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Hans salat er fryden
den kendes på lyden
også blomkål han dyrker
og ih! hvor de styrker

HELGE KNUDSEN
Slag lille
4180 SorØ

Trf. (03) 645002

Hos Linder Pd Køgeveien

lìnder du de dele,

der ruster Pd din bil
Mekaniker rabat til D.V.M.'er

LINDERS AUTODELE
Gl. Køge Lanðevei 493
2650 Hvidovre
Tlf. (01) 18 43 43

Vi ses på
MISSIONSHOTELLET

Ejgild Svendsen
Holstsvej 4, 9990 Skagen
Trf. (08) 44 tt 99

SPECIALVÆRKSTEDET
for cylinderudboring. Stempler leveres'

Foringer, krumtapleier, hovedlejer til nyere og gamle

motorcykler.
Topstykker renoveres med sæder, styr og ventiler'
Alt maskinarbejde og svejsearbejde udføres'

Løse motorer modtages til hovedreparation

INGANA A/S
Strandboulevarden 64, 21 00 København Ø

Ttf. (01 ) TR 1425

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

KENDT FOR GARANTIEN

Sv. Aa. ENGSTRØM A/S
Aut. VW forhandler
Vermlandsgade34,2300 S. Tlf. SU 4900

Løjtegårdsvej 169,2770 Kastrup. Tlf. (01) 51 49 00

Sv. Mikkelsens Dentallaboratorium

en tand' bedre

Borgmestervangen l6
2200 København N.
Teff. Æ9ft 76O0

JENS GRAVERSEN & SøNNER A/S
Vognmandslorre tning
Trf. (03) 3e 11 40

Tlf. (01) 8419 s9

Kørsel ntecl 5-25 tons biler í ind- og udland

Dreier det sig om kørsel?Motorcykler - Reservedele - Udstyr
Køb-Salg-Bytte

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

DANSK MOTOR COMPAGNI
Gl. Køge Landevei 166

2500 Valby
Tlf. vA 1427

Rabat til D.V.M.'er
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ttedaktionen
f ta 'Veteranen' Club'cl-¿de t
Jan¡Earks Veteranen-lllo tL'rsy.6teklub
c/o Jens lvlad.sen

Grlffenfeld.sgade 28

22oo N K/pe-ùawi
!anmark

.A¡gryr.d.e: RalÌye Skagen 1975

i(ære venner fra Danmarks Veteran-lviotorc;rclekl-ub !

Sk/nt jegrson I ved.rkun taler ! ord dansk,vil jeg forspge at
holde en Iille tale.

Jeg vi1 pà a1le udenl-andske deltageres vegne :ii¡ ven Pierre fra
Frankrijkrroine venner lriiarga, Corrie rArle og PauJ-' fra H..rl-lanil rJaÍt
fra Sverige og nrine tyske venner sige alle tak, som har hjurpet
til,at gpre dette Rallye til en oplevelse!

Iak til- Ral-Iye-komnltteen,
tak tit sponsc,ren BilkarCastrol og ISS-Catering,med flere,
tak til borgmesteren,som modtog os,
og tak til alle danske vennerrsom har hjulpet os mrd. ràd. og d.âg,
og som har bragt es mÉ;nge skgnne dage.

Endnu mange tak for en herl-ig uge og pâgensyn til iiartye sk.zgen
1976 og 'Auf '¡lledersehen' til r,/ind.mi1l-Ra11ye i 'ryskrand !

l- ,,t,1 ( l(,
Evr¡ald C.Kause



Ril. 1T ¿ll[ttffl
5 . in be,r'nationale \ieterart Ra.lly.

llergelo og Dierren i äollanð. 13. og f4' september -Veteran Motorðikàltt,r¡t,un i iloltañ¿ ind.bydel til Rally 1øtd'ag
d. t|. september i omegnen af Dj'eren'
Sànaâg d.'14. 

-Áãpi"r.beõ køres der Ral1-y i 1Jcngelo en st1ækriing

bl.e'¿et en -brad-jtion for mange
ldt l.arrdska,b, fine vellner og
afte¡, €t LøTt vi fra recl¿'.kticl

Du har jo sj-kkert ¿¡.J-lerede bemærkert at rlatoen desværre er d.en

samme sorn Rally i so-l tau, melì Tloll-æncÌerne har meddelt os at d-et

desværre grundêt på anrire arrangenenter jkke karL flyttes'
Siã"ip""gã f¡q 1o li DM 2o incl. m.iddagsrnad,_ og-clanseaften.
Fredaþ tit"tl. sammenkon-tsit i rideskol-en og lørd-ag af'ten dans og

sammeirkomst i Tlenge1o.
Lørd.ag kl. ).3, føis b", s Lart çå lierel }?f fy
Sønda.[ t<t- . fI , -[ør's te siart HerLgel o Rally '
K1. 15 , præmi errdd-el-i:rg.
Sid ste' fiist f or tilneld ing 1. september '
obs obs styrthjæ1me skal- benyttes i Holland.'
Vi s(-.,s i. Holl-a.nd..
tirrierAi-ngsblarrket og hote1reserïa,ti on 1ígger' )-øst i bl¿1de1:.

GULDBARRDLØBET den 3-8-75
Som i sikkert allerede er klar over, køres Motoicyklernes

Derby I dage før normalt. Grunden til at ieg gør opmærksom på

dette, €r at jeg i samarbejde med John CIhristensen F.A.M. viI
lave en opvisning af så mange forskelligq cykler som overhove-

det muligt, og jeg ved at der er mange der gerne vil være med

den dag på Luntlen.
Da det jo er lige efter at vi er kommet hjem fra Ferie,

vit jeg gerne så hurtigt som muligt vide hvem der kommer og

hvilke maskiner der stiller op derude.

Skriv til mig og meld dig og din cykle til så hurtigt
son muligt, da der er begrenset starttilladelser,så sender

jeg din billet som er adgangskort til banen.
Hilsen Kurt Søgaard

Buen l. 4O5O Skibby.
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i tyskland

Succeen gentages igen i år Klub Soltau køter den l2-15:L4 scpJt'.

ã;iã;:beiømte-ralIy,Vi r-ar_mange fya Danmark s¡iilste år og jeg-er

"iÈf."" 
på vi bliver enclnu flere j âr. Forclelen er jo også at itet

imn ligger lige sycl for Hambu1gl
ilrãe="ñtl Fred.ãg d-. L2 sept. kl- 16oo F-otelanvisning tilmelcling på.

Fa.-Baucknet kontor Carl Benz Strasse
Kl. 2oroo Samrnenkornst og spisning DM loroo husk at .lcryd,se af på
tilmelclelsen.

Irørô.ag. d., L7. sept. kI 7r3o Fremvisning af cyklerne lvTaskín-Ï'on-
trol-
K1 loroo Første start Gratis ni.cLclagsnad I times pause
Kl. 2oroo Sa¡menkomst og præmieudcteling t (dans?)
Sønclag. d. L4 sept. By runcltur mecl køreLøjerne metl-afslutning__
på et-gæstgiveri-mecL en lille en tiI næsen rneclens tlen officlilell.e
afskecl fo::egår

Startpenge DM 35roo DM loroo for pass.
Forsil-iñg DM 5roet hvi-s clu konmer mect en cykel uilen nunmerpladg.
Før under og efter Rall-yet er der prøver som start med kold motor
slalom, manØYTeprøver o s v.
[i].melding senest 1. august.
længile af l-øhet ca. loo lm.
Sid.ste år et virkeligt godt rally.
[ilmelilinger fincle 1øst inlagt i b]-adet.

$ril11 $l[$I
Sønclag d.en ?-9 juni havcle Skærbæk Iclrætsforening byfest ,. o8 _i dqt_
anl-eclñing havde V Freudehdal Bt'øns invi.teret 16 'veteraner fra Syd
Jyllancl tit at cleltage veil en ringriilning P{ festplaclsen.
Eâ stor menneskeskaré beunclretle de v'e1pJ-ejeile maskiner.
Efter opgaven at ramme det lille huI i ringen belv-vi beværtet mecl

en gocl kõp kaffe, hvorefter turen gik til Skærbæk_Speedway bane
og ãerfra- til- Freuclendal hvor v'i l lev beværtet meci øL og smørre-
biød, ved Freucle:ndal privat. [il cle heldige cler havde snuppet f].est
ringe var cler olie i præmie.
Det-blev en clejlis efternicldag med et dejlig vejr og godl kamrnerat-
skab.
En af d.e store g1æiler var at Conracl MøIIer møð.te på sin B S A
igen et bevis pã at iler er krr.mrner i en VEIER.AN. Ðet er kun kort
'bid. siclen han kom fra hospitalet.
V Freud.enital havcle gjort et stort arbejde for os og givet os et
mi-ncle med h

I,le
jem om en Öejlig søndag.
d tak for clert fra samtl. tleltage:re

Kai B.

I



Deltager ned bil AxeI lV i Sussi, Axel + Putte, Carl I + Annelise

e1s, Erik S Vagn og Tom Birgit

d.ser Prøvekører, lngen bremser
t lYki<es det som sæd'vanlig i

sid.ste ø j eb11.k.
Kl. 6 kommer Þ,i"" og henter os hans sid.evogn.er fuld af reserve-
¿ele og en er.Ëirá rõto". ,så han knurrer da-vi begynder at lo:sse

mere bagage i den ---- !^-
Så afsted. ti eiostrup hrror I Ejnar og Vagn venter, vi passerer
poul H værkst"á-"á beþynder -tu.oöt"l-igñedeine, Harleyen stopper

"i-piïf""-fiOt 
ved l.eãäingerne så gåi ¿en et par km' Iængere'

_D_qt_.q_A_'*_e*_f &qp- ._d-en -ir_a¡.t*_ãi¿tiá i"=e1--rn^e.ge.t- f or- at køt*e-slrd- f or
Valby Bakke. Men õiterria"¿ö;-fi"dõi ¿en ud.-af at d.et er alvotl

al-v time, I E jnar skæld-er ud ,

laringer gæId.er ikke, han
ønnede, oB da Harleyerne føtsÌu

oende.'
til Delnenhorst , hvor vi før



1.oar kørt Iøb. En mand genkend.er os på det Gasthof vl hold,er ved, h.an
tetefonerer lo minu-tter senere væl-ter d.et ind med. hele motor klubben
presldenten, Sportsleder og alle Yore venner fra sidst.
Oxenschwansensiuppe, jæger:schnltsel korn und bier i spantlevis kl oo2
må vi git op, den Tokal-e journallst kommer og vi-l har et par bil-l-ed.er
vi strammer os an og stiller op ud,e ved maskinerne.
Irien tror I vi nåtte betale nej nej alt var ordnet helt fantastisk. vi
trækker vore cykler til hotel-let Vagn slingrer lidt vi ancire har si-devogn
at støtle os til.
Ejnar puttes i seng af Jens, men tro mig 5 rnin. senere sid.der han ude på
tiappen og drlkker cola sammen med mir:. kone.
Ved morgenkaffen regner det. Vagn.og Erik kommer efter ener¡!1'j.sk ringning
af stueplgen. røde øjne og mandol-1nfeber. R j-ve griner skævt fantastisk
efter cle L6 dobb. korn han skyllede ned.Servltricen konmer helt uop-
forciret med et kæmpe glas mælk til alle.
Cykl.erne vil iklce rigtig i dag holcler hele ticlen pause og pluclsellg
lyder Jenrs som en brudekaret med 2'; tomme konserves clåser bagefter
\rl begynder at skille den af og det regner ltTiels og Ejnal gitr gode -r:åd
Erik leder efter hotel- og,fents er syg og dårl.i.g han påstår han har
spist noget han lkke kunne tåle Vagn skruer.
Til sidst opgiver.vi og fortsætter til d.en næste by 15 Lm længere frem-
me hvor vi l-åner et værksted og skille:r gearkassen ad en l-øs skrue
Alle går tidlig i seng kun l-oo lsn. længere fremme.
7. clag alle er friske også Vagn nu skal- der fyres vi skal være der kl
14oo. Kilometer efter kilometer ruller vi sydpå Ejnar Band.er men vi
tilbycler ham et reb.
Hurra vi når Xanten Markecispl-ad,sen er stopfyldt'a-f mennesker præsenta-
tion af cykel og rytter, 16o skal- starte i morgen t1dlig, vi hil-ser
på vennerne fra siclste Løt¿ snakker motorcykler: men. alle går tidlig i
seng selv Ejnar blirr i s1n.
Næste morgen sternrtlng og fest mikrofoner og musik masser af mennesker
starù med. kolcl motor, bare nu skiiltet vil starte, men det gãT, hurra
rundt skilt vi skal ti1 højre, harrner in.de på et kornbrænderi, smager
på varen kun en enkelt Erj-k ha,r Delmenhor:st i erind.ring og riupper en
cola
En trekant lige ud frStrassenshadett ja mon ikke 6o cm. dybe hul-Ier
Birgit hyler 17 Harl-eyen er ikke beregnet til de veje meci de to på.
Panteren fræser igennem
Cirkel tlL højre hvor blirr Nj-els af tilbage og lede efter ham, kæmpe
opløb, uha men nej nej det var kun en sten i kæden den knækker men
han har hele værkstedet med, folk smiler , godt vi ikke forstår al-t
Ori'ginal betyder d,et mon det sannne på dansk?? Hvad søren der er korn-
br:æti.eriet igen men rru er der lukket, v'i har kørt rut,en to gange, fint
vi får sildrr,;rt en d obbel t pokal.
l4å1 Karl Reese speeke-r folk kJ-apper og smiler (eller griner) vi l-æsser
cykler kører på hotel blir¡er va;:ket og kører til f est.
Tkke en eneste af de L7 danskere får en pokal ri.et er for dårIigt vi plejer
ellers a.t være så dygti.ge, lcun Jen.s fik et stort ølkrus f or at komme i nåI

e led.el-sen ved. at fortælle a.t skil-
krus.
vel- suser rrord-på med 6o i timen, så
1e la.ndsby og drikker kaffe, men
arer afsted tværs over gaclen norl
af cli¡ren, Ejnar står' oå d.en and.er

talte han pænt til sin selvkørend.e
rten tog det pænt mursten er bi.l-

$eu i tysklanrl.
ilov hvcr blev han nu af, tilbage han står og bander så gråvejret hel1;forsvinder, clen sviner lændrørl Jens foresLãr vi stillei eykien ti1
nam hol-Iænderen der vlll_e købe d.en men nej den er srtr.u. cla en deiligcykel.
Videre_vÍ snupper en biri motorvej vi. har en dag rn-inclre tif hjemturenòa er det Rives turbil at gå i stå til sid.st finder han ud af at kar-
buratorerr. er fal-det af . EriË finder de-'n. Z km. sydpå.



sidder med det viklet om venstre
men så får ha.n kramPe ak ia

d.el, s-etskab.

ed. en masse nJre venner'
et nogle Pragtfi;lde venner at

r1ele asfalt meil L 5 da'¡3e;
îAK SKAI f HAI

Jens.

K OMME.R VI HII\TANDE.I.{ VE,D 2

e skønne oPlevelser i en' egn
nne$te.

ljve gjort al-t h'vad' vj- kan gØTe

sa.Iunen.
tein i(old.íng , Nlels llansen'
.", og under:tegnr:de, håtrer På
smøllõ:'øbet. Dérmerl Jrar: vort

arbe jd.e ikke været forgæves'

På gen slrn d ' 26-27 ' juli
1íaj Btlilesern

i1
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VETERANEKSPERTEN

Viggo 'Ihomadsen Fa s anve j 2 Bgoo Randers

o6-42 û 6t

1982
10 pCt. dyrere í Indhøb,

50 pCl. billígere'i Brup.

{.-,

MODEL SUPER.SPORT, 5 HK M.A.b

Speclllnatlon
(felles for alle lVIodeller.)

Stel: Af svenske Staalrør lned Anordning for Fastspæntling af Sidevogn.

Forgaffel: Suecia Specialkonstml<tion rned indbygget Støddæmper og Styrbrernse

for Haancljustering.

Motor: 3'1,-5-6 Hk sideventilet eller topventilet, 7'1" Hk 2-cylindret.

Lys og Tænding: Bosch kombineret iVlagnet og l)ynamo.

Gearkasse: Sturmey Archer', Overstørrelse, leveres i Stanclard med Fodgearskifte,

fireplaclet Kobling merl Ferrorlo, indbygget Støddæmper i Kædehjulet.

Benzintank: Inrìholtl ca. 12 f,iter, rned indbygget Resen'etank'

Olietank: Anbragt uncler Sarltlelen, Intlholcl 2 Lit'er.

Hjul: 26 X 3,25, monteret tnerl ,,'1'relleborg" Dæk og Slanger, S.K.l'.s koniske Rulle'
lejer i begge Nav, inclbygget Støcltlætnper i Ra,qhjulet.

Kæder: Renold eller Dialnoncl, Størrelse o/. X'/,.
Bremser: 7 " indvendig expanderende med Ferrodobelægning.

Hjulafstand: 1420 mrn.

Saddelhøjde: 700 mrn.



-- 100 o/o

&ualilel.

'1" Hk SuPer SPort

5 Hk Turist
6

Kr. lSOO,gQ
- l600,oo
- l7 50,99

Kr. 154O,æ
- 1600,æ

-

¡
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7'1. Hk 2-cylindret M. A. G.....

S¡CF

Navleie,

. Kr. l75o,oo

Styrleje

Den

uopslidelige

$, l(, t,
Leiekonstruktion

paa

Juecia.

$port-

Sideuogne,

Turist-

Sideuogne,

Sidevogne teveres fra Kr. 3OO,oo
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Speed an reliaóílity wítlt comþrt
a

lll|odef a/l- - Zí-7lÐ lrp- - Ile L¡¡xe rrred
sidestillede WentilenIIOTOR - Boring og Slaglængtle 85.5X.99.2c

mm, Kapacitet 570 c. c. sidestillede \¡entiler'.
SüøRING - Royal Enfields Tø.rsump-Sm,aling.
CARB0RAT0R - med Flangemonteling - Regu
lelingshaandtag. GEARKASSE - 3-Gear', Geat-
folhold fol Solonaskinet' 5-7.3 og 13.3 til 1.
Fol Sidevognsuashiner'5.8-8.5 og 1{i.5 til
1. TRANSüISSI0N - Forkæden el f'uldstiendig

Pl'is med Lucas L¡rsanlæg Kr. 1535-

1, 1

tA rs

fers,
Pl'is ured Lncas L¡'sanlæg f,r. l?00.-

llfodel t- - 4-99 lrp. rrred Topventilen

Pris med Lucas Lysanlæg Ír, 1000.-

!

(
FI

N'€
I

l}fodel a<- - 9-76 ]r¡r. - sldestillede Wentilen

t

a
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llfodel 
^- 

- >-2Zi f¡p- ' To Takt

ilodel C- - Ð-46 hp- - ¡ned sidestillede
l/e¡rtilen

lltodel C5. - 3-46 ¡rP- -
Topverrt-Ien

[0Í0R - 2|r.5 c. c. - 1-cylindt'et - to
Takt. Boring og Slaglængde 64 \
70 mm. To Udstødningsr'ør. Rulle-
lejer overalt. SUøRING - Royal En-
fiéIds mekanisne oliepumpé. CAR-
BIIRATOR - rned Flangemontering,
Reguleringshaandtag - GEARBÀSSE -
3-Gear, Gearforhold 5-7.4 og 14'8
til 1. BAEüSER.- Indvendige Brem-
ser Þaa For- og Baghjul - 5" i Dia-
meter, Vir.gemøtrik til Indstilling.
GIIüü - Dunlop Cold 25 X 3. BAG-
STÂIIV - LAKERIN0 - Ramme, Skær-
me og Tank etc. maroon-farvet.
Creamfarvet Staffering paa Tanken.
Blanke f)ele forchromet.

Pris nred elektlisk LYsanIæg og
tsattelitænding Kr. 950.-

ü0-T0R - 346 c. c. llcylindrel. tsoring
oe Slaglængde 70x90 ntm. Side-
st-illede-veniiler. Rulleleiel overalt.

<ani-
med

n5
rem-

ser Daa b¡sae llirrl, 5" i Diameter'
Vinsèmøtrik'- til Indsl.illing. GUMÌII -
Duñloo Cord 26>< 3.25. - BAGSTATIV -
LAEERING - Solt Emaille, blanke
Dele forchromede. - Tanken lakeret
grøn.

Pris med Lysanlæg og Batteri-
trending ßr. 1095.-

Model C. de Luxe med Lucas LYs-
anlæg og forchromet Tanh.

Kr. llg5.-

ÉitarrGlaFCl
5¡reG-f¡I(at¡rtrl

Mofolì - Altageligt Cyìinderhoved. undtageû paa Model C. Stemplet

e¡lremstillet aJ speciel Silicon-AÌunìinitrms l-egeÌ'i!g og el hældet' !'ly-
deDde Stempelpind. Megct krâltigt Sv¡ùgbjul, Plejlstang og lirumtaphüs,
Ventilerne fremstillet af fineste Kvalitet Stæl,hærdede. Ligeledes er Vcn-

tilstyr og Ventllf¡edre lùvet ¡f specielt, hærdet Stdal De sidestillede

Modell€! har r-ndkapslede Ventilstødstænger og Ventiler De topveDt¡ìe-

de Maskiner har iDdkapsÌede Ventilstødstæng¿r. Smølenippel îører ind

til IndsugniDgsventilen.

SMøRING - Modellelne A. C. CS. og K- er forsynet med Entields ¡nc-

kaniske Oliepumpe. De tndrc Modellel er forsynet med.Enfieìds Tør-

sump-Smørlng. Dette el Ttrldstændigt ìndk¡psìet og har ingen hurtigt-
aÌbeidende DeÌe, l(ugle- ellcr Fjederventiler ellc¡ udvendlge OIierør'

Olien føres direkte til l(rumt¿pÌejct. Det tilbagestrømmende Olie kàn

til Stadjghed iagttagei blot vcd ¿t Jjerne Oliedæl(slet Der lindes yder-

ligere to støc, lettilgængelige Olieliltre.

RAMMER - !-y Type l)uplex-Ratrrmçr soD fo¡ener b¿ade Styrke og

Ilastlcitet med eu ringe Vægt. Den er helt igennem bygget aÌ ljneste'
trukne Stdal¡ør. Alle Modelìerne, undtagen Model .A.' - C' og CS- er

lorsynede red Muffer tit Sidevog!.

FORGAFFDL - Ny Type r¡ed StødJieder, som giver g¡imreÂde Styring
og bevlrker ât Maskinen ljgger usædvanligt godt pd¿ Vejen, Alle Mo-

dóllerne undtagen A. - C. og CS- eì' lorsynede med indstillelig Stød-

dæmper p{¿ Styret.

GEARKaSSI') - Monteret mellem dc b¿gerste t"uDdam€ntplader' Stan-

d¿rd Modellerne folsynet med 3-Ge¿lkasse med Kicksta¡ter og Kobling'
.l-Ge¿rkasse k¿n p¿¿monteres nogle af Modellerne mod Ekstr¿betaliDg'

'fRANSMISSION - Rullekæder overalt. Patenteret Iiedrende Bagnav'

BDNZINTANK - Sveiset Staaltank, som faktisk udelukker enhver

lìisil(o lor Lækage GummiKnæpuder.

SADEL - Vidunderligt l¡edrende Elastlksadeì.

SK.¡ERMI) - Meget blede, tiltâlende Model Skæ¡¡re. Bagskærmen kân i
Løbet ¿f laa Minuttel afmonteres i Titfælde af lìepuratioÃ.

BAGAGIII¡JERÊIì - Model A. og aìle de sidesti llede Modeller el monte¡et

med Bagagebæler af plesseb Staâì paa llagskærmen, og som kan af-

monteres elter ønske.

NÄv - Royal Enfields !'abrikat, moDteret l¡ed ikt{e iodstillelig KugÌe-

leje med en enkelt Række Kugler.

STYR - Paa Model C. og CS. €r Styret montcrct med ttdvendige Regu-

leringshaandtåg. Paa âtle de aodre Modcller et Gas- og Tæudings-
regulering i Haandlâgctre- U!lvendig t(oblingshü¡rrdt¿g.

IIDSTYR - Pumpe og Værlitøiskassc med konrplet Sæt Værktøi og
!'edtsprøjte.

INSTRUMENTBORD - Modelle¡ne H - J. og ¡i. ¡{an monteres med

lnstrumetrtbo.d paa Styret. I et sâadânt InstrumeDtbo¡d lindes Speedo-

meter, Ampèremetel og Lyskont¿kt, og endvidele er del Plads ti¡ et

Smith's Motoruhr. -lnstrumentbordet er indi¡ekte be¡yst. Til Instru-
mentbordet hører en speciel Proieì{tør.

r[0ToR - 3.4
Sl¡olængtl
R lejer
og rlppeal'
tisk smurt,

BREüSER
For- og B
møtrik ti
lop Cold
EmailIe.
Tanken loÌchromet med grønne
Transfers

Pris me,d Lysanlæg og Bâtteri-
t:ending Kr' 1195.-

trfodel (lS. de Lnxe tttetl Lncas L¡'s-
anlæg og to UdStødningsrør

f,r.1295.-

D
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lr}lodet G- - 3.46 lrP' - ToPventilen

Pris med Lucas LYsanlæg Er' 1375'-

€o
l}lodel L. - 4.99 lrp' rrred sidestillede

VentÍlen

|l|odelLF.-4.aBlr¡r.rnedflnefopventlleb

Q¡rsf vlifhout exÍra

t



Gevind. bolte os n øs.Iestørrelser
på eneel- ske notorer¡kIer.

Fornylig bÌad-ede jeg i å.rgang 1962 af DAS I{OTORRAD og

fandt en beskeden artikel rned ovenståenrle titel. Allerede i

indledningen føIte jeg, at, rlen li-ge så eodt kunne \tære skrevet i

Danmark ¡ og at man å.benbart har og har haft rle sa.nme kvaler i

Tyskland som 1 Danmark. i[en clerom senere.

Jeg har lnteresseret ",j.9 en <lel for eyr-gel-ske gevindt

dog kun på amatørstadietr o8 det neste har ies rnåtte Iæse nig

til, for ukendskabet i rnin bekendtskabskred.s var - og er - så

dort, at det lkke var der, jeg slcrrlle søge rnin viden. 0g ln.den

for cle eåkaldte fa.{kredse skal nan \¡ære helil'lg, for at få. noget.

Ì,ien lad os tage den tyske artikel neget fr'it oversat

og tillenpet éa.nske forhold:

De mange forbrokkede gevind,, niøtrikker og sekskanter

på de her i landet kørende engelske ura,skiner viser, at memge eje-

re (og reparatører) tilsyneladende ikke har det rette inrlbllk I
ri.e forskellige engelske gevind og det dertil passende værktøj.

Ilellere ikke forhe¿ndlere af værktøj ved lkke altid

rlgtig besked,r o8 særIigt e.alt er det hos de isenkremtlrere, der

også handler meil værklø j.

At iinEland bruger tomrnesystemet (endnu <ta) i rnodsæt-

ning ti} vores metersystem s êT kendt af de fleste. lindre

kendt er ve1 nok, at tommesystemt ikke bruger at angj-ve rnå,lvid-

den på nøg1en, \ren at clet angí'vne tal med 'rWil bagefter anglver

diameteren på boltens gevind e1ler hull-et i- en iiløtrik. Det

hedd.er f. eks., at en If 4"'vli nøg1e passer til sekska.nten på bolt
el_l_er måtrik med r/4" gevi_nd_dia., mens f . eks. en a.rninrìerig 14

mm nøgIe har en målvirìde, cì,er passer til et 1/, nm bolthoved, og

nålvidclen er påstemplet.

I



Kencltafnog}eerr]etoqså,ertr]ettesysternkrrngæ1.

d.er for riet engèlske iihit¡rorth-sevind (vl), cg netoo rlette ge-

vind. forekoinrrLer kun sjældent på de engelske me' TIer er gevind-

systemet fortrinsvis BijF og RS-Cy (henholrlsvj's Rritlsh ljtanda:rd

r.ine og British Stand'ard. Clrcle el.1er på q¡dt c]"nsk: C,rrfte]p"e-''ìn11)

nere añminclel.igt. BSivCy er i øvtigt en rr¡r 'betepre]-"re foz' rlet

tidliger e C1;.-oerrin¿ (Cyc1e -tingj-neers Tnsti+ute) .

Det forholdsvis grove 1,[-qgrrind f¡-nder nn er'er'tlig

kun rpå skruer, bolte og s:f,¿gþolter so'Ìl trl-jvcr sicnret j- Iet''le-

ta.l-sdeIe. litagbolte h¿:-r da oftest lclt W-gevind i r^]en encle'

der sknres i letmetallet' r¡'ens '"'evindet i rlen anrìen enrle eY

f irrere.

Dog er d-er ingen grrrntl ti1 panik, for \,i-l'iærked(. nØ,P.-

1er pa.sser også tÍl tllJl'- og BS-Cy-bol-te oq -mølrikker, sef'v crn

sekskanten på- disse to gevÍnds¡rsterner er r¡:inclre end lJ--eekskan-

tens, men denne forskel- er gennem¡¡å.ende kun Lfl6" ' og det 1et-

ter sagen. gks.: Den med L/4" \'l ;a'prkecLe nøg1e passer til seks-

kanten på en bolt meci et L/4n trrl-sevi-nd. På R-sF oq BS-C¡/ pas-

ser den sa.ïnme nøgle på bolte o.p.- tttøtrikker :nerl 5ilr6 r¡er¡ind6ia'

og clet er da en trøst, at sekskanterr i rlet 'inrlste er rìer-r s¡ì*lrie

på alle tre qe'rrindarter.

Tr-helriigvis er sfi godt so'n :11e to'i:'lenøpl.er }nrn 1^l-nlær-

ket, i¡en der fincLes uncltagelser, f:oll f . eks. stahlwil-l-et hvor

nøglen er mærket bå.ce me<1 rrhrrr oq ttlJSjrt.

i:ìkalrnanctr.tsåkøbeenr)øg:-]eforenengelskbolteller

rnøtrik, inå nran først s.ØTe s1ø kla.rt, ot'\t r-Øg:-en skal bmF|es tll

en !,i-, BSF- eller Ilij-bolt. skal det were €'n t/4u tr{-nøg1e tll

en 1/4" W-bolt, behØver înan kun ¿¡.t forlange <ien ønskede støreJ-

sêr men drejer det sig crn nøglen til en Bl3tr' eller RÍj-bolt, så

må rrL¿ur ¿rf den frind.ne gevi-nci-ciizr. fr:itrække tfl-6u og, fø1,g.elig kø-

be d.en mi-nclre nr,rgle, altså 3/¡- 6". livad der' ,crør s¿lpen en'dnu ì'le-
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Te kopplicer€i r êrr at clcr også finde-e i,ØF"l-elrerl 'rålvidrien an-

givet i ¡n¡¡¡1rìr, J-ieesorn riietriks r¡'*rktøj har nn,r angivet. 'Dirise

nØE1er hører ti1 de i+'rlerik¿tnske sevinrirrliFìïemEr 1rùC (f ), Trilg (ttni-

fied-Coarse Th.read), UIIF (UnitieO îine Treacl) oc SAE (?) os. hàf
rrÄFrt (across fl-¿its) påsternplet. l.ìe al lererle næ1¡¡te e¡qel-ske

boltestørrel-ser passer ikke til nøsler efter clet ¿r.nerikrnske slr-

stem.

Desuden findes der ensel.ske nøsler r,red bete,qrelsen RA

fra 0 til 1o. RA-systernt bruqes fortr.irsvi-s til ra-d1o- os

el-ektrotlele. Det er et vanskeligt fìi¡sten ¿ìt arbejrie rne,:l , hvls

man ikke er Ìrjenriie i det t oF ratl qlor to r'â.nge, nå.r rran har n¿iIt

et sådant sevind og skar tage sti-ì-ring. J"å har selv v:nret urle

for en BA-2 bolt j-rrnokkehu.set, på. en'/elocette, og.jeg i.nrlrøm-

ïûerr at h¿rvrle jeg ileke f'.:ndet betegnelsen i renaratioyr-qbogenr

havde .jeg den dag i dag intet vídst o¡i P,A. 0s qevindet i Ve-

loen va.r merd qaranti blevet brokket. r,Ten ,l-acl 'v¡pre merì b-lot at
ÐTØve a.t købe bakker og ErnÍttanpe til dette system. l1r nan så

heldig at kun.ne få <lem her i Ðanr1p."¡, koster rie clet hr¡j_de ud af
ø jnene ,

!'lnrividere k¿¿n 'cra.n så" størie på V,i-bolte med finr-'evjnd,
oq rrj-bolte ned en rninrlre selcskant (A.uto-tir).

Itnder arbe j<ìet pfl engelske :nc. klarer ;'1¡'r1 ,siér ¿rl'nin-

cleligvis sodt med j - A nøglestøi:relser (t/a" - g/l.6"1, qen bed-
re er selvføIeeì-ig et større ucìva1A, Ìi1,/or hver størel-se er dob-
beLt, e]Ìer ¿¿t na.n har forsJrnet sig med rjng- og rØr,Í1Ør-l3t.

rln gevindsar.r-npn1i g¡ii"astabe1, hr¡ortil. fl er þenvises i
riet føI,qende, brinses i slutrr.ingen af r;rtiklen.. (tat,el nr. 1).

j'ir¡ ti-l d.en enkelte .qevi,nrlart. De bl i-r¡er i ;rodsæt:ting
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til det ¡letrlske system betegnet efter antal-l-et af gevind pr'

tomme. Finder man f . eks. i en engelsk håndbog betegnet*qen 26

TpI (thread,s per inch), betyder rlet, at,ler er 26 gevinrl pr.

tomme.Ogsårnålermanaltid.sit,gevind'¡nedenEevjndtæller'

for clet er meEet bllligere encl blot eet ørlelagt gevind.

Forske.l-len på <1e gæ,ngse gevind' ka¡ ses i tabel nr' I'

under v{hitworth er nøglevidde lig gevinrLdia. I lnøite side af

tabelten er måværdj-erne angivet i mn og decírnalto'imer.

Iten husk llge, al. gevlnrlet'pâ, benzj-rhaner er med BSP+

gevind (grittsh Standard Pipe), eller hvarì vi kaldeT '.øTg,vi.d'

Tilspænd-ingsværd.i-enbllverforengelskegevind'angi-

vet i ft.lbs. = fêet per pounds. Da næppe ret rnange kender mo-

mentet -(og hvor mange bruger det mon?) - tringer tabel nr' II

en salnmenligningstabel ligeledes i slutni:rlgen af artiklen'

W-boltensmindrekærned.ia.skalspændesmedstør:le

forsigtighed, ila bolten metl det grovere gevind har en f orholds-

vis svagere kærne. Dette ses især på filtertLækslet rrnd'er knm-

ta,phuset på Ariel, BSA og Triumph. Der rnå rnomentet højst *lU

Zmkg, I,ækker dækslet alllgerrel, skal nan tkke forsøge at spæn-

d.e boltene yderligere, men Í steilet udskÍfte palorlngen, hvacl man

1 øtnLgt hør gøre ved et hvert olieskíft '
I det hele taget skal al-'l.e bolte 1 letr''retal-sdele

spændes med forslgtig,hed, roed nin<lre gevlntlet er særljgt langt'

I,lomentr¡ærdien retter sig nemli'g tkke kun efter bol-te-

dia. og gevindart (finqevind tå1er nere end grove), nen også ef-

ter konstnrktion og materlale i de rie1e, dor skal fastspændes'

I sþrbare d.e}e må nan i hve:rt fald ubetinget rette sig efter cle

forskrifter, fabrikanten har angívet'

Tabel nr. III over gennerns,nitsværdj.er brÍnges i a::t1k-

lens slutning.
I
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fLebel ¡,r. i: .:¿¿.1rre¡11i¡"tl|ngst¿ìbe] over:'forskelliee en¡relske qevind-arter fnr bv-us a.f rette rrf]rr-

;ærkede nø47-e.

,','ì ritt¡orth:
.:ìj.r.: ,qeVinCl .

i/e" - 4o

1,/16 - )4

r/4" - 2-o

5/l-6,, - rg
'</P;t -'l 6

7 i16" - rt
1 ,1 )tt - 

'l ;')Li ,-

q/r6 - r?

5/8" - 11

rr/16 -
3/4" - 10

7/|]" a

.qevincl:

- ?_6

- Ll

-2o
lo

-16
-16
-LA

-L2
- l_l_

- -l-o

Bii¡':

dia.:

7/t6
)t¡o"

5 /t6
3/gn

7 /16

)-/2"

qh6n

5/5"

r]-/l'6"

7/ 4"

7 /8"

It

BÍì-(lrr = CiìT:

dir. : ,treEevintl:

7/16 - 32

x/ì L/ 4" - 26

5/L6" - 26

5/7.6" _ 26

7/1-6" - 26 ell-.

1/ztt 26, rr

I /)tt _ )^ rr
-L/ ..

5,/8" - ?.6 rt

L7/r6" - 26 'r

=./ A" - 26 ,r

I /9" - ?-tL

1" - ?4

lìiø¡¡âävidde:

mm: deci.nta.Ito,'rrne:

il.6¿ - o.-44o

Il-.3o - o.Á45

L'' .i4 - o.525

Iq.2A - o.6oo

l-ß. o1 - o.71o

?o.BZ - o.32o

23.v1 - o.92o

25.65 - I.olo
27.94 - I.1oo

io.AB - 1 .2oo

vi.o2 - l.zoo

='l .59 - 1. ¿.8o

2o

2o

2o

2o

2o

?o

,,'hjtr'ror'lLnåI + 1/l-6"

*)t/+ B:{F og l/4" BS-sevinrl er i nøclstilfrel-de indhyrdes onbr¡tte1iqe, skønt se','indsl¡inklen er for-

skellis:

U- og RcìF-gevindvikkel- er 55o, Bä-gevindvjnklen er 6o0.

\n
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:-i,;1ire1 'frl'i --Il,-.JÀt, . i ì LC ¡'

l-o

1 ?C))." 'i

,.6

1..1.. o6

j l1 (,t'

5o

?o

^' ,'..1

C,6

)l- . tltl

io

I ,1,

,l oo

l.: -)?
-t ¡, j

,.1 o

Í .-z'. )) r ,,1

5oft.l.'rrs.: L

, .kq. r ,'' ¡

.flt .l bs, €o

inkp'. :'

5/L6"

1o

,,.69

c¡ .6?

11eln

j/R"

4o

1/2"

6o-65

o,t16t

7o

5/o:,

Bo

I

rì

s\ræï"d i ecl til-s r1 ll-Tabel nr III:

Gevinri :

ft. lb.. :

Anvenclelse af disse væ¡"dier kan 'brtrses nå sksel''rØtrik-

ker, ramnef orf orbi ncl eÌser, r'iotofoÞhæ'nqt c¡rì. ín<ì er- oF tonst¡rkke-

bo1te. -\.red rle to sirlste ned riet forbehol rl r at letneta]-sci/lj-nd-

re og -topst.r¡-kker attid s=ka1 spænrles efter fabrikantens forskrj'f-

ter.

Lad ,ni$ sfr¡.tter soÌil jeR steirterie: Der brokkes alilir<ìe-

ligvis starlig for mange gevind. Ilanrl'ende kendskab - oASå hos

r,rigselv-harværetogerFltacligsk¡rldlrietrforsletikkeat

tale om a}ïninclelig ligeeyldig.hed. -ien $o¡n a;:ìatør rtâ' rnan læÞTe

pf¡ v¿ì.gt, for rnilimetergevj-nd. oq to,rmeqevind IL.LII liqge så tæt

på hinanden, atr bå'rie sk¡rdelære og Fevindtæller kan snyrle éû'

i¡or selv at ko;',l,ie ove? disse fe j1tz6'e1ser har jee sat

eû antal bolte med diverse gevind på erì plade ¡ oÍ bo-l-tene er

selvfø1oe]ig ;rtæ:rket med størrelse oq gevind¿rntal' Afnrøwti'ng

¿rf en rnØtrj.k pir clísse bol-te kan hurtiEt cj-ve rjq det rjgtige se-

vi¡d, Op oå s'nârrer inan tirì nå r¿t larle efter den snittpÞt ÊOm

r,1¡¡n 'nåske ¿r1.,l igerrel- ikke har.

T'II



IrI. RAI.TY SI(AGDN

Ra1.1y "Skagen 1975 set ger-nem fo
Î:i.rsclag morgeu, Poul Holmé værk
clenshjørner dukker op, nypudsecl
Rally, pigerne hy'gger si g i sirl
crp overklistret med Castrol ski
vi fylder ,rlie på. skruer, lidt,
nangler , harr lréparere, men indh
ltrordpå, vj skal meil Hrrndested færgen, i st. lyngby holder vj første gTng_og _tanker op ved. købma.nden 61iver: i-nïi_îei.et på not-en--is i Frederiksværrc, hvi.s vi vil- lade os rotogrãiu"ð-tìr 

",ri"ãr,,vi elsker is. og

I
ba.gr:.cl og få:r: iìngen is.er til det er ikke hver claged færgen

cler går pan.ik j ta.nkpasseren,
ar børnepensien B Ian ñord.någ en ridetur på hest til ñ1venu bedre 11'rioget rreil kobling
Ðal'by Ovre, vores første ovein tur, s-byrmand.en bander for ci

e.nelr hli v.er foto{rafere.b tilgs k¡,sten til Hals_Egense færgen
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denanclengl'ùe.Mj.l].bærpolitj.:tventer(-JSoe,Êrsl(o]:iereosi-ndpå
gågaden, lrvcr hele FretLeri-ksh.avn råber llur:ra d'a vl ankommer'

Iiornmusik, u¿stiiring af 
"¡'itf "t 

kampe- bot'd- med al'b goclt fra hav'et

står og venter på os saÍrmen-ned en ijl'le en til ::alsen' fotogra'

fer 1 massevrs.

Olie jespr-rr bliyer fotograferet medens for.eni-ngon fornancl ser

Ful-C.e se jl , 't] ska'l vi til-
se hvad cle kører ç'å i äT 

'. iøbslede;re;n in'J.kalcler "ti-l
ert i ät, vi forsøger at snak
og Svenslc og blancler nok' €rI

od, fortsætter, det regner'
j. ha.r' for liri.t rutekon'trol
ma,l-er: d-em inens vi kører' de
de nok ikk':.

f sted, fulcl Knald På, første-
e minnutter foran første cYkel
rkert, nu er god.e råd clYrer'
å rute:r igen t-il Bi.lka -1 Ar

:med a't hæirge flag oP og sæf

iE,'' E:.';å?iii"'iåil #ål,'Tli'""
ler rrrteski.lte
Itejse Kro 7 náIve st¡tkker.for 18 kr. l.id.-b rnerr d'y'rt' De første
naskiner ruff-er i"ii,"og vi ruller viri.ere tj-1 liøtex 1 g¿ense'

nervøsitet vi-èr-ioísi.ñt.t bt;; venter på cj'-sr men der itukker de

første heLdigviã op. FlanomaÁän må blrrge-s tí1 eslcorte, selvom

;;;;-áf,í"ie-ñar. tøit ttrro.rt -før', men clet 8år, Rådht.rsplatlsen



i;:il r-:yk-l-r¿rr:.e sel'\'(-ìr';rr ØI fra
tj.1 rtg' slgelr vs-lkoÍIm€¡l til-
j- ¡k-a.1. køte r:ur.dt,rir åeTÌrÌem
t S(:r Oij ei-.- l--,a.1--¡ SneS gange -i.ndelr
cl .ie -i k-t: ' pr. f.iter Lngen lcrecli't

d.r-:, tnen vl l-irrrle'r en 1i1-l-e pub
siil.nnle-l- n:.e,i. vrll3 verncr fra Ti-sk

:1 på t'l-¿;,1-;'rt,i.rl.. Ê:ûrreï ¡lå et e.lelrl

e fær:ge:, koritrc;fr¡r-rgne n få.-r beskerl
dag, at ,-l-r:'tt er for 't¡Ø; ier ¡r -lar

n.er. t-i1 h avnecl:c:fen og hængedækket bliver" he jst op.

nen ruten her ke.nrlerv-i bed.re-t;ro11e:r, Saa.ger på frokosten
god. De f ørste n¡¡.sliirr.er konrm.;r

a,,.en cle¡ t e:r n{rsten tørr¡e jr hc-;.1-r;-¡or Farbrnr og In.gr:id. har la.¡et
tr:re rla. all_e får udle'vÉ_ì¿.e1 e.n f'hoi;
r il_er mûrge t,al, 1ri reg;nel J,¿f.el +;il. Íji.es'La fesbe¡ti er t:regJ'nd.t,
,ng me.n jeg: 'br..¿r a.11.e er lidt
a, llysklia.rrr1 sriger taie fo:i: iìaLì_;rr
cn l;an l; og kl.a.pjler ila han går necl
âl-tir mc.,1 ef i,erføl.gen.J.e rev-se.l-se
ve -r':JlL't,cr:'L bil olcto-bcr,
r.re fra ndl.arid.et og vore danske
i fem rlage-r.

K t-l li IFi C 1Y0 iiliEìl
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MOTOROLIE
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-ogsô forven til din motorcYkel

vi blonder efter pr9ve.. ..

{\

FARVEMESSE N

A. ALEXANDERSEN
RANTZAUSGADE 3I

0t-397174 lllr

Når du ikke ved: ot i Motorlqgqret
oå Hqlmtorvet kon du-stodig kPbe
ftTiæãle-ã'u mongler til din cykel '
Bl.o. AMAL - og BING korburotordele,
mognetdele, fæl!e, egern, dæk, slonge.r,

I yg't"g I o", ámperémetrã, skærme, stempl er,
krumúpleierr'kobler, pokninger o'm'o'

Kolder du di korer ?veteron

0r- 31 30 ll

H ALMTO RV ET 4ó-50
KøBENHAVN V

fra

BYENS LASE.SERVICE
BLÂGÂRDSGADE 36-38

22OO KøBENHAVN N

392324 - 392444

Stop tyven!
med en 100% dirkfri

Abloy-Lås

Alt i låse og nøgler

DøGNVAGT

HAR DU PROBLEMER ?

Kqlechen el ler lcedersodlen

Ring eller kom

GAS-VAND-SANITET
CENTRALVARME

Bl ikkenslogermester
K. E. Toft Honsen
Hillergdgode 22
2200 N.
}t-ÆG. 5ó81

Autosodelmoger
E. Mortensen
Lif Iondsgode l7
2300 Kbhvn. S.
0l- AM .2625



RESUIT"A,TT, TSTf

Ral-ly Skagen 1975

1. dag 2. dag 3. dag Total Placez'1ng Startnr¿

1

2

3

4

5

6

7

B

9

l-o

6

7

I
9

1o

Startnr.
K-asse 1.

1
2

3

4

5

ICLasse 2.

11

l2
13

L+

L5

16
I7
I8
19
2o

2t

23

24

25

26

27

2B

4
3o

31

32
33

34

3+L
].BB

t67
LI1
2lo

368
178
t62
22I
22l-

].4+
19r
97

13o
t+5
188

6B

77

1.L2

16o

2L9

117

L65
Io2
]-5+

l-45

76
16o
1o3
].o7

23

163

1o9

133
1o4

fo9
14o
26o

I2].

2L

4+

o

11

5

22

118

9

36
l-7.

73 c'

41o

3æ
347

436

378
lo27

2BB

245

+t9

384
2+5

36.t
262
669

369
237

183

3BB

337
l.27

'4o9

3+4
253

2+6

372
æ4
351

239

313
6æ

367

5

3

1
2

4

1o

3

7

5

13
B

2

1

2I
22

23

24

25

26

27

28

29

22

2J.2

718
].B2

79

257

L65
27o

L56
198

73

31o
232

+2

49

2o4

163

45

2+3

237

138
1Bo

13r
115

l-47

537
13o

16o
27o

149

+6

T2

5T

4
14o

2o

3ô

32
3o

)o

6

6

+

B

+3

7B

7o
66

o

13

99

97

9

1t
¿

+

t2

23

2

æ
2+

t2
11
27

t6
25

1o

r-8

+t
26

I2
r_3

L4

15

t6
L7
1B

19

2o

31

32
33

34

11

þ



2

l.dag2.dag3.dagTotalPlaeerirrgStartnr.Startnr,
Kl asse 3.

35

36

37

3B

39

4o

4t
+2

+3

44

+,
+6

+7

48

+9

5o

Basse +.
5t
52
53

54

55

56

57

5B

59

6o

6t
62

63

6+

65

66

67

68

69

7o

95 4l-5

3' 33o
+937

11

1B

276

37l)

183

f]5
130
2o9

r+2
23o

'r-37

1o4
t65
277

l.23
L27
267

31

2o

35

13

2B

35

37

3B

4o

41

86

8B

134
2o9

r-35

5+

1)5

337
214
l.57

47

76

63

:j23
111

7t
118

153

143
133

t2
T7

t7
79

39

9

t7

I5
t+5

3o

L45
181
2t+
411
287

134

33o

4

5

9

3o

t4
3

t9

4+

+5

46

+7

+B

49

5o

5o5

5o2
32o

23

22

11

5t
52
53

5'
56

57

4ol-

,6
66

96

t67
t66
237

1o5
t+9
+t7
3o?

3o9
+6

lo2
191

22+

2o6

4o

2o4

]-22
6

829

384
]-,l.2

345
4+9

558
22o

323
71o

391
549

78

303
371

28

1B

+

158
g6

141
8o

9L
t76

6+

86

31

136
130

2o

l_87

18o

35

83

11.7

2o

L5+
1

65

5o

6o

61

62

63

6+

65

13

2t
25

7

l2
27

1g

24

I
9

t6

66

67

68

69

7o



3

l. dag 2. dag 3. tlag Total Placerlng Startnr.Startnr.
Wff.?A.

7t
72
73

74

75

76

77

7B

79

Bo

8r.

Bz

83

84

KLasse
85

86

87

8B

Bg

9o
91
92
93

9+

95

96
97
9B

99
]-oo

1o1
l-o 2

1o3
1o4
1o5

1o6

1o7

L65
L8B

287

57
69t
228

1o3
81
g1

24o

5o

3o2

277

].59
139

t67
t65
L96
239

297

36

326
583

314
39+
1oB

114

366
3El-

376

3oB

239

9o5
33o

13o

11o

352
69

126
B¡

7o

I
Io5
IL7

24

]-2r

2t3
134

2L

82

r26
7+

]l-.2o

99
6o

],7
t+5
I2o
t7+

73

75

168
1o7
171

+2
]-2o

77

72

95

1o

9

45

4o

44

24

+

o

2

22

16

t25
t2+
3o

56

+L
23

6o

æ

9

f4o
39

L25
151

16
t5

17o
18

1]5
]52
t+5
t5

t79
183

3o5
257

684

857

355
195

93
L96
359

96
439.

61..5

4J-7

19o

3o5

332
æ3
+r9
425
]-o5
663

767

559
71?
t97
2o4

7o4
5o6
7+2
5o2

331
tL56

6oB

t7

4o

32
6

I7
22

L5

33

34
L

+2

4o

38
44

7

I
43

37

+5

36

2t
47

39

7L

73

74

75

77

78

79

8o

8L

8z

8¡
B4

1o5

1o6
1o7

85

86

87

88

89

9o
9t
g2

93
94

95

96
97
g8

99
loo
1o1
1o2
1o3

t46 L+2 88 376

1o

B

26

æ
T+

5

2

6

t5
3

2o

1 o



DVlil s If DKLTPS9OG'

siden DVì\.'s sbart i .:965 klar man i klubbens bestyrelse sør4et for

klinsbo'"at,samleforskelliqtstofsomf'eks'udkl-ipfraaviseroq
medÌemslister ,, kørebø,.er osv. , noget der alt samnen f ortieller I i 'J l'

DVlf står for.

i en ud-

blade '
a-¡ill r hvarl

med-

blevet
mar. fôr
for s1"o f

d.et skYJ-der vi
men det baster.
når du rleltacer

Itaktmedd.enøqedeinteresseonkrin4klubbenoedenclerafstiqende
lernsti}zanT er arbejd.sbyrden på bestyrelsen øgeL, såIedes at der er

mindre tid til-overs til- rie mange qøremåf, og det er mundet ud' i' at

nytir spurqte,, om und'ertegnerle ville overtaqe arbêid'et med a't sørqe

tit rrdkl-insbo.qen '

Efterenqennemgangafboqenviserdetsi8,atd'enltarførtenmeretstille
tilværelse siden !g7L. l'or at råde bod på dette retter jeg derfor en apÞel

ti1 klubbens medlemmer om at gå de private udkli'o igennem for at se I om rler

ernoqet'mankan,und.være.iviedandreord:A}t,derfortællernoretomDVJvl
oq dens medlemmer siden L97L' liar interesse'

Vi skulle {erne i DVM have en noqenlunde komplet udklipsbogt

dem, rler kommer efter os, og det l<an formentliq nåes endnu'

Fremover er du også velkonmen til at tænke på udklipsbogen'

i et er_ler andet arrangement, der har tilknytni-nq til DvM'

Det materialer som du kan und'være' kan clu sende bil

Peter 14armorin ' Tof terrllrdsve j 3 
'

352o li'arumr trf. (o2) 95's9 l>I'

t



RALLY SKAGEI'I SE,T FR A EN

HARLE,Y SADEL

ke mecl j Klu'bmrade på Gildliø jgård'
kyldtt hva.'siger Lone skal i ikke
iler ¡¡.'b vakJ-e, i.rcl på. af1;enen, tre

irlt âf , inden vi skaf 'til rnorì.tage
å.dhuset gennes vi op på første
rfrisknj-ng frem, fø j den er halrr
hvail venter vi på , rtâ.'d.€,t er

and, dog ikke lærer at se på et
stærkt, ilet vi alle er mest
sige, clet er jo en ny mand cler

"fiäË"T,TËäi"hrlî" 
;*-iå i"iir3iï "

-incttryk af at ]rave godt îat om

tirgene. Nå, vi hat ic: tre hår'de d?gu foran osr så d.et blivor krn
til-et enkel-t kig på SkagerLs natl,el-iv, 08 så hjem og i- selrg.
Tldligb o1r torsdag, r.Lorgenmacl samfller merl en 1o-15 andre deltagere
og så-red-ti.l stierten, motorcy'kler af a.lie mul.ige _ar1;er og s].1est
võlter 1nd. fra a1le verdenshjørner og gÍ-ver indtryk af ,tt vældigt
leben, nen sta.rten går tilsynelacte:nde ful-d.stændig efter planen
Så: er vi s'tartet, træk fra sta,rtstedeL. lidt hen 1 gaden og venl'e på
Ce anclre. Ilå, ,ler komne:r de, Keld springer ¿lf flå værk'l;øjspr.rsen
frem, og begynder at skruer' sa.dlen Ìiar opgive'bi I Tænk lige ved. star
ten. I løbet a'f et krrarters tid ha,r vi lavet en foreløbig reparatiort
og så går det der u'af , i:.ol.der'v'ejret det serlruenile ud? ca. 5o km
seÌlere møder vi clen første grusvej, :î.lche al.le er lige gl-ati.e, men en
ting må man erkende, det er skønne stecler vl kclmme'r hen.
vel ankonmet'Lil. Älbo.rg, går'vi ind og får lidt mad, og den er både
god. og rigelig. 0g sål-edes frofrisket gir vi ôs j.gar.r.g med eftermidd.a
genÍJ etape. Vi starbe:r med at Teparere, Kelvins; ud.stød.niTLgsrør er
Íal-d.éùraf, n¿1. vi koruner d.a igang igen, og nu går,let af skøme vejc:
nod Rarider'f-j, Vel- p,.nkomme-b tif nãn¿ers begir' vi os ucl a,t lecle efter
v_orb's hotel, også riet lykke-s, og d,er bliver tid til et bad og ti1 at
slappe lidt af inden aftensmaden. Skøn- måd, fantastiskt, det kan la
de_sig gØ'Te. -t,øbsledoren lever op til det fzrste irrdtr¡.k fra Skagen,
I*d sin gennemgang af da.gen og sin instruktion. fra morgendagen.
Hva ilt skal rij- tage i tsyen? Vi gå.r en tur og sl'utter a..f' med kaffe

T r seng.
m:in. I gud.e'r, sikke et morgen
r¿:L Cornfl-akes mecl næ1k, over
til r'rrnclstykker og r,'ieint>r'brød,

t en moïgenh'itter: uti. til C.em

t, det var meget, meget flot.
igang, velvillige fol-k skubber
r helt d.ød.. -/ærksteilsvognen hen
ang, Det går fint derud a"d, vei
år rask frr¡n til Tlorsens og ud
esværligheilerne, det er lkke cien
sßer j.kke , for h¿rm der hennc har
er nede ved s}-o.¡e:n, :nå vi prøver'
en tidsk:ontrol, f.ivarl si.ger tlu

ikke set nogle ru'bekcint;roller! |
orve t , og så videre til IIe j se
ører viclere til i\'liddelfart og
ønt aecl en blit lrførl oÁt eL- Lop-kaf
modtagelse på pl.aclsen foran Rådhuset



, og fari osj' så kou¡re; rrerl i FYns

Københav'ri.
Iret gå' god.i der:ud ad et s'l,ylike tid, så går det ga..-lrt m-Ldt på [Jjæ1i'arLd'

vi Lromrner rr: jæ1pe1i gt ud ";' ;i;ñåi' riì" Eîã";- ¡rõnae' vi rrétt 'ras L , t'Ï
ter r ogerr oiénrtiorr fr.em .rg tili;eu, t"gãt:-"i- áe.. rrirekte vej nrcct cl-ild

mon fr¡ d-en forkerLe sicle ' '1r"T 
í:ìí'

r-rg har:s l<-oire har' -l-avet kaffe og
gt g;,ião, og så er det hjem og bli

1,r''-ebune,r! fÌesr'r'1 i gi; clækkeCr.e 
-rrord'e

,"ou ìiälìår""u fl'á's, til at veie 1-''å

tie.

F

I

0harlec



en h arley fødes
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I]{DBYIET-,SE
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E G E S K O V I I, B E T I97'.
lo. og 31. august.

Amangør:

S tævnet:

Tns tn-rktion:

S tartgebYr:

i{Lasseind-
deJ"ing:
0vernatning: I sovepose På

pingvogne På
KværndruP kro
StenstnrP kro
Rlnge lIoteJ-
Korlnth ]cro

nanmarks veteyan Motorc¡¡klekluÌl i samarbe jde med

Ege skov Ve teraitnuselåm .
iã¡"t er åbent fo:. alle medlemmer af D.V.M. på motor-
cylcl-er til og med åTg. f?)4.
uäã"f"oci.s1<-e'jede motõrcykler kan d'eltage'

påIideligheds- og' orien-
SydfYn.
nËnitshastighed 3o Lcr,l/t.
spladsen ved l'Tuseet.
OO¡

Ef ter l-øbet lç1' c(lt 19oo fæ]-]-esspisning 9g- prænie-

"ã¿"fiãg 
på. Egesirov. Derefter dans og selskabelig salnvær.

lCuvertplis tr. 25 roo. Børn hal-v pris '
arkeringspladsen blive ar-
ed.e]-e ür.v., hvorfor med-

om at medbringe obJekter
re væk.

Foregrgr plì parkeringsplarìsen ved museet l-ørdag kl. l2Jo,
hvor der er maskinkõntrot og udlevering af startnumre
og køreord.re. Startsted'et å'bner lcl.' 1130 - .

ñEs1é"ñé-io"'ueñyttel-se af prsveslcirlg. skal overholdes.
a]-Ïã-ãeltager-p'e"eget ansvai og kan ikke re jse krav
mod ]-abs].edelse e].].er D.V.M.

Kr. 35, oo Pr. køretøj 
-og. 

kr. 1-o, oo f or evtJ- ' . passager'
ï-ù"íí'in¿ieiaïtÁi ¡írrãt r11 vereranmuseet. )

ier udl".r."""-l stk. plakette pT.-deltagende U.6re\Øi.
Si""tg"¡yr og ãplsebiiletter betales ved startstedet.
¡nmelãelËen ér bindende, ifr. generalforsamlingsvedtagels

Solocykler i een klasse. Sidevognscykler i een klasse.
Egeslcovs

Send.es på, vedtagte blanket til:
iiggo llänsen, l,6akkevej 6, ,+6I Komp F'

Ánmeldelsesfrlsten udløber mandag d. 11. au
Efteranmeldelse + 1o kr.

iilø

høl-of t. I egne teLte e1ler cam-
Desuden flg. muligheder:
tlf . o9-27Ioo5.tt eP- 26lrI+.tt o9 -62L2oo.
" o9-65Loo5.

Tlf . 09.96+7ZtAruneldelsen:
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EI{ TUR TIL KALTEI\KIRCHEIT

t{vad er det del får 25 mennesker til at drage afsted i 3-4 ô,age
til. F,a11y i îyskland, på IÍC, i ubekvenme lastbiler og varevogne,
køre hele natten, bruge en masse penge og som belønning at fâ'
en .olakettel-idt større encl en 5 kt. , isterlet for at slappe aÏ
i sómmerhuset eller hjenme på sofaen.
Det er vanskab 91. rnotorcykler og feststemning.
Kaltenkirchen L7o lm syd. for Harnburg fradag efüermiri.dag.
Alle nulige og umulige b1lel mecl og uden anhænger ihrkker op fra
al.1e verdenshjørner, medbringende glotte g1. motorcykl-er.
Heinz l.,llndler tager imod, Abnaitme cyklen kontrolleres af T. U. V.
enstedtlg motorsagkyndlg. Den præsenl;eres for tilskuelne,
rytterne f.igeså, ilel kl.appes ? marL.er l-ictt sto1t,
Instrukt,ionsmøcle-.. Fl-ot orkester 1 Borgerhallen taler, taler ingen
b11ver glemt lnstrr;ktion, hotel an"'isning 7 lffi, uden for byen,
kaffe, ostemad en tÍnes snak og vi går i seng
T-.'ørð.ag k:--. 7 flagparacle, inmarch i hold rned hvert lanat flag
i splilsen nat-ionalmelodierne spilles, man smiler 1id't, men a1
ligêvel lidt stolt, da vores rne-Lodi spilles.
Start, Borgmesteren slår neci flaget Á.dler L9o2 NSU l-91o Peugeot
19oB Tlumber L9o2 Scot't 1914 o.s.v. vores cykler er lige vecl at
få komplekser sammen ned såclanne garnle køìetø jer, forclel.en der
necle er at man kommer med sin cykel betal-er 9 DM til forsikrlng
og må så" køre F.a1lyet uclen plad.er og papirer. Gid det kunne laves
herhjemme også.
Ruten, skilte med. pile, tIL højre og venstre og lige ucl, det er
dejligt nemt, kontrolpost, . start med stopur, Ttan måler den gen
nemsnitsfart til næste post, êt strafpoint pr. tiendedel sekuncl,
slkke ilange vi kan nå a.t samle
Vi holder lidt i skoven og filner d.e and.re der haster forbi, clet
er umuligt med en IIDer at køre så langsornt.
Frokos'tpause en selvkørend.e pølsevogn kartoffelsalat hrachwurst
og cola. Ruten om eftermiCdagen er Lidt kortere, vi slutter af
i rutebilgaragerne, hvor cyklerne står lunt clg goctt
Ra1.lyba1, i hvor pigerne svinger, bier og korn MC snak, clet bli.
ver sent inden. vi går h jelm.
Søndag køres ruten-en. gáng til, gråve jr, Birglt fryser nen i-Iar,Iy
en går bedre.
lgn{ag af,ten præmierrddeling plaketter og pokaler i massevis. kI.
23.7o køre vitnordpå vi stãttpå arbejde-mãndag, desværre.

EN GOD îIIR,
JEI\}--S

IIør-L under Rally Skagen.

på \randrehjemmet i Odense, hvor
brædd evæg.

ene spørgerrr Er rler noget toilet-
ret hvorefter der på nY gik en
te rrHar du heller ikke noget pa-
ny. A'bter hengik et tidsrrm før
Ie en hundredkronesseùctel -i- tier?

KB.

l,

l]-s

r

?1
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ItlBll I
Margler du oplysnitiger om en cykel du er lgang med, at restaurere
eller et bil-l-ed.e???
Her er Løsnirgen...
.Teg har ad"ressen på to store firmaer i trìngland d.er sæ1ger bøger
til fornuftige priser.
Fremgan¿çsmåden d.u køber i err- bank en check på beløbet med. send,er
¿en I ¿in bestilling og d.et hele kommer med. posten 2-€, ugex efter
Portoen cr som regel incl. i prisen.
Firmaet Ìiedd,er Turnþike Bookshop 41 Highstreeet Spalti.ing Lincs.
England.
Af bøger kan nævnes: En meget J'in om Douglas med billeder, The
best -bwin pris 5,15 pund
Samtid.ig kan jeg opl.yse ad.ressen på den engel-ske louglas klub
skriv til- iqiss J. Fisner 44 a Sta.ti on A"'Ð:roach soutlt RLjisLrP
l4iddlx. England. Det kostede sidste t1r o,95 p.
Der: findes eït fin bog ori Velocette Alv;ays in the pic-'+,trre pris 6r25
Bogen fortæller på engelsk om hele Velocettens Lristorie med bil--
leder a1' bårle gI. og nye Veloer.
Samtid.ig er der fcrnylig rrdkommet en bog om t/incent Vincent H R D

Ilistory og er alle ticle.rs bog met1 førsteklasses billed.er fra den
første ti.l den sid-ste Vircenl; moclel. lrris 3,98 p. son bil.l.ig ud-
gave , 8,98 p,, som ind.bund.et c.rg rinderskrevet a,f P C Vincent sel-v.
Samticlig er d.er genoptrykt en Iy udgave all Brough Super:-ier 5,oa p.
sa.mt et par bøger om de gamle racing mcer VINÎÁGE YlLAi.S AT BIIOOK
LAN:Dtj ç,45 i). ¡ßns AT BROOKI,ANDS +,+ç p. BIìOOK1,AIID Ai{D BEYO}TD 47o',)
Firma 2.
-TÏTCE MAI\-S}IITH CO LfD P= O. box ?_o I,IILTIHERH]IAD SURREY
ENGLAND
Her kan fårs 1æster: a1t. Der fj-ndes ihvertfald 5-6 ToØge-t som jeg
tror har -interesse TllR I'IRST VII\TTAGE ROAD TEST J(ìURI'jAL L,t35 p.
THE 2, VII'ITAG-E ROAD TEST JOLIE.NAi, 2,1o p.Disse to er f'yldt med

billeder og erudelukkende ptøvekørsler med cykler fra 1Br-'3-5L
med alle specifikatjoner.
Samt:idig ei.der lige udkomne.'t en ny urlgav'e THE 3, \rINTI'GE RQI\D

TEST JOùRNAf, 2.1-o p. der er også udkom¡tet en med nc !9"so-4o
a.f sanme kvalitet som de arrrlre ROAD 'IEST iìEPIIRIISiJED VOIUIVE t
L97o-4o 2 .1.o p. VOlUqIi ?- L955-6o ?-,Lo p.
Dei; var kun nogle få , hvis d.er findes medlemner som kender til-
andre a¿resser-så, lad redaktiolten det vid så andre kar få glæd.e
heraf rr.ogkalenrr

EfTDRI,üSNING
ll¡ris d.u hør'er fra nledlÊInmer ( f¿l rnaird ia.Ll,) som er su.r,e or¡-e:e rk-.r
j.kke ÌLar fået,rri/eteranenft nr. 4., sren kun en -hnn kuvert: så fortæ1
C.en at hvis d.i; sùnder d.eres kc¡n.tingernt, så L;oittrLlc.r. Vr-'teranerl ige:.

IJeir t .Tr1s ¡
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It [[il boden
SALGKØB BYTT E

SÆIGES:
Et' stykke fa.briksny forgaffel BSA L933-I946.
att lygteranne nJre ti.l- store llucas forlygter rr

Brf lygteranne nye til store rrM1llerrr ÎîîLldðerr

1 stk baglygter nye gammel type,
store amperemeter rrlucas" type nye.
1 stk komple't krumtapsleje nyt til lilortonil model 16-18-JtS 2.

1 sæt ventilfjeder til BSA 5ooft to¡rverrtilet nye.
1 stk forlygte, god for rrTndian 27-'ZBn
r.rdblæsni:ngÍtrØT og lyd.potter til alle model-ler kan fremskaffes på
kc:rt tid. .

7 stk opJ-agte rør tj.l rrllimbus s{-,ort " nye

Bu t.ler Jørgen
tlf. ol) 5o 83 36

Baglygter trr riDirnd'ian/-JÐNDrlìsoN og øvrige aruerika.ske MCer
ilí:"#i*rf:I'å":t den origi;ar;-HD ¡ieíüätã, d;s-;;ä"ãiopryu

notor s.v. årgang I93os.r'. årgang 1927 õi¿Áie model med flad bank.

Prel.ren Christensen
t]f. o3)67 02 47

SÆIGES:

5oo tt F. iV.
BSi¿ 35otl

BYTTE:
Dele for rrAmerlcan looort Excelcior!f
bytte:sr med and.re dc;l-e eller lcøbes.

TTI SA],(ì EII,E.R BTTTE:

Viggo Thomad.sen
06) 42 19 6t.

Am.al Karbrrra'bor:er og r.eserved.el.e -for disso.
venl;j1er -clg s'byr r- ciive¡:se b_oppakninger. lucas lygt;ebagsty'trker
le.l lcontakt o3- arnperemeter, 1.øse kontakl;er og diïõr¡-.e rã.r,é]i,etclele
Iiendersorr instrLr.mt.'ni;1ygt;er kan event,uelt bru[es tif -ãntirõ 

cyklei..
}'uLmbu.s; k'ontrollaTnp(ìri ti! gammel type styr. ¿,ft er nye del-e.-
Pl,gtu tlele, 2_hjul og fin i;ani< ¡¡êa nåncisrkifte + nyLor,et cyJirrrJe:.ti.L A.'I.s, L929-1o. samt ì:rugte speedometer r97o-4o, samt äange 

-

an.drr: 11r:l-e .
Kom og kig.

Rent leurmi.itg
Regireh.øjve j ,lI
B7cct Irhus lI
06) t() 39 44

dNttoucRn

) stk sidevo,nshj rL j.5o x 19 i Rod stancl byttes med BSA dere fra før l-94o'

¡ . ''eter Malmolin, 'ì'of teeårdsvei S,, 35?o l'arum , (o2) g¡ lg 
'-'

-õ-



laeserblev

SPø;NEsMÂI TTL VETERA]'IEKSPERTEjN

Få min 5 HK SV BSA 1929 har knasterne nogenlund.e den form, son jeg har skit
seret nedenunder. Med dette udseende af knasterne er rnotoren fo¡ment1ig. ikk
i samme grad fø1som over for en indstill-ing som et knasthjul rned mere nar-
kant toppunkt på knasten.

Havde man, da cyklen var ny, venti-ldiagramper til brug ved knasternes ind-
sti11ing, eller benyttede man\ anden fremgangsmåde? Hvad. er den rigùige
knastindstiJ.ling?

Venlig h:ilsen
Peter lvIalmolin.

Iclet r¡i går ucl f,ra., cler rnecl ften irclstjl].irgt'menes krrast;inclstill.
ka"n ,:let iidce stærkt rok unders1;reges at knaster og knasth;uI,
st.å nø jagt1gt efter pasmærker.ne.. som f indes i d.e al-Ierfl-este
?õ-lâ

cleruclover vil clar-:pr.omgåend.e a-fgå ç:t, $tk. fotcrkc;pi til Peter t1al
rrolin af l<nastkurve ior s.v. B.s.A. + til 1åns, 2 s-bk, fabriksnye
k;::asrter 1;i.1- $artl:re, 'tiI kopierlng. Beme}l1;e knastkurve -¡j_1 blive
bra6t i næste milnmer a-f Veteranen

I,Ie t e ran ek sp er: 1, err

noto



aÂ
Nordholmen 13,
Avedøre Holme,
2650 Hvidovre,
Telf. (01) 49 t6 3s

I n t erna tio nal e b il tran s p or t e r

z4*e( il¿(ødêecr.
SV. AAGE SØGAARD

lpîslevvei I
Gerlev
3ó30 Jeserspris
03-32Z1to

I{ARLEY DAVIDSON

SPECIALVÆ R KSTEDET
FOR

POUL HOLM
Roskildevej 56 A
2500 Valby
Ttf. (01) 30 18 18

BILER _ MZ_ SUZUKI _ KNALLERTER
TilbehØr - Reservedele - Udstyr

Aut. forhandler
JOHN ARENDTSEN

Hovedgaden 482
2640 Hedehusene
Ttf. (03) 16 08 45

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

Conrad P. Møller & Søn A/S
6600 Vejen - Ttf. (0s) jO O: OO

@
forhandler

Vi er veteraner

også som

KØR GODT
KØR LUNT
KØR MED

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.

v/ N. H. Pete¡sen
Allegade 67, Horsens, tlf. (05) 62 81 55

LER
gange.
iler m. v.
kærme, køretæpper m. v.
rustf ri an læg

s. Postordre sendes omgãende

USN IMB

Cy linderudboring
Fremstilling af krumtaplejer
Pålægning af tand kranse
Alu m iniumssvejsn ing

VIGGO THOMADSEN
Mariagervei 153
8900 Randers
Ttf. (06) 43 03 44

1

a



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

Tf(}Irl¡fO
H TLLER0D
Donmorks ældsfe VOLVO-forhondler

PÂ GENSYN

HILLERØD AUTOLAGER
Lars Larsen A/S
Københavnsvej l9-25,3400 Hillerød. Tlf. (03)2601 9l

Egeskov
SI-OTSPARK. I:YN

Calcterir . Øl' Spiritus

Veteranmuse um

fË%{-
Flv

tsilê¡
lvf . c.

Vognc

BRØNDUMS HOTEL
Skagen

Stedet, hvorfra I
starter eller
afslutter
løbet

PRøV EN
AUDI

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

få hellere et tilbud fra
GULVMANDEN
Jens Madsen

Griffenleldsgade 28. Tlf. (01) 39 95 12

Rabat til D.V.M.'er

V,EG TIL VÆG T/EPPER

Nålefilt - Linoleum - Vinyl
Køkkenborde og gulve


