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Hos Linder pd Køgeveien

finder du de dele,
der ruster på din bil
Mekaniker rabat til D.V.M.'er

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

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

HELGE KNUDSEN
Slag I il le

41 80 Sorø
Trf. (03) 645002

SPECIALVÆRKSTEDET
for cylinderudboring. Stempler leveres.

Foringer, krumtaplejer, 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. (0t ) TR 1425

Vi ses på
MISSIONSHOTELLET

Eigild Svendsen
Holstsvej 4, 9990 Skagen
Tlf. (08) 44 tt e9

en tand' bedre

Sv. Mikkelsens Dentallaboratorium
Borgmestervangen l6
2200 København N.
Telf . ,Egir 7600

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

KENDT FOR GARANTIEN

Sv. Aa. ENGSTRØM A/S
Aut. VIV forhandler
Vermlandsgade 34,23O0 S. Tlf. SU 4900
Løjtegårdsvej 169,2'170 Kastrup. Tlf. (01) 5l 49 00

Motorcykler * Reservedele - Udstyr
KøU-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 Landevej 166
2500 Valby
Ttf. vA 1427

Rabat til D.V.M.'er

Drejer det sig om kørsel?

JENS GRAVERSEN & SøNNER A/S
Vognmandslorretning
Tlf. (03) 3e 71 40
T]f. (01) 84 le s9

Kørsel ntetl 5-25 tons biler i ind- ctg udland



VETERANEN
lln.5 $tPI. lut 10.[BE,

Ikke d,en æld,ste - rtton d,en eneste
Danmarks ældste motorcykel var det ikke, Bent Just Oleseo, København, stlllede op tll ,'Slotsløbet" med. .A'lligevel

er ha¡s maskine noget a.f sn pjældeahed, idet det e¡ den eneste Now Uudsrrn, â.rgang 19ã), som findes her t landet.
yderligere var den tutdt tøreklar og gerinemførte i flot stil. løb, som blw afviklet pê de

mind¡J veJe i Kolding,s omeg'n lørcùag eftermiddag. Over 4o g der faldt mange beundrende

Demærkrring fra de tilskuere, som over:v'ser€de starten. Læs e 8'



GTITYIT FRA EN SVUNDE N T I D.

CLASSIG RACERS No4

DKW of the late ì930s.

Fuel consumÞt¡on was an all-time high' But.so was the

låilt,'TäËä;ià;;";;;. À.J noise, it;isht be added'

Kluge a Lightweight T'T' .v¡ctory with more than l0 min in

hanã overhis nearest challenger.
:l' ;F *

Produced this
d i fferent
l5 in) can be
oblinger Strasse

a

DKW

12 MoroR cYct-lsr ILLUSTRATF,D



Seal?oe(a eec

formand
,A-RlIll GR/TVEB.SEN f . L7-L2-I946
ApRrr-,vEJ"t66 2-l7o IIEHIEV ol-)84 19 59
iÌEDI-,Xlf i L97o, ÏI\I-DT/.ATJGT I B'ESTYIìEISf}I f972
E0RI"11\ND SrDliN L97'5
SPECIALE IIARII]Y ÐAT'TIÐ8OIT OG INDIAN

kasserer
BENT JUST OIXSEN f. 24-IT-I974
ìVIAIîT-JÄVEJ L7 230a S o1) ',;5 52 03
MEDI,I)lri T 19€r'-,, fNDVl,lGT l. BE;lily?.-:EI-rSE}T l-9t:,1
iíASSEn ETì- .cfÐETí tge'l
iipECTAlll, i\iEw Ìrullso}T, fl.tr]EB.Ixl, EIIOJISKE C

sekret ær
KuF.T søcÅnl -f. lo-+.:rg+t
.l-ìuEN I 4or)o SKIBITï o5) 32 86' o2
I'{EDLEI4 L 1-97I, Tl[DVÄ.r,G-Î r TESIYRRIIi,SE]I l-971
SOI./I SEKRE'I]ÆR
sPECr AtE t't-nltltts/ \l oRTCN
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vet eraneksPert
\rrGcc THOUI,DSEi{ f . 29-4-l9LL
r'ÃsÁnw.r 2 69oo RAi{DERS o6) +? L9-.9-!
VrfA fq¡ll III, AT SiT/-RTE Ðrn'i I t965' SAMT

" sKAGnliIs lØSllTrr
H]ìR,]T]NGERNT SOÌ'T VETE.qAIITKSPERT SIDEI{
Ij\rl't's SiT.5Rll .

T'I,\R EN SA-I{IiT'TG PÅ C¡.. lOO UIOTORCYI;IEF-.

løbs leder
T.,ItTr OBBEK,îR 1{ANS-EN f . ?-l'=L2-I946
lLHORlrTVE.t 19 5?-5o FRUIIIS ilØGE

lfllDlEli I 'L912, Il{ItT.Alt-iT i ljESfYF'lEfSE}I 1975
T.,ØEÍj_ EtER SII'EÌ{ 1.9i 5
SPECT.AIE, HA.-EIEY D-4.-ür DS0lí

bestyrm./redaktør
JIT{S MADSEI'T f . 1.8-2-Lg38
GRI]iFEIIFTI,DSGADE 28 22oo N o1) 59 9',; 72
}IEDII-EM i I97I, TNDVAIGT I 3ESTYREI"SEII 1975

SPECII,IE HIIRIET D.,lVT)SON

d



illÍ ruR'tl

Autolakerer Torben Damsgaard over-
¡ækler her pâ llansk Veteran Motorcy-
kelklubs vegne den meget flotte Iøb

mandskurv til MP-konstabel Heine
Schacht, men der var generelt rosende

ord til alle do øvrige MP'ere for deres ind-
sats i den.svensk-danske uge.

MPerne hyldet for deres indsats
Købmandskuw trø oeterarnrnotorcAkel-kørere o g

mønter frø kom¡nunen ooeffakt på flådestatöoncn
Mllitærpollüet pâ Flådesta.

tlon Frederltshavn spillede en
stor rolle for alvikllngen af
den d¡¡sk.svenske uge. De es.
kortercde de forskelllge optog,
de dlrigerede ferdsel, de leù
sagede veteranmoùoreyleh
ktrere og dltto bller og havde
mange andre gørcmål. IÞrfor
hndt alle det også tui¿t lo.-
tfent, da MP'eme i går ved en
festllghed pâ llâdestationen
blev hyldet for deres lndsát¡.

En af dem, MP-korporal
Heine Schacht, var uheldig
under eskorte af de gamle mo.
brcykler. En bil kørte frem
foran hens motorcykel der
bagefter lignede en dynge

, gammelt Jern. Selv slap han

i fra uheldet med en forstuvet

fod.
Medlem¡nerne af Dansk Vç

teran Motorcykelhlub havde
mange rosende ord tilovers
for MP'erne, og man samlede
ind til en eksta hilsen til den
uheldige Schacht.

Denne hilsen - i form af en
meget flot ,købmandskurv -
blev overrakt på flådestatio
nen i går af auüolakertr lor-
ben Damsgaard, GærumveJ,
der samtidig på klubbens veg-
ne rettede en varm tåk til
MP'erne for deres lndsats.

Købmend John Bggglld, der
har leveret kúrven, afslørede,
at hans personale havde ngi-
vet godt vægtn som deres hyl-
desttil MP'erne.

Torbeñ Damsgaard kvitü+
rede med at give Bøggild

en plakette fra Skagerrkøberr
havn ralliet som en tak for
motnrktrernes beværtning
under opholdet i Frederiks-

havn.
Under den efterfølgende

frokosti messen blev MP'erne
hyldet af Frederikshavn kom-

mune for deres arbejde i den
svenskdanske uge. Ud orrer
rosende o¡d fra ekspedition*
sekretær Aage Jensen fik hver
mand også ovemakt en af de
mønter, der blev specielt prc
lettil festugen.

-elbo

Jeg vil herigeírnem sende

min mest velmente tak for den
store kurv jeg fik På grund

af mit uheld. i Frederikshavn.
lusind tak
M P Konstabel
Hei-ne Schacht.



Resu]-tater
fra

D. V. M.s Egeskovl6b 1975.

K-asse 1. Solomc. uden observat¿r'

Nr. 1: Start Lrr. 75 Svend trge Søgård på Nimbus ]1922

n 2z n rr 5o - Poul Jensen tt Incliart' 1925

,, 3; n ,, 6'l - Ejnar Arrdersen rr Afiel 1928

,, 4, ' tr 57 - Robert M611er rr' 3.S'Â' 193o

n 53 ,, n $ - G. Madsen n Douglas 31

Solomc. lTl. obs. salnt sidevognsl[cr

Nr.
il

il

ll

il

1: Stàrt nr.
2¿ ll It

3¡ tl tl

4znrl
5z lr lt

7+ - E. Mariendal-
Bo - Erik lindvi-g
1 - Klrt Nielsen
5z- V1J.I-Y Poulserr

,2 - J.P. Holst

på Nimbus
It fndian
r II.D.
n Tndian
Ìt Nimbus

1934

1931
t9 23

t9æ
1939

Søsters Vand.repokal til ældste cykel i præmieækken

gik tiJ-:
Start rr?r 7, Suend .Â'. Søgård På Nimbrrc I)22'

LIaf¡J . ogfruFjndlerspoka}ti]-bedstp]aceredamegiktil
Start nr. 32 - Ina Nissen på Sarolea 1)27

Egeskovs restaureringspræmie blev efter afstemning t11de1t

Start nr. 7 Kai Bollesen for Slrius 192o'

Der var til-¡',reldt 85 køretçsiet, hvoraf Bo l<om til- start.

Der var 185 d'eltagere i splsningen 1ørdag aften, hvilket
også. var maksimum for k6kkenets formåen'

Med tak for deltagelsen

leif / vie,eo.

Som rosinen i p6lseenden.

Bevisetforgodtkarnmeratskab,''EgeskovsKot6jr'',b1evaf
sidste års bærer, Bent Just Ol-esen overd'raget 'Tens Madsen'

-{



EGESIÍOV
Ja så er det tid igen, F}yn kalder, og der vil vi jo gerne

over, til de store skove.

cykterne læsses,'og så, går det ellers afsted til Færgen, og

derfra til Egeskov. Der var ikke komnet mere end 8 mand endnut

men klokken er ikke ret meget over 10, oor, så der var god plads

til at få cyklerne af vognen.

Så komner der efterhånden det ene kendte ansigt efter det
andet, glade, forventningsfulde, og med maskinerne der længtes

efter at komme ud på de kønne veje, og inden nan får set sig om

er hele pladsen fyldt op. Henne ved træerne står der en gannel

FN fra. 19o9 og det er vores venHeinz Kindler men med et bedrøvet
udtryk í øjnene, for den vll ikke starte. Hurtigt var vi nogle
der fik revet magneten af, og inden Heinz kunne nå at protestere
var den skildt ad og fejlen fundetrpå igen,træde i pedalerne'
men ak, den ville ikke som Heinz, men han ville jo heller ikke
lytte da der var en Klog mand der fortalte ham hvordan man ind-
stlller sådan en sjover, så på den endnu engang, og operationen
lykkedes, så der var en der blev glad.

Nu nåtte det være tid til et par af de medbragte klemmer

og en SODAVANDTmen bedst under festmåltidet kom Kelvin, næsten

med tårer i øjnene, for han var brudt sammen i Ringsted' men

det var altså på den anden maskine, for den første ville kun

tíl Tåstrup, og.nu stod han der ned en sød pige der ikke havde

noget bagsæde at stdde på, men det er der jo heldigvis andre
der har, så det problem blev også løst,måske ikke på bedste
måde, men det blev da løst.

Leif kalder tll Ínstruktionsmøde, hvor vÍ fik en hel masse

at vide om at der var nogle der skulle dreje üif højrer og an-
dre til venstrermen Alfred ville gerne hyide om det også gjaldt
hvis han nu kom fra den anden side.

Starten går, og ud i det blå, fuglene synger, Bussen hyler,
og så går det ellers som smurt i olie, d.v.s. der var:lsgu ikke
nogle kontroller, men så fandt vl da bare et ishus i stedet og

det var der ikke mange andre der havde set. Pludselig kommer vi
til et skønt sted, ØIstedet, så Bussen fik lov til at hvile sig
et stykke tid nedens vi nød pausen blandt alle deglade og muntre
venner samt en hilsen fra ALBANI.

Resten af turen fulgtes vi ned Lone og Kjeld, for Charlotte
ville hele tiden til nogle bynavne der kun findes på Bornholm,



vi var i mål ved 3tiden, fik en kop kaffe, tog ud til Kroen

og blev vasket. Da vi kom tilbage tit Egeskov, var man allerede

gået tit bordsrså vi fik vores eget bord til 6.Maden var god' og

for pokker hvor havde de travlt de êrme piger der skulle sørge

for alle de nennesker.
Dagens Klinax; Premieuddeling, alle sidder spændt, nogle

bliver skuffede, andre surer êtr enkelt tossetr men så var der

den der fik det fine søIvtøj, og at min egen Far skulle løbe

med førstepladsen nød vi jo godt af ved vort bord.

Musikken spillede op og der kom gang i fodvorterne, der var

nogle der gav den hele armen¡ aved om og neget meret jo det var et

godt bal vi der var kommet til. Da klokken var godt midnat drog

vi så ud på Kroen, og vi fandt hurtlgt vej en ned under dynerne.

Næste morgen gjorde det godt med en lille bitter,og en tår kaffe
inden vi igen tog til Egeskov.

Da vi kom derud, var der ved at være travlt med at gøre klar
til dagens aktionerr oB der blev så handlet og byttet over hele

pl ad sen.
vi trillede hjemad ved 11 tiden, Far meèr sine premier, og

jeg med nogle dejlige rninder om en skøn week-end.

Tak til dem der har ofret sin tid på at vi andre har kunne

slappe af, ogvære sammen ned Vennerne.
Kurt.

EIIIIRAlfON$AMII]IE
Hermed. indkald.else ti1 generalforsamling d.en 25-Lo-75 kl. 11,oo
i Den Gamle Smed.je i Nyborg
Event. forslag skal være Formand"en i hænd.e senest 11-1o-15.
Dagsord.en:
1. VaIg af dirlgent
2. Formand.ens beretning
3. Event udvalgsberetning
4. Regnskabsforelæggelse
5. Ind-komne forslag
6. Ra1ly Skagen 1976

7. Valg af bestyrelse, Få valg er Formand, sekretæi og bestyrelsm.
B. Eventuelt.

P b v Kurt Søgård.

I



laeserbrev-

l'¿:re recJ al<tør.

Jeg verj gocì.t, at jeg lovede digr at .jeg nok skul1e

indElirænke "rrin skrlvekriblenr lnen jeg s¡mes ¿¿Itså, at jeg rnåt-

te have dette her mecl , Ìílens riet enclnu er nogenlunde aktueltt

og så er det op til- dig, om der er plads til et Iill-e Iæserbrev.

ih er jo selv l{arrley D:"vidson fan olì'l en h¡rIs, så du

skulle'vÌ{.re clen rette at skrive t1l, ""ìen rlu kan riu .jo selv be-

<i.ØÌr¡rle.

Du bragte i klubbtadet nr. T en nragtfuld a.nrlonte om

aIle tirlers r'^,otorcykel, neirlig ITnrle¡i D:¡vidson 191o, hvis du a.1-

l-erede har glernt riet, cr 1a.rgc1e,ltt selv ri¡'tigt rrærke til orr1l;y-

den i den annonee ? For det v¿-r jo fek.,.isk en 1925 norlel, du

bragte, selv om den blev f6dt, i 19To. l¡lfter orrll;¡den var clen

føclt 5 àr før sin tid, altså en alt ior t'icllis førlsel. -Det er

nlåske svaret på - det,necì. rler for tirllige fødsel - a-t <1en sta--

d.ig va.r forsvnet mecl rrrlvendigt brensebårnd på baghjulet? i'ien

annonceteksten siger jo ogsÈ, at rìet gav en sikker brensni-ng,

så hvor*or skifte hare for at skifte?

0g lagrle dtr nærke til den virlunrlerlige tekst om

håncL- og foclkobling, og at rJen osså havrÌe et fcrstatlv? Se,

det skutte.jo nok lokke nogle nye rotter i fæ1den, rnen rìet er

rla meget skægt, ikke, at Ha.r1e¡rten har a,ftagelige h.julr og mon

ikke rlet skal opfattes so:rì nogef, "neget r/?es:-ent:]-iþt for motore¡¡k-

ler? l,Len jer troede ikke, at }Ia.rl eyten hìdt|l h¡¡vde r¡æret så

la¡g'¡ ba-.guci i sin tid. 0g rlet er tìa'norso'nt for en fabrikr at

r0an ikke arene indhenter rned et snrrptag rlen tidt 'lan hirltiÌ har

været hagud, men oEså har så.'äeget fnrt nå, at 'an rliger fem. år

yrlerl-ieere in<1 i frentirlen. iin eorl spurt.
'"[en rek-]amefolkene er oqså :reqêt beeelistret for, at

h julene er ornskiftelige, oq clet ,lå da ogsei Ìrave ''¡rret et stort

f'r'e:'tskriCte i 191o, ,1ìen tror cltr ikke, at Put-r¡re-folkene i Coten-



try i,rlngland med bossen Joþ vernon Þueh i sniclsen har s1å'et

sig på Iårene af bare Erin over'lette n¡modens, hvis de da eI-

| ,""" har væert í stand til at Jæse vores r'rærkellge sn?og.

Dog ,nei jeg besk¡o'"r'''et erkende Ôver for dígr at jeg in-

tet kan finde hos Ru<ige om sjdevognsbrem-qe, så her er H-D et

hanefjeci fcran, riien til seneælrl snakker Rurlqe om indtr¡rdes om-

skiftelige hiuk - ogsår til sidevogn'en'

OÂ selv om du ikke er Flyins Twin-mand' kan du måske

forklare, hvordan man får træerne til a't vokse ind í hirnlen hos

H-Dve<]atlavelaveresadelhøjrleogstørreaftsÈaddtiljorden.

. Skægt lYder clet da.

Enafdesid.stebeioærkningericjenroserrød'efortolk-

ning må rrære særd,eles morsom for os begre - vi- er jo begae dan-

skere med clen såk¿rl-dte medfødte humoristiske Sa'nS og rLet berøm-

te smil-, selv om du med. din hårnragt gør alt for at skjule det

sidste - og det er bemæricr, ingen: Hvorfor køre ned toovertilede

motorer --- o.s.v. Ingen slidte tonventiler --- o's'v'

Vi1 det sige, når rnan ined denne flotte be'rærk¡ing prø-

ver at fä alle til at Alernme ¿rIt om fortirìen, at 'lan skal gå

ranet uden orû mere e1ler rindre topventllede IT-D? Var r:Jer i-k-

, ke også noset oor at H-D onkring dette tid'sprmkt lavede en 5oo

cc ohv stødstangsínotor, der eirdog var rÌrêAêt hurtig, så hurtigt

at den rned held endog blev brugt på dirt-track-banerne? tsIev

den forresten ikke kaldt Peashooter eller noget 1 den t'etning?

Ogsåkandumåske-el]erenoganden-forklare.Ïig

det mærkelige, àt 12oo cc kostede 1q95 kr + orûs' 229'2j kir.'

' ren a\ 5oo cc kosted.e 4oo kr. minrlre i indkøbt nen en sod dalers

penge roere i oms.

I¡Iying-Twinren kostecle 3oo kr. r'rindre entl tolverent

men tiI gengæId 25 kr. llere i oms'

Nå,nenrjetvar¿r]-tså-skægtat1.æse,Íhvertfal<l'for

migtogdetvarogsåskægtatg¿i45årti1b¿leeiti,:lenogskri-



ve et læserbrev, som du faktlsk slet ikke behøver at svare på,

og har du flere a.f den slags annoncer, så. kom bare frem med dem,

d.et er jo veteranhistorie al-t sammen.

0g til all-e IJarley-Davitlson entusiaster: lad nu ikke

dette lille l-æserbrev fÊt blodtrykket til at stige. Vi er .jo

næsten a1le i den farllge alder, hvor der }mn skal så I1dt til,
og det hele skal jo kun være en l-ill-e spøg.

Den bliver måske lru.n opfattet sårlan fra min sid.e.

iled venlie veteranhílsen

anti-H-D-fan.

ffiI,ilSNIIUG
af veteranfæller, der ligger inde med en e1ler an<ien forrn for
Rudge-litteratur. Har du noget til sarg for en ri.,elig pris,
er det ok..¡ men øn.sker du ikke at sk1lle di.g af mêa rlet, v1r
jeg blot Iåne for affotografering og gerne t d.in overyæ.rerse.

Gode referencer haves - som der blev skrevet í tidr-1-
gere tid i stueplgers ansøgninger.

¡'erllemllJ Knud lll,-rbor€r

|re1.l-emtoft

2-6oo Glostmp.

(oz) 96 .1.r. 4j ,

21,



ì{IøDER o

har mandag den l8.august k}' L9, 3o .¡fholdt klubmøde På [ìebi1d-

hus. I løbet af aftenen nåed'e ant¿llet af mød'te oP På sYtten'

Den lidt træge ankonst skYld'tes sikkert d.et gode vejr' som

også holdt de første mødte uden døre en halv times tid'
D¿v i var b,ænket, blev der send't forskelli-ge motorbøger runot.

Chr'. Wend.erbY 'børl velkomrnen ¡ o8 udtrYkte glæd'e over at se

fJere nye ansigter. îil- d'e nye s¿8de han bl.a.: 'r;.l't d'et nr¿

¿¿ften er nig der bYder velkomrnen, t'etyC.er ingenting, d'et

kunne h¿ve været en hvilker:' som helst anden, id'et vi hverken

\ar fornand eller kasserer, e1ler noget andet, vi er fælles

om al,t. " I{erefter ref erered-e han forskeliige 1øb fra som-

rïeren: Ku,lteakirchen, med' cle mang e s jove og fremmed¿¿rtede

o pIeveI s er t Ånderstor"Pr Slotsløbet, Ringkøbing Iøbet t

Rally Rol d og Brob¿rgg erløbet i Hads und' '
01e lt\lenderby kon ind På d-et økononiske sp Ørgsln¿"l ve d.rørende

F..i"11¡r F.oId t og dette gled over j- en stor diskussion om

pr"æmier og sPonsorer '
5¿. vur det ti-d til k¿ffen"
irlør.gaarc-..î¿cobsen havde nedbr;:,gt et eksemplar af JJ'll¿:nds-

Posten, Lrg¿ng 1935. Der blev hol dt en spøgef urld auktion

over ce i ¿visen ennoncered.e køvetø jer, i{an har¡d'e forøvrlgt
ogs* rnedbragt en en stor skü'I slik, kaldet "ophug"'
Ñæste:iøcevi]-bliveafhold.tpaRebilchusmandagderr
2g. septeurber kl . Lr) r30, i{er vil Viggo 'Ihomadse* clenonstre'e

indstiJ-ling ¿f .rrll¿l- k¿rburu"to¡'en'
Fjn

NorcL Jyllancl.
Rebildhus den 29 september kl L9,7o

$1[lllf HÍuR
rrVeteranen er gået på slankekur.

Som clu sikkert har bemærket er rrVeteranenil blevet tyndere siclen
sidst, det skyldes tvungen diæt, næsü.en alle vore faste ttleveran-
dørerrrmå åbentbart holde ferie encinu, men vi håber cle er kommett
hjem til- næste nunmer udkommer.

mecl venlig hllsen
red.aktionen.

Sjæ1}and.
Gildhø jgård Fast ktubaften 2. torsclag i hver månecl

meclbring selv kaffe og brøcl , ØL og vancl kan købes på steclet '

altså 2. torsciag kl- 2o.
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-også forven til din motorcYkel

vi blonder efter Prqve ' ' ' '

{\

I
FARVEMESSE N

A. ALEXANDERSEN
RANTZAUSGADE 3ì

01-397174 lllr

Nôr du ikke ved¡ ot i Motorlqge,ret
oå Holmtorvet kon du stodig kfb.e 

.

ãeTifdãããu monsler til din cYkel '

Bl.o. AMAL - og BING korburotordele,
rognetdele, felle, egern, dek, slcnger'
lrro"teolos, omperemettãr tkt"'t", stempler,
k"itiäpté¡err'kobler, pokninger o'm'o'

Kolder du diqveterqnkorer ?

0r- 31 30 lì

HALMTORVET 4ó.50
KøBENHAVN V

lra

BYENS LASE.SERVICE
BLAGARDSGADE 36.38

22OO KøBENHAVN N

392324' - 392444

Stop tYven!
med en 100% dirkfri

Abloy-Lås

Alt i låse og nqtgler

DøGNVAGT

HAR DU PROBLEMER ?

Kolechen el ler lædersodlen

Ring eller kom

GAS-VAND-SANITET
CENTRALVARME

Bl ikkens logermesfer
K. E. Toft Honsen
tlillerpdgode 22
2200 N.
0t -ÆG . 5ó81

Autosodelmoger
E. Mortensen
Lif londsgode l7
2300 Kbhvn. S.
0l- AM .2625
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SPECIFICATION (f ortsat)

skifteren ud al Still¡ng
Trsnsmlsslotr! Sker ved Rullekæde. l:orkæd¿D er
lutdshndi( indksDslet lor ¡l ud€lukke Slsv og
Sn¡vs. Den- srnørci automatisk frÂ Moloren. l)er er
anbrâ¡t foEkellige l,rag på3 liÆde}ßsseme,'for at
m¡n lit kon eftërse liËdcrne ilden slt for megen
Ule¡lighed,
Hlut: H¡ul€ne er forsynÈt med
4-l-sas Dæk. Bremseme cr ¡I
û TõÌilner i Diameter Ded en
I Tonime. l"orbremsen sættes
Hãandtrr DÀa Slvret. ßtchiul\brems€n ved ['od'
pednl pa"a venstrõ Sidc, b-ckïcmt ânbEgt ved Fod-
h'ilêrL,t.
Slænlclkærmê: û Tommer brede, hdlvrunde i
F¿con og soñ Følge her¡t meget etfektive,

Shdy€rr Der er b¡ade For- og llagst¡tiv Bag-
sbtivet sprlngd'selv op.

Stet: Dopleks, let Dìcn dog mcgct stærkt øier til
B€Ircstclsi af Sidevogn.

Sâdlen: Sâdclstillinqr'n €r 2i Tommer. Sûdlcn er
Terry dc l-u\c Sværitgl. Giver deil behÂgeligslc
Kørcstilliilg.
Ak¡umul¡tor of Værktalslrße¡ tnhrrgt paa cn
nydelig og lel tilSæDgcliú llîad€ un(lcr Sadlcn.

îytrúdcpunktr_ì.lcgct lâvt Àfstanrl€n f.¡ llotor
Il ,rordeil dog à ronniler.

L¡kerinl: NiskiDcn cr i sn)ukt oúSlarrsfuklt Sort
.uh bl¡rikc Delc chroDìf orDikl('t.

pan

Vendlbevægl€lsen:
fill{lstæildig indkaps
DîÂ lìtrllelcier. llelc
;r'{{lÈt ¡.iltt 1m ll
ligelcrlcs
Alumlnlum.ttrmDel: l)ett( cr hl,r¡kcrel af €n
sDecirlhrerdet Bltiì(lins os tr iÒrsrnct med 3 Iìingc,
ri hrilken dcD ene cr tir hrrl olicsl(râberiDg, Ior
it forhin¡lr( it toÌ nì({et Oli( lionilner ind i l]ks-

Kårbu¡rtor: I)(nnc er cn À]l\1. t.T TlPe' der
È,'trtrollcrcs \c(l l)rej(h andt¡g og speciel I.utts
kônhol

l, (rceDtion(l stx rk
'rklcr: dcn or sorl-
gilltr! i h)sh'urneDtr
\fhrsdor- ÀnìDer(-

qtixl,ìrcD(lc ìlchzin-
l,itcr.

Fôrrallel: l)cr'û( cr tl crr Ír¡l,lsl¡cntli( D-Ì lion-
slilrRti('il't¡r¡l indstilleli{c Slo(l(l('ilr1,(rt og St}r-
I)rcnrso. lhr størr( l:ie'lr;rrË ',ß k.r,IliScr( l-cd.

Gearkasse: l;r (n n\ (:xllhÕì¡ r;ctrka\sc nìctl
I (;.xr- ht(l ilrcd l.i.¡nsrtt cfl(a .\ll'iorrs l'ik'nt(t.
lhr lrxr [¡'l!cr(lc I rlteìi.lirrrtr: :;. 7.li' 13. l;.1
til L ll.n ti: ilrlnìin,l(lir slrrkl irl[iìi(r(l trìc'l

cr: lln(lno nìcrc forbc(lrct,
,lblæsnirgsrøt nkal I-\''ldruts
slslc.m(l-ht¡ß.1, sra ilel hrr-
(lningoD.



ALMIINDELIG
KARAKTERIS1I[K

Pris: Kr. 1285.-
incl. clelitrislt LYs og' Hot'n'

Batteritænding'

Hitntlct tlc^"-i"- 
^, 

llelranrlle' lctlcstc l(onlrol' Bchagelighcd' l'aa-

li,liì;ìt",ì. lli,,t k"-tt" til mrrl Hcnsvrt til lndslillinger'

ii'f.1..î:fr",f. Haslighctl. og rlt tlclle til cn l)r'is' som kutr

CalthorPe katt ¡rt rusterc'

\

Calthorpe's danske Gen\ralogentur:

Bohnhedt Petersen
Centra.t 9972 - Sundkrogsgaddtl---3' Ø' - Tlgr'-Adr': Bobmotor

PJ

Aut. Calthorpe Forh¡ndler:

eqì

re¡¡¡ueÀdoJ pour

'î'Ð098 eNFIruq uo(I

F O R.O R.D



Den tlore B¡emtetromle paa Sport og Special

t\inthu¡ lix!1¡ear ntc¡! IIcnblik pad iløîre II arl igh ed.

Motor. I-uftkØlet. 4 Cyìindre t)aa Lirìie, toplentilet med overliggende
KamaLsel. Boring: 60 mm. Slaglængtlc: 66 mm. C¡,linderindhold; 746
ccm. Standardmo<lcllen udviklcr ca. l8 HK ved 4000 O/M, Sports-
modellen ca. 22 HR ved 4000 O/M. Kompressionsforholdet er ben-
hof dsvis 5:l og 5,7 :l .

Topstykket. Støbt i ét Stykke sammen rnetl Intìsugrringsrlret og for-
synet mecl store KØleribtrer. Det er Iet aftageligt, og Kom¡rressions-
rummene er kugleformet bearbejdet, hvilket giver et hensigtsrnæssigt
Forbr;endingsrum samt god PÌacering af Ventilerne.

Motor - yderligere Specifìkation, se Illustration næste Side.

Stellet er dobbelt og bygget af Specialstaal, hvilket giver enorm
Styrke. Stativet er anbragt uncler Midten. Bagskærnren er bred og l(an
svinges op for at udtage Baghjulet, Forskærmen er lukket paa Siderne.

Styret er presset op af Pla<Ie, i Midten er anbragt Kontrollampe og Spee-
dometer inclirekte belyst. Haandtagene er Drejehaancltag. Det hØjre
regulerer Gassen, det venstre Lyset gennem en Kontroller anbragt
under Styret, idet Flaandtaget har lìre Stillinger, markeret vecl en
Kuglelaas: I ) afbrudt, 2) Parheringslamper, 3) aftrlændet og 4) stærkt
Lys, Paa Styret er desuden Horn og Trykkontakt for dette, sarpt Laas
for Tænding og Lys.

,€

Nimbut Kardan med Gummikoblíng, Kron- og Spìdehjul, Den ¡olide Krumlap



KrumtaPakslen
er megcI svær, sñc'
dc( i é{ Stvkke os

ldber i 2ckstra svæ'

re Kuglelejer.

ratofen,Karb raalc.Stst rlL¡ rish medsutomotcfhlter,Luft
Anord ningmetlnctfors.yo8mpero nsPÙ

l^Krum phuset,D mPeskadcl igcUdsugningfor Uet ndcrtrYk,frembringes(lettcrge
Samlingcrncutl gen ne mtrængcå(forhind rcrOlien

Stemplerne
cr ¡f cn Aluminium-Sìlrcium Legc

"inr I)c cr urlen OPsLæring og for-

"',i"t -",J I cns Ringc Lroraf <lcn

n"<lcrstc ti.kc. som OliesIrabcring

Stempelpindene er h"l0.Ydcnde

Plellstængerne
cr smcdct rI Spccralstaal o¡l gcn-rcm'

borc<lc Stcmpclpindlcicl cr af Fos'

fo¡l,ronce KrumtaPlciel eraf Hvidt'

nrctal, og l,cggc trY[smírcs

Venlllerns
cr ånbragt i udslrilteligc Bøs-

ninscr. f)e cr hver forsYnet

-"i 2 F;".1." og megcl lct

i nrlst il lcltgc

Kraftoverføringen
til Rnghj ulct skergenncm

cn l(¡rdan med Gumnt-

koblinger, dcr gilcr ct

bl¡rJt og L:chagcligt'l'ræk'

Ben zi n b e ho I de re n

rummcr 12,5 Litcr ' dcraf

ca 1,5 Liter Paa Rcser' c'

hancn Bcnzinl¡eholrlcrcn
cr lct aflagclig, anbragl

mellco Stellcts dobbeltc

Skinncr

Tænd¡ngen
er Balteritænding Anlæ'

get cr rnbragt i Forlæn'

cclsc af l(amaLslen og
-h.lt 

srmmcnlr¡ggct Au-

tonratislr'l'ændingsrcgtt'
lcring'l'æntlrngshablcrnt

"r [orsvncl rned l]csLrl-
lelscshaPPcr - l4 nlm

Tæ¡rdrdr

Gearkassen
er boltet Paa Älotorcn og

forsvnet med 3 Gear mcd

følecn(lc UducLslingsfor'
holtl: l:4. l:6,1 og l:9'7
For l(¡rsel mcd Sidevogn

lc*crcs,\1o(orc.vklcn mcd

særlig Sitlcr ognsgerrtng'

l:.1,9, I 7'ir og l: I l'9

Allc l,cicr og 'l'andlrjul

i Gcarkasscn cr mcgct

svæfe o8 smøres ãu Ioma'

tisk lra Àlotorcn

Klckstarteren
er flnl)1ågt Paa

Nl¡skincns vcn-

stre Sitlc og vir-
kcr rlirch tc Paa

K rum trPPcn

Kamâkslen
cr orerliggcnclc og lo'

bcr i 2 tr¡ksmur(e
Broncclcjcr og t ræLkcs

Fcnncm [)] nînloil[s'
lcn fra l(ruut¡PPcn
rctl lliælP ¡f skr¡¡l'
sIarrnc. kon iskeTand

hirrl

OllepumPen
t.ækk"s cl,.ekte al rlcn lo¡lrcltc

f)vnamo¡kscl Dct "¡ 
cn Tand'

hjulspumpc af mcget enkcl og

rohusl l(onstruklion Sugerl'rct

cr lorsvnet mcrl et lct a[tagclig(

Filtc. ì Forbin.tclsc metl Olic¡f-

tnpninÊen' Olicn sendcs undcr

T.th til Plcilst¡ngslcjcrnc Kam-

¿kscllcjernc, l(anrr¡c oe \riPPe'

nrmc sâml til Gcarkasscn

Cylìnder'
blokke n

er forsvncl mcd

slor( elcnnem'
gaacnde lillcrit''
l,cr og st¡Ll i él

mctlO. cr<!clcn aI

I( rumtaPhuset

Koblingen
cr cn cnkcltpladct'l'ørkoL)ling' rigclig rli'

n,"n"int"r"t, ligg.,rtlc i Svrnghjulet l(otr-

lingcn udl¡scs genncm ct særligt Kuglc'

t ry k leie

Fod gearet
Iinkcl og rotrusl I(onstrukt¡on -
Circr lrurtrg Gcarskiftnirrg og

l¡crlrc Utln.vttclsc nf Àlotortn -
Forlgc¡rct gircr større SihLcr'

hc,l. irlet bcgge llænclcr cr Par

Strrct

Dynamoen
cr lotlrctstillct og arrlrragt lorrn

oa¡ C-r'linrlurL'l"hl'cn I)t'n lc'
''(.rcr 

Slrrltn lil ßaltcri' l-¡s

og l'æntling. Dcn cr sPæn-

clin¿rsrcgulcrcndc og gi"cr ca

70 \\!atl

@"sl c.

Værktøiskassêñ nrctl konr¡rlct Vlcrlr.tØi og l"edtsprdjtc

".l tti,.*t ,tn.ltt G"u'k'ìsscn paû Stellet'

Stoplygte cr sÍìmnìenl))'ggct med Bnglygtc og snìtrl(t an-

t,.ngt ilrl.tgt l"t" Ilngsl<ærntcn'

Vægt mecl ftrltlt Uclstyr og Bagsæ(le ca' 185 l<g'

Hjulafstand câ' I400 mm'

Gummistørrelse 5,50x I 9'

Olieforbrug ca' 0, I Litet l)r' 100 knr'

Benzinforbru$ ca' 4 Liter pr' 100 l<nr Ior Solomaskinc



SLOTS LØBET.I

e f Koltlfng eler tmlte, hvad
, clog var clet heltllgvis lkke
ke vèteraner tler havcle invl-
d var vi sa^nlet c8¡ 50 naskf-
rlet, parat tll at afvlkLe
e vi de neclbragte klemme¡r

llg vareprøve fra vores spon-
sor slots - bryggerLet. Først går nanr Jo rynqt og hllser
Dâ. og kü nlkice-genken¿en¿e til en masse'gode Yennerr d'e-
íféstã ganmelkendie ansigter, som clet lkke er så Iænge sld'en
nan så sidstr nenlig t1I RallY
enkelte nye l-nelIen, og de får
ner vL cla selv. Da løbet tkke
cler har fået tnrkket clet rlgti
veteraner, og det er jo spænclende at 3êr
Iãtsleaelåen-kalder til iñstruktÍ.on, og vi får en kort og
nãeet klar instmktlon, og derefter etqrlelr medl.et nl-nuts
neÍlennrn ¡ oB I løbet áf neget kort tid tøffer vi roligt
af stetl l'en-af Dannarks skãn¡reste egner og der er så skøn
en uclsigt at ma^r. mange steder vÍrkelig.må koncentrere sig
õm vf jõ oeså skal rrõfae cyklerne på'äd:ikke b"Ig nyde ud-
sigtenl meñ der kommer selvfølgelig også- kontroll"Tl og
selvføigeltg også nogle af ile trgrimmerr, henmellge tidskon-
trollerl rnen derfor nycter vl Jo alllgevel clen skøn¡re ucl-
sigt, oá nå vlrkeltrg bar¡cte at clen cler har planlagt d.enne
tur vlrkelig kencler cleres egn.
Efter ca. e{ halv hunclrede t<ilometers kørseL konmer vl ttl-

for ved ieg lkker clet var
en times pauser men hvil-
have fået noteret tld for

Td, nenlÍg Robert Jacobsens
r Robert Jacobsen clen sveJser

I Da¡mark cler har clet største uttbytte, så er I ve1 k]-ar
over at det er Jernlcunstneren Robert Jacobsen), fnde på
gårdsplaclsen vai ha¡rs fanllle sa.mt venner og bekendte t gang
ñed a-t gøTe alt hvad cte kunne for at 9ør"e d.! så godt som
nultgt for os rrveteran€r"r som cle kunner og- -det-var-ikkesnåtlng. Der stoct kæmpestõre fatle mecl fra¡rskbrød ned tøget
forel på, det smager hlrumelsk, og cler yar hele tiden nogen
l gang-rnéd at risie pølser over åben ilalr og Yt Þlg" nødet
hele [laen, så man nãsten var vecl at skanme sig t11_sidst,
og al den ôejlige macl blev også skyllet necl mecl deJlÍge
tõtAe ø1lerr-det var ganske simpelt et tralctement cler gag-
spar to tlI-alting, og vi havde alle en hyggelig tine in-
d.en vi sagite farvel til fru Jacobsen og alle hencles fltt-
tige hjælpere.
Deieftér started.e vl ud på en lige så skøn tur son den vi
havcle køtt før pausen, og nu var det Jo med ikke at race
alt for meget aisted for tkke at få alt for mange prikkert
så vi sattõ os neal i grøften og hyggede osr og lidt efter
kom d.er nl,n$andten et helt BSA s jak câ. 1o på stribe, clet
er rart at se at der er anctet cler kan ru1le end Harley -
Davidson, cla mange af vores løb har været clomineret af HDt
Jeg tror end.d.a også d.er var flere fndian end HD, og clet
skyld.es jo den altld ret store fynske Indlan d.e1tagelse,
firmaet Bruun - Larsen i Od.ense nå have'været fltttlge til
at sælge Indian I forne tlder. Men så var vl jo ude for

,
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l rrstotstçbet" |or tteteran'nt'otorcykler :

Aob€rtù
hvor der

alle så,ûr. var en tlmes Dausê. Iler{ra
fortsstte' .'lØbet over To¡rsted,

Vi i Syd-jylland takker her-

med alle for god hjæIp veal

vort Løb. Vi er glacle f or

d.et første Løb vat og blev

tif fred.sstlll-end e . fak til

SlotsmøIlen, og tak ti1

Robert Jacobsen' samt tak

til deltagerne mv

K. Boilesen.

K.øt Indian.
Landevejenes Behersker.
Motor Mandens Drøm.
Verdens bedste Solomaskine.

l(om og se dens 0ang, og 0e or Íeber,

Indian Reinhardt.
Amager 1918 y, Lyngbyvej 38, Strand 1296 v,

Ha¡ley Davidson,
BS.A., S{bolea, New
Nirnbus -'de va¡ der
men, dÍsss bæderkronedo nav'
no fta Botol6?ltsn¡
d¡ ¡rSlotslöbeta ior
motorcyHer'blev afviklet
wæBe¡riten

Rav¡lngi, KærbøI.
rieteran lins, Jdrlev, Stubþerug og Am'

mttsbøl til Vingsted, hvor del
va¡ ¡nôl.

þþbet blev afviklet uden
r¡beld. Kr¡n en €hkelt deltager'

qpmt ve!Þoldto þ8 ba¡ t?dc,
ll8e pw al eJersr kedtge
omsorg. Lskfsri sktnr¡ede og
bve¡ ¡nkelt del var omliyggÞ

4? sl dê gamle mssklnor va'r
ttlmsïlt løbot, sô ltlv om nog.
le. €Df,ott€ fål¡lt frs va¡ de¡
nok et o þ{ tor de mn¡ge til-
skuere, sorh lørdag fû¡middag

Itgt renset og Insset. Yderlige

galfile $ilrueuho og køædrag-
ter.
Størst tnte¡essê va¡ der - na.

turligvts ? omkring løbets to
æld.ste motorcykler: en New
Eud.son oii en Sarolea, begge

, vte tlta^ng, Alrninde, ÂgÂrd,
lTudvad oc Votk til den mo

IßU

en wigtende magnet PÂ sirt
os Ariel 1932.

Poul Jørss, KØbenhavn,
9Ar vandt pô en Harley Dsvld.son

1980. Nr. üo blsv Svend t.
Holn, Âbenrâ, På en B.S.A

mens Jørgen St€n Lal'
sen, Odenße, pê en ltrarleY Da'
vldson 1923 tom ùrd PÂ en
tred,leplads.

Iøb€t b8¡ Dnæs 8l et være
veltil¡etüelagt. trÁen ds sYdjY'
ske riedlemmer sf Dansk Ve-
teran MotorcYkelklub h¿vde
d¡ oæÊ lqgt et 8ùor árbeJde t
fortÉ¡€delserr¡e, sè de firange
rosende ord fra kørerne va¡

mtddagst¡id brød op o kørte
hver til sit.

re stemr¡ingsskabende va¡ det,
at fþ¡e af kørerne vs't lført

fr¿ 1920. Særttg llud.son'en, de¡
ikke ia¡lmeset õtørfe e.4+.gl
uutldlc knallert, fik mange
beund¡ehde bl¡kke.

Kø¡erne blev med et minuts-

fuldù tortjent,
-I¿øtdag aft€n var de¡ fest På

Vi¡¡gsted C€ntret, hvol mân
også overnettede. Søndag fo¡-
mtddag holdtes det manøvre'

mellemnun sendt sfstÆd pâ prøver på pa¡kerl¡gspladsen
ten 89 lo¡r lange n¡te, der gik foran centret før ma-r ved

I
I



KRATVTBODEN
KØB SALG BYTTEI

F

SæIges: Velocette I E L954

velocetteMAcr9S3
Knud Rasmussen o3 35 65 25

Sælges: 2 stk Yt Z L5o cc L96+-- L967

Kelvin Hasberg o1 77 63 93

Købes:Mil]-ertygtetil35occCalthorpesamtMillerbatteri-
afbrYd er

T11 Douglas L926 E W søges B B karburator'

Kelvin Hasberg o1 37 63 93'

Egeskov Auktionen'
PåEgeskovb]-evDVMreserved.elenesolgtmedArnesomaukti-onarius
Bent som kassemester og Viggo som teknisk råd'giver'

Købte du noget???
Menøesiord-e.derkom162o,ookrikassen.

Og

Hvisd.uvarenafd.eheld-igeharvietforslag,kikstumperne
igennem,derersikkertnogetd.uikkeharogikkefår,brugfor'
menheltsikkerterdermanseklubvenner,dervilbllvelykkelige
for netop den sturnp d'u har liggend'e'

Send.etparord.omhvadd-uharogd.ufårganskegratisenannonce
i næste nrlrnmer af blad.et '

Triumph Trophy L95L-53, komplet el-ler i dele

I

Købes:

t"

I
¡
¡
I

Aksel Jensen o9 13 F- 55
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DANSK CONDOR
Omkring 1914 lavede smedesvend N.M. Jensen sin egen motorcykel,
han var ud1ært landsbysmed, og lidt af et teknisk geni og kunne
lave næsten art, undtagen penge. Han arbejdede på den tld som
smed på Børglum kloster som gårdens smed..
Han navngav den som "Dansk condorrr og det stod der på tanken.
På kruntaphuset kan hans navn 1æses: N.M. Jensen, HJørrj-ng.
Den tids motorcykler var normalt forsynet med pedalér, så man
kunne starte dem på bagstativet og varme aem op, i-nden man røb
dem i gang og pedalerne var fodhvilere.
Jensen smed pedalerne væk, for når man arligevel skulle 1øbecyklen i 6¡ang, var de ingen nytte ti1.
cyklen havde direkte remtræk lra maskinen ti1 baghjuret, hvadder var ret almindeligt dengang for europæiske "ytfer, og den
_t_ocylind.rede maskine trar s:-kt<ert kunnet ãi-,r" en ganske god fart.
Maskinen var forsynet med. automatiske inãsugningsventiler, og

de kunne få et 1i-11e ekstra
hjalp også med til at fortynde

var af en så dårh-e kvalitet,
ie vi kan få i dag.
anligt flot stykke rrhusflidsar-
været bedre end mange fabrlks-producerede maskiner, d.en havde blandt andet baghjulsaffjedring

magen t11 Indians på det tidspunkt.
Fra Bilhi.storisk Tid sskrift nr. 32. pJ



MOTOR
54

Vor Præmiekonkurrence.
En Peugeot'Motorcycte gratis i Juli Kvartal'

Den danske Motorisme kæmper under saa fortvivlecie l¡orhold, at dèn trænger til Syr-npati og

Støtte fra alle Sider.

Etaf.devigtigsteMidlertilatopnaadenneStøtteer,atvækkelnteressehosdenstoreBerolk-

ning for de nloderne Befordringsmidler'. Som vi sagde det i Prologen til vort første Nummer' er det

cla ogsaa Hovedopgaven for vort Blad at virke oplysetlde og interesserende i saa vide l(redse som

muligt, og vi vil søge at løse denne Opgave ad alle de Veje og med alle de Midler' som staar til vor

Iìaadighed.
De uclkomne tre Numre af ,Motor" har tydeligt vist, i hvilket spor vi agter at føre vort Ar-

bejde, og de tah.ige Intltegnirrger af Abonrrement, vi har modtaget, er detr bedste Borgen for' at vi

l-

I



SV. AAGE SØGAARD
Tprslevvei I
Gerlev
3ó30 Jægerspris
03-322116

Tegninger - Beregninger
udføres af alt byggeri
Spec.: lndusîrihaller

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

In t erna ti ona le b il transpor ter

4*e( 1/¿(hdouc

HARLEY DAVIDSON

SPECIALVÆ R KSTEDET
FOR

POUL HOLM
Roskildevej 56 A
2500 Valby
Trf. (01)301818

BILER _MZ _ SUZUKI _ KNALLERTER
Tilbehør - Reservedele - Udstyr

Aut. forhandler
JOHN ARENDTSEN

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

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

Conrad P. Møller & Søn A/S
6600 vejen - Tlf. (05) 36 03 00

forhandler
@

Vi er veteraner

også sorn

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 8t 55

NIMBUS MOTORCYKLER
Atr h
Stem
Stort
Spec. PPer m' v'

Billig 
des omgående

NIMBUS

ENGHAVE MOTOR
Enghavevej 16,
1674 Kgbenhavn V
Ttf (01)2227 10

Cy linderudboring
Fremstil ling af krumtaplejer
På lægning af tand kranse
Aluminiumssvejsning

VIGGO THOMADSEN
Mariagervej 153
8900 Randers
Ttf. (06) 43 03 44
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Tænk fornuftigt, før DE handler nyt eller brugt
kør til HILLERØD, stort udv¿lg - gennemført service også efter købet-
forretningen, hvor køber og sælger mødes år efter år.

TZ()IT1¡IO
H TLLERoD
Donmorks celdste VOLVO-forhondler

PÅ GENSYN

-HILLERØD AUTOLAGER
Lars Larsen A/S
Københavnsvej l9-25, 3400 Hillerød. Tlf. (03) 26 01 9l

PRøV EN
AUDI

H. G. Nielsen
Vejlevej 108
6000 Kolding
Ttf. (05) 52 25 55

Egeskov
S I-OTSPÁRK tìYN

C'¡tc'tcri:r .Øl . SpiritLrs

Veteranmuse um

fäB+
Flv

tsilêr
lvt. C.

Vognc

BRøNDUMS HOTEL
Skagen

Stedet, hvorfra I
starter eller
afslutter
løbet

få hellere et tilbud fra
GULVMANDEN
Jens Matlsen

Griffenfeldsgade 28. Tlf. (01) 39 95 12

Rabat til D.V.M.'e¡

VÆG TIL VÆG TÆPPER

I
a

Nålefilt - Linoleum - Vinyl
Køkkenborde og gulve

t


