Selve Stellet er forstær-

I

ket overalt, idet der er anvendt

svæ-

end, føt, og endelig er der foretagel
visse tr'orbedringer i Konstruktionen
af selve OliePumPen.

TiI Slut har vi den mindste Harnye 350 ccm Model'

ley, den

hvis Katalogpris ligger helt nede paa
875 Kr., og som selvfølgelig i første
Række er beregnet for dem, der ønsker et billigt, hurtigt og paalideligt
Transportmitldel paa Vejen til og fra
Arbejdsstedet. Denne Model har faaet
nyt Stel, ny Strømlinietank, nyt TaIlerkenhorn, en nY 7" LYgte og en særlig lav SadelstiUing, ligesom der er

teret, og selvfølgelig finder man til
Stadighed de l{onstruktionsformer,
der har været medvirkende til at opbygge og vedligeholde denne Models
Popularitet: De omskiftelige og lei

Hjul, den fortrinlige Sadelaffjedring og DuPlex-Kæderne.

a.fta,gelige

Vi kommer

saa

til 750'eren -

97 mm, med afta'ge'
lige Ricardo-ToPstYkker. I Kontruktionslinierne er Motoren som i
tr'jor, men i Enkelthederne er den

2 Cylindre,

70

:<

350 ccm.

rere Rør o,g kraftigere tr'orbindelses-

stykker, og endelig er der i Lighed
med den store Model anbragt en
tr'orbindelsesstang

fta Motoren til

StelIet,

En af de .Ændringer, som RYtteren
især vil være glad for, er den nYe
Bremseanordning for Baghjulet, idet
dette letter Udtagningen af Hjulet.
Anføres skal det ogsaa, at Baghjuganske ny. Der er føtst den nYe DY-

namo, der

er nøjagtíg

den samrne

som paa den 1200 ccm Model, 08: som

vi derfor ikke skal gaa nærmere incl
paa. Motoren har faaet et større
Svinghjul, hvilket nok skal vise siri
gode Virkning:, naar man under BYkørsel kommer lidt langt ned i I{ørselhastighed, idet Gangen bliver blødere. Cylindrene er udstYrede med

kraftige Køleribber, der giver en
jævnere Kølimg end føt, og desuden

finder man den samme KøIeanordnirtg
for lIdblæsningsventilen som Pâa
1200'eren. DeJuden har Motoren Aluminiumsstempler og sværere PIeJI-

Iet nu løber Paa Ruller i Stedet for
I{uglelejer, og ai en paa Stangen til
Baghjulsbremsen anbragt Muffe letter Adskiltelsen af Bremsestang og
Bremse, iclet den forhindrer, at Samlingen ruster fast.
Koblingen er og'saa forbedret og
har nu 4 Lameller. Desuden har denne Model en LYddæmPer af samme
!'orm, men lidt kortere end 1200'erens Burgers-LYddæmPer, og man
vil ligeledes finde de samme sikre

et nyt Instrumentbord. Smøringen er
forbedret, medens den 2-Rørs LYdclæmper sikrer en effektiv Dæmpning

af

Udbl¿esningen. Desuden

er

Bag-

akslen forstærket, og Baghjulet lø-

ber paa Rullelejer.
Som man vil se, møder HarIeYDavidson ogsaa

i Aar

mecl en lang

den store
Række Forbedringer
Model kan cndda ogsaa faás med
og da Priserne som anBakgear
saa stærkt nedad, at
ført er gaaet
de nu ligger mellem 87õ og 197õ Kr.,
vil man se, at Harley-Davidson staar
fuldt rustet til at imødegaa Konkurrencen, især da det er en kendt Sag,
at Firmaet Bldr. X'ris-Hansen fører
et ualmindelig velassorteret Lager af
Reservedele til selv de ældste HarIey-Modeller og netop har ofret denne
DeÌ af X'orretningen den største Interesse.

Bremser, samme Horn, LYgter, Tank,

Skærme m. m. som Paa, 1200'eren,
saaledes at de to Modeller ligner hinanden særdeles meget.

Saa har vi den enkeltcYlindrede
500 ccm Model med 78'5 mm

Boring, 102 mm Slaglængde og med

Ricardo-Topstykke. Vi finder her de
samme tr'orbecìringer paa SteI, Bagaksel, Baghjul og Bremser som Paa
750'eren. Udvekslingen for Kickstarteren er for¿nclret saaledes, at Starten er lettere. Desuden er Kontra-

fjedren for OliepumPens StemPeÌ
gjort svagere og Dreiningen af Gashaandtaget foregaar derfor lettere

SERIZICE
t' SAROLEA
ARIEL
4969
Svend
Hol m

Nansensgade 61.

Tlf. Byen

Ariel Klresl¡ole.

HARLEY.DAVIDSON
#-ää;ä ää.j 1130 ä:^##ì:räi-rkä#
Dcn nye 1200 c. c. Harley-Davidson
med Haand- og Fodkobling, For-

etativ og aftagelige, omskiftelige
Hjul

1200cc m elcLr
Udsryr .... ..... Kr.
Omsætningsafgift..,,
lndregistrering

Fuld køreLlar
60C

K.

..
. ..

,,

1995,00

229,25
20,00

Kr.2314.25

hontont, Resten poo

lB Mdr
12 HK. Hurtigere

-

- lydlør 1995rOO.

blsdcre

Kp.

billigerc.

Harley-Davidsons yelkendte
rummel¡ge Sidevogn,
nu

forsynet med Bremse paa

Sidevognshjulet.
Harley-Davidaon

Sidcvogn

........

Omsætningsafgift...
l-i--^i-r-^-i--

Kr. 695,00

"

104,25

Fuìd ksrekla¡ ..,,,,
,, 809,25
exclusive Pæmontering.
195

1200 c, c,

twin'¡ med Sidevogn.
"Big
Sidevognen I(P. 6951()(l.

k.

þontønl, Rctlen poa

l8

Màz

Den nye 1930 ,,Flying twin,,
med helt nyt Stel, Iavere Saddelstilling og Êtørre Afstând til
Jorden, Haand- og Fodhobling
sañt Forrtativ,
750 c. c, m. clektr
Udstyr ..... ... K¡. 1695,00

Omsætningsalgift ,,

254,25
20,00

lndrcg¡strcring..,..,
Fuld kø¡eklar..... Kr
490 Kr.

1969,25

þontont. Reslen gøa

l8

M,l¡.

!-av

-

lydlcs - Lurtig
-:i!:!¡er-

Kr.

erabi!.

169õ1('().

,,Flying twin" Sidevogn
mcd affjedrct Hjulakscl, frcmatillet speciclt for denne Modcl.
"FJying twin"
vosn ....,.......

Side-

K'.
Omsætninga^fgift... "

590,00
88,50

lodregistrering......,, 10,00
Fuld kørekla¡ ... .. Kr 688.50
.*"lu"iu" Puu -o'ìJÌ!i175 k. honlonl, Resten pao
18 M¿L

750 c.c. ,,Flyin3 twin¡' mcd Sidevogn.
Sidevognen I(r.

Den nye 500 c.c. Harley-Davidson
c¡ utvivlsomt dcn af alle lvtodeller, der giver størst Værdi for
Pengene l-lvo'for køre med topvenriledc Motorcykler, naardenne
Modcl kan gøre det hedre og langt
behageligere og billigere. lnsen
alidte Topvenriler. som fremLaldcr daarlig Gang,

500cc m elcktr,
Udstyr .... ... Kr.

I

Omsætningsafgift

lndregiatrcring...
Fuld køreklar...,. K¡.

545,00
23

L80

20.00
1796,00

420 K. þontont, R6ten
IB Md¡.

Þoo

5 Aar før sin Tidl

500

c.

Kn.

c. Speedrter.

15il5rOO.

5 ,{ar før alle andret

Den nye

H ARLEY.

æ
DAVIDSON 1e3O
Omskiftelige Hiul.

Dobbelt Forkæde
oaa alle Modeller. Praktisk talt er
ãenrre Kæd. uopslidelig. Stram-

Den lineste sideventilede Motor,
nogen Fabrik har fremstillet, er revolutionerende paa Markedet, saa-

ning foretages først efte¡ 10.000 km
Kørsel eller mere. Absolut lydløa.
Smurt automatisk fra Special-Olie'

Iedes at topventilede Motorer nu
er et gammelt System. Alle Lejer

pumpe,

og bevægelige Dele er Overstør-

relse, saa Slidtagen nedbringes til

at være ganske minimal.

IJer er det allersidste nye

paa

Motorcyklef abrikationens Omraade.
Ved kun at aftage een Møtrik fjer-

nes Baghjulet og kan om ønskes
anbringes enten som Forhjul eller
Sidevognshjul. Ved Omskiftningen
forbliver Bremse og Kæder paa

Jl

Plads.

100 o/o

Forgaffel-Yalelaas.
Kun ved at dreje Forhjulet lidt
til venstre og lukke Laasen vil

lorstærket Stel.

Intet Motorcyklestel kan sammenlignes med Harley-Davidsons, hverken i Kvalitet,Udførelse eller Styrke.
Et virkeligt teknisk Snilde.

Tyveri være umuligt.

Sænksmedet,
seighærdet

Forgaffel
med nye Over-

Ny Kobling med 10 Plader,
der giver den blødeste l(ørsel
en Motorcykìist kan ønske sig.
Kan altid udløses helt, glider
drig.

al-

størrelse-Lejer
og H.-D,s patentered eAf fjedring
med 6 Fjedre og
StabiliseringsFjedre.
Den stærkeste

Forgaffel, der nogensinde er paamonteret en Motorcykle.

Handy, aftageligt Batteri
med den dobbelte Kapacitet. HarleyDavidson patenteret med Syrefanger, saaledes at Batterisyren ikke
løber over og ætser Staalkassen,

I

HARLEY.DAVIDSON
I

og vandt

alle

Hastig-

Konkur-

hedsløbet

renter

ved Holte
-

ARIVE FOG. Dagens hurtigste

Tid:

km

151,5

/
t
I

Chr. .forgensen, deû hâbile provinskører, vandt s¡n største Sejr til

Dato.

..'

B

!

ll

Hnrry Jenscn be8)'nder âl gore vore bedste SidcvogDskørcre Rangcn slr¡d¡g.

\

F
I ENGEISK MÅI
af hinanden uafhænd-ige sider'
Jeg har ladet nig fortæl-l-e fra ffere de-engelske
tommegevlnd SKAI
at
at man inden ror''¡¡-:"ãr ve¿baget,
ulovllgt overvære
det
skulle
Deiefter
1915.
tn"¿ uagangef af
tommegevlnd'
med
bakker
og
tappe
sæ1ge
óS"ãgã
tremsïiife
at
hovedet
TmagasinetfradenengelskeRudgeEntuslastClubharderfor
læõerbrev med opfordring til-- kfubkort tirL sid.en """ät-ãT lillesørge
for et passeñde lager a'f bolte'
at
om
bens reser.red.etsnãnd
og li-gn., så man kunñe gå fremtiden i møde med nogen^álir¡¡""
l-unde sindsro.
SNITTA?PE

OG

BAKKER

Såderska]nokvæTenogetomdctlos.for-clen,derstadigønsker
rnål pa to:-t-og møtrlkgevind, og
ãi ¡ðrr"r" d.e originale õngelske(og
foibandede)^gætteleg med rynãå"rða bevare aeñ "nar*erõnde
os få fors¡'ningen i
starthullerne
af
op
;á'!-g-"t-üo*u
;;;;;;
ord.en.

OgmonikkedetSaÍ|mevllgøre-sig-gæld.endeforde-specielleenikke gå'r sameEf"kã Ãøglestør;;l"¿", isõr dern,-der overhorredet

ñen med mere normal-e rnåI?

Scanty finning, charac-

feristii ot dcsiF of
tlìc 1920's, is still sltis'
fsctory ñherc coolrunninq ntcthanol and
similai fucls â-rc uscd.

4l

H

DEN KÆ.RE MATCHLESS
Som Kjeld. Eansen skrev 1 det første nuÍrmer a,f klubl-,ens nJrcedigered.e
veteranblad.. Denne omtale bl-ev fulgt op i det næste nunmer af-en for
hå.ndsorientering af de nye L92B modell-er.
Sådan en 4l år.1g gammel introdukti-on er meget morsom at læse, og min
førsíe tanke var, at det var utroligt, at ma.n kunne servere en så barn
Iig og nalv artikel i d.atid.ens presse.
Jeg havtLe_såmænd kun lige tænkt tanken til ende, da mit bl-ik fal-dt på
en artikel i et lokal-bl-ad, hvor man omtal-te en ny knallertmod.el-, og
den blev rost til skyerne med bl.a. at den h.avd.e stilbare bremsekabler
Så vi er vist ikke konmet så forfærd.eligt meget 1ængere på det felt.
Men tilbage til Matchless, og med fare for at bl1ve revset og belært
udj. det engel-ske sprog, vi1 jeg a1ligeve1 vove det ene Øje for den,
der ikke har tænkt nærmere over narmets betydnirg, og antyd,e, at den
er matchløs, altså uden for konkurrence. Man skal ikke stille sit 1ys
under en skæppe. Nå Matchless var jo også med i racet lige fra starten
Den engel-ske motorcykelskribent Bob Cun'1e har imidlertid skrevet en
artlkel i M0T0R CYCLE af november 1974, og d.en modet er vist mere
ukendt for d.en store del af Dansk Veteranmotorcykel-kl-ubÉ med.l-emmer.
Han starter med. at henvi.se til et billed.e af et stel (aer víses her
under), hvis vandrette und.errø'r ltar en særpræget fason. Stellet stam
mer fra en Matchl-ess HR L924-26 35o cc med-cvõrliggend.e knastaksel.

fortsætter: ItHvad særllgt er d.er så ved. d-enne model? en massò,
ãt knastakseld.revet - en lod.ret aksel- - var anbragt bag
W vigtigt, og
at knasta.kslen var anbragt på topstykket i motoicyk
_fylinderen,
lens længderetnlng
Historien om udformningen er, at d.en blev konstru.eret for deltagelse
i L923 junlor TT, men man blev ikke færdig ti1 ti.den, og 1 sted.et blev
cler monteret blackburne motórer i de .deltagende.Matchless'er. Det er
dqn eneste Ean3t en Matchless-Blackburne har været brugt t1l race.
Den berømte Jimmy Gurthie senlor havde sin debut på. en-blackburnemon
teret Matchless på rsle of Man, men kun for at gårud på'1. omgang med
Han

en ødel-agt udstødnlngsventil.

\

Bagbremsen (d.er

var ingen forbremse) var kun sådan la-la og næppe kraf
tig nok ti1 d,en høje standard., prøvekØTeren satte, men maskinen havde
i hvert fald. een hovedegenskab, konk1urlerede han: Det var en af de tre
mest komfortable mc., han nogensinde havde kørt.
Det var en nærgående bemærlcir.ing, när man tænker over det, og det fär
måske læseren t1l at undre sig over, hvlIke to and.re mærker , prøvekø
reren hentyder til'J
Det var Bo'b Curries artiker. De går almindeligvis igen i det engelske
magasln fra Vintage Motor Cycle Club og adskellige engelske læsere be
nytter så l-e jligheden til at rette, evt. til- at udvid.e artiklen. Det
var nåske en id.e at tahe op. Der skal- nok være et eller andet med.Iem
der kend.er d.enne mod.el Matchless, som ikke fik nogen lang levetid..
I!

lVe¡r

may

be

occasioned by crossloading on the rocker
mechanism of semi-

radial valved
and

þthon

Rudge

engines.
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Danmark.

maj
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juni
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Forårsløb
Ra1ly Skagen
Vavoline
Sommerløbet

august Egeskovløbet
sept løvfald.sløbet

S

jælJ-and-

S

jæ1land.

Jylland"

Kurt Søgård
Leif o Hansen
SMKG Glad.saxe
Kai Boilesen

Fyn

Viggo Hansen
Arne Graversen

Sverige

Arne
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Sjælland

Rall-y i Ud.landet
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26-27
9-11

r7-L9
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maj
maj
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Vår Rally
Forårs Ra11y

Vet.

Ra11y

Tyskland.

Gerlingen

Tyskland.

Østgøtarally
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Isle of Man
Skåne Rally
Windmill Rally
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Czechoslovakiet
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Tyskland.

Berry

Luneburg
august Skåne Rundt
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PROüR[]ll
Sønd.ag d.en {-. ma'J
Torsdag - B.

Forårsløb, se andenstecls :'- blad-et

Torsd.ag -,

I5.

Lørd-ag 'I'irsdag -

L7

lilubmød.e I'G11d.hø j gård."
Vi starter ti l- Xanten
,Rai..J-y Xanten

27

Vi starter kl. 8,15 fra Poul ilolm tiL.

Torsdag -

29

Ral-t.y Skagen

Skagen

Y
l*
llniltr
ëeét

lIqPot t.- t - værk!

øis -o

747îS
g bat terikas ser

har vi fundet manden.
Lydpotter, rør med kraver, batterikasser, væxktøjskaseer fremstill-.es nu af en iryggellg mand I Nord Sverige,
Så

Pris 'i
Potter oF, Tør enkelte kr. L3j,- dobbelte kr. L75,Batterl- og værktøjskasser runde eller ovale kr. 5o,- altså

svenske

kroner.
Det er flot håndværk, ,lu kan trare ringe eller skrive og opglve
cyklens årgang og størrelse, så kommer d.et med posten.
¿.rdreggen er.
John Olsson

'

Llngonvagen 4o
8?4oo IIUI)IHSVOLI,

Sverj_ge

0llt[ffin

oE t1f

. oo9 46 65o Iog7Z.

karburatorer.

l{enarati csn af Chetbler karburat orer.
AlIq reservedele på lager. Manden har udelukkende repareret clette
ma:rke gennem de sldste 45 är, når han tør godt kalde sig speciallst.
vi skar hil-se og sige han gf.rr hjem tir frokost mell-em kl. !L-L3.
Adressen er.

Alfred

Peilersen
Espern Snarresg;rd.e 5

Il?i kbhvn. V

kld.

ttf. ol-ZZ 66 34.

Y

GTIMT FßA EN SVUNDEN TID.
ns roLle 1 motorc
ens h istorie.
0m man
gØr et Lti storislc tilbageblik på moto rcyklens tilbliven konst ante¡ eT
a t de allerførste mo'torcykle r faktisk ikke var af
t Jrlerr c Ykelman,
Den motorcykel vi vel regne T som beme 6 njæLpemotor.
nuværend.e
maskiner,
8Ïnde l.s en til \Íote
neml_ ig
som Go ttlieb
DaimÌ erk
ede i år 1885, var en hef ti denem
konstruered
8en+
motor cyke l"å:ä""ti påvirkninger fra trædecy kl-e n
ell_ er d.en tids
No

+

om

c

kelm o t

Veloc T pe d.er,
A11e Ie de eft ¿y nogJ-e

I
)

år kan man imid.lertld konstanterer at mchi storienr s Línie deler sig op i to gïene .Omkrine àr?lundtedeskifte t findes d.er nemli g mange såkald.te rrløs err motoi êrt som var konstrueret ti I at montere på den almindeli trv
c¡ô træd
c yke 1rs stel.
Bland,t disse finder vi Minerva, l,Verner Nor ton eog
C1e ment-Garrard.
Mens de ffeste mc-fabrikanter udvikl-er sine maskiner til fra eykl-en hel-t fritstående produkter, findes de r langt ind i 'L92o-tallet adskillige som fortsat producerer eft er hjælpemotorpri.ncippet.
Ved. en ge nnemgang af gamle bl_ad,e o g tids skrifter , kan ma,n fin,i.e
nogle af de anvendte mærker. De fl e ste af disse motorer
er fabrikeret i tyverne, men viser t¡rdeli g s1ægtskab med forepçængerne
fra
århundredeskiftet.
1. EBE svensk 4 lakt på +8.1: 184 cc. placer:ing over pedalerne i
h.øjt cykelstel, findes også i specieJ- mc_stel
- DKW
2.
tysk 2 takt_på 118
184 ¿Ç. placering bag ved sadlen på
"1:
cykelstel,
gtm1ndelig
find,es
også i speciel mc-ãter.
_ ØVA svensk 2 takts
7.
notor på 67- cc. soigtes med. speciel fcrhjul
og- gaffel et såkaldt motorhjul scm kunñe montere,s på almindðiig
cykelstel.
4. COIIBRI svensk ca. 15o cc. monteret som EBE, find-es også i min_
dre mod.el som_ sad på forgaflen og drev f orhjulet.
5. VIDE svensk 185 cc. monteret som EBE og COLinRf in.de i stel_let
over pedalerne.
6. AUTO HJULET amerikansk 1cyf. praceret ved,sid.en af baghjulet
et så.kaldt sid.ehjul.
7. JOIil\TSOII amer-ikansl" 2 9y1: lignende motor plâceret bag sadlen.
q. 3H4 ToM tysk _4 takt på 184 cc. monteret sõm EBE og cõllmt,
9. FURIR svensk I cy1. moton.
NoEet om f orecy lindrede motorcykler.
0m vi ser: på mororcykl_ens snart
de store tunge modeller altid ha
køberne. Da d.e tidlige motorer k
blev 1øsningen for mange fabrika
rrolumer op mod de ISoo cc. Andre

flere cylindre,

som man også hav

erne trar afkølingen

de bager_
gt stel i forholð til afden
store
mc-'rcopularj-tet er dos gâ"et mefra nogle få sepliveãe mærlKet,
s kort levetld rtñder perioder

blomstringstld er .
sen a'f d'ette århun'dred.e kunne

sin forskellige

mærker,

.på 758 cc. produeeret f"a tgo4 trt
1. I,N. trelgi"I*=î5l"motor
slutningen aÏ t've¡ne.-

2. PIERCE amerikansk rækkemotor, med tank som det senere clanske
kakkel-orrn sr ØT 19s)-IjL7 .
5. COCKEREII tysk 5oo cc. som konstruktøren Aenere øged.e til en
5 cyl. stjernemotor d.er var beregnet t1l montering 1 specle1t forhjul.
4. DURK.OPP østrlsk 19oo-191-4.
5, IAURIN & KIEMENT tysk vanclkølet omkring 19oo, overglk senere
til at fremstille bilen Skoda
6. BIIIKS engelsk I9a3-L9o6.
Næste periode syntes at starte i slutningen af 1. verdenskrig,
dog var enkelte med" både f.ør og efter krigen.
'l , MIIITAIRE amerikansk meci en original stelkonstruktion 1911L9?-o.
B. CHAMPION amerikansk Milltaire bygget på licens 1911-19L3.
9. MOIITOR amerikansk øvrige oply'snlnger ukend.t.
l-o. IISNÐERSON amerikansk 1o68 cc. s 1168 cc. og 15o1 cc. L9L7I93o de sidste modeller kunne monteres med gearkasse med. bak. gear.
11. I\TIMBUS d.ansk 748 cc. KakkelormsrøT L9L8-L929 m/pl.að,estel
L95+-1957/SA den mest se jlivede af d-em al-Ie

L2, ACE, ACE Ind-ian og Indian 4 amerikansk l-919-1941.
L3, CIEVELAND amerikansk 1925-L929.
14, HARIEY DAVIDSON anerikansk forsøgsmodel 1925.
15. VAUXIIAL,I engelsk forsøgsmodel L92o.
L6. HESS tysk 779 cc. 1925.
17. WINDHOFF tysk oliekølet motor på 748ec. I927-L932.
18. PATRIA spansk øvrige oplysnlnger ukendt.
19. ZUNDÁPP tysk blikrnotor med liggende cyl. 797 cc. L973-I975.
2o . ÁRIEL SQ 4 engelsk 5oo, 6oo og looo ec. blolcrnotor L93o-I958.
Der har som v1 kan se her været ikke så få firecyli.ndrede motorcykler på marked.et, nogle af dem naturligvis mere kenilte end ana
dre, en de1 af disse cykler har og kører stadig på de d"anske l_and eve j e, enke'lte fabrildcer har også produceret racer model-ler såsom d en ltal-ienske Gil.era med. en 5oo cc. 1934-1936 o gi gen efter
krigen. NSU tysk som var fremme med en 5oo cc. i I951e n ren racermoclel. Benelli har ligeledes haft en firecylind.re tr acer. 0g
h.er i d.e senere år er der jo fra Japan kommet flere +c yI . mod eller .
,

ÁRNE GRAVERSEN

EfTDRTYSNING
CA. 4o I4AND

I]DSEENÐE

:

Dår1ig samvittighed

BESKÆ.IT]GEISE

:

Med-Iem

:

Irisse 4o ma.nd har gl.emt at betal-e kontlngent

:

Bent Just

:

1.

Åns¿c

]TENYENDEISE
SIDSTE

FRISI

RYKKER "SKRIVELSE:

DEREFÎER

:

af

D.V.M.
O1esen

l4AJ

En såilan vil ikEe trllve fremsendt
Prøv sel-v at gætte, det er for hå.rd.t og brutalt

at skrlve.

KRAMBODEN
SAtG

KøB

I

BYTTE

MangLet du en gor nY saddel.
Så har vi fundet en saddelmager d.er gid.er have besværet med
at Lave dig en ny saddel. Han er dygtig og giver dig et u-

forbindende tilbud- først.
Saddelmager Erik Mortensen Liflandsgade 17 23oo S tlf

AM 2625.

SæIges ?UCH 175 SVS 1953
delvls adskilt. sæ1ges til reservedele ingen pepirer på cyklen.
pris kr. 2oo.oo.
Kaj Jensen Nr. Frihavnsgade 67 3H .Zloo Ø

5oo cc TV Gil-lete motor + gearkasse ca. L97o
event. byttes med DKV clele fra før L927
Fisker, Åboulevarden 55
t1f. 35 Bt 3r

TÏI

t

SALG:

Inclian Scout 1927. Ste1, forgaffel, skærme, motorog
gearkasse rusten og dår11gt men med. brugbare detaljer.
Incl-ian Scout l94o-45 stel, forgaffel motor og gesrkasse
3.S.4, 25o cc TV årgang L975 n/ekstra motorer, Bod stanct

m/papirer.
Henv. Arne Graversen, Aprilvej 1o6, 277o Herlev.
tlf . op84 19 59

KØBES:

Erling

SÆIGES EI,LNR BYTIES:

1 stk
t_ stk
I stk

B.M.Tir .
ARIET
B. S.Á .
Thomadsen

Viggo
Fasanvej

HD 1925 19tt

2

89oo Randers

fornav

Ho1m,

Su.ncls

tIf . o7- L4 17'4L

m/bremse
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disse medlemmer??'!?? Hvis d.u møder en af dem uden kryds
så hils og sig han har glemt at sende sit svarkort til- red.aktionen, vl venter kun på d.isse få medl-enmer, så kommer al-letiders
medlemsliste med motorcykelfortegnelse.
Vi venter kun på dit sYar.
Skulle du være en af de få d.er ikke vil oplyse hvilke motorcykler du har, så send kortet alligevel uden dlsse oplysnlnger,
) viser det sig at vi må rette adresserne.
i ca 3o T"
Kender

d.r^

Men.gør d.et nu.

0
SÆIGES:

1954 S.8.
5oo cc, med over'liggencle knastaksel og næsten komplet ekstra
motol-'.
Simer Schirning, Snorresgade 6 st. 2.7oo S, tlf . Su. 68 44
Sunbeam

SØGES:

êic'-event'i-1et L97o mori'e1 kichstarter ped'al
f<õmplet mt a ije,i.er og kapsel. Ti1. motoren også komplet stødd-æmper.
Sadelstativ mðd sad.eÍpinã - fyttes merd. andre dele el.ler købes

Til B.S.A.

55o

oc'

Henvenilelse:

: Charler¡ t:]-f ol

GE 4186

q

Tegn inger
- B ereg n i n ger
udføres af alt byggeri

Spec.: lndusîrihaller

4re(

1/¿(ddê'e,a
Nordholmen 13,

SV. AAGE SØGAARD

Avedøre Holme,
2650 Hvidovre,

Tgrslevvei I
Gerlev

Telf. (01) 49 t6 3s
In ternationøle biltransporter

¡

SPECIALVÆ

R

KSTEDET

3ó30

BILER

FOR

Jægerspris

03-322116

_MZ-SUZUKI _ KNALLERTER
- Reservedele - Udstyr

Tilbehør

HARLEY DAVIDSON

Aut. forhandler

JOHN ARENDTSEN

POUL HOLM

Hovedgaden 482

2640 Hedehusene
Trf. (03) 16 08 45

Roskildevej 56 A

2500 Valby

Trf. (01)30 1818

Medl. af D.A.F. og M.F.F

KØR GODT

KøR LUNT

Vi er veteraner

KØR MED

også som

Rivetts termoforet overtrækstøj på din Veteran
så det bliver en solskinstur i al slags vejr, den
kan nemlig fåes lige fra støvlesnude til
fingerspids og ikke at forglemme
PREMIER styrthjelm for din sikkerhed.

forhandler

t-

I

,

Conrad P. Møller & Søn A/S
6600 Vejen

h

- Tlf. (05) 36 03 00

t'

v/ N. H. Petersen

I

Allegade 67, Horsens, tlf. (05) 62

NIMBUS MOTORCYKLER
Alt haves ¡ motordele tìl alle årgange.
Stempler - Krumtappe - Ventiler m. v.
Stort udvalg i styrtbøjler, vindskærme, k6retæpper m. v.
Spec.afd. i auto lydpotter, også rustfri anlæg
Billigst hos os, ring og få en pris. Postordre sendes omgående

Bl

55

Cylinderudboring
Fremstil ling af krumtaplejer
Pä lægning af tandkranse
Alu m iniu mssvejsn ing

ENGHAVE MOTOR
Enghavevej 16,

1674 København V

Trf. (01) 2227

10

NIMBUS

VIGGO THOMADSEN
Mariagervej 153

8900 Randers
Ttf. (06) 43 0s 44

Tænk fornuftigt, før DE handler nyt eller brugt
kør til HILLERØD, stort udvalg - gennemført service også efter købetforretningen, hvor køber og sælger mødes år efter år.

IfOIrl¡f()
H TLLER0D

Donmoiks ældste VO LVO-forhondl er

P,Å GENSYN

HILLERØD AUTOLAGER
Lars Larsen A/S
Københavnsvej 19-25, 3400 HillerØd. Tlf. (03) 26 0l 9l

Egeskov

PRøV EN
AUDI

BRØNDUMS HOTEL
Skagen

SLOTSPARK.FYN

5

Crfeteria . Øl' Spiritus

Veteranmuseum
Flv
Bilér

ItB+
Vognc
lvf . c.

H. G. Nielsen
Vejlevej 108
6000 Kolding
Tlf. (05) 522555

Stedet, hvorfra I
starter eller

afslutter
1øbet

VÆG TIL VÆG T,IEPPER

Nålefilt - Linoleum - Vinyl
Køkkenborde og gulve
få hellere et tilbud fra
GULVMANDEN
Jens Madsen

Griffenfeldsgade 28. Tlf. (01) 39 9512
Rabat til D.V.M.'er

