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

HELGE KNUDSEN
Slaglille
4180 Sorø
Tlf. (03) 645002

Hos Linder Pd Køgeveien

fïnder du de dele,

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

LINDERS AUTODELE
Gl. Køge Landevei 493

2650 Hvidovre
Tlf. (01) 78 43 43

Vi ses på

MISSIONSHOTELLET

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

SPECIALVÆRKSTEDET
for cylinderudboring. Stempler leveres'

Foringer, krumtaplejer, hovedlejer til nyere og gamle

motorcYkler.
Topstykker renoveres med sæder, styr og ventiler'

Alt maskinarbejde og svejsearbeide udføres'

Løse motorer modtages til hovedreparation

INGANA A/S
Strandbou levarden 64, 21 00 København Ø

Ttf. (01)TR 1425

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

Sv. Aa. ENGSTRØM A/S
Aut. VW forhandler
Vermlandsgade 34,2300 S. Tlf. SU 4900

Løjtegårdsvej 169,2170 Kastrup. Tlf. (01) 5149 00

KENDT FOR GARANTIENSv. Mikkelsens Dentallaboratorium

en tand' bedre

Borgmestervangen l6
2200 København N.
Telf. Ægir 7600

JENS GRAVERSEN & SøNNER A/S
Vognmandslorretning
Tlf. (03) 3e 7't 40

Tlf. (01) 84 19 s9

Kørsel ntetl 5-25 tons biler i ind- og utJland

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. Køse Landevei 166

2500 ValbY
Tlf. vA 1427

Rabat til D.V.M.'er
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lU"r, {91 var en gang, da en Cleveland var Amerikas mest solgte motorcykel'

I Danmark er der kwr to jtilbage af 1922'eren.

I)en nrest velholdte af dern ejes af autolakerer Thorben Darnsgaard'

ider i denne weet<end præsenterer den i et veteranløb ved Egeskov på Fyn
En årgang 1922, det er der-

imod sager. Nàr man bevæger

sig i de àrgange i moüor:cYkler-
og biler for den salgs skYld og"
sa - så betyder tre âr ganske

meget.

Passet og
Pleiel

- Men hvad der i denne for-
bindelse er nok så væsentligt
er, at Cleveland'en ikke har
været gennem et større re-
staureringsarbeide for at nà

den sùand, den har i dag, for-
tæller Thorben Damsgaard.
Den er blevet Passet og Pleiet
ordentligt i hele dens levctid,
og den er derfor original til
mindste møhik. I¿kken er
den originale. Ikke skinnende,

for det har den aldrig været. '

Sandsynligvis er fordækket
detsamme, somsad Pâ cYklen

fra fabrikken, hvorimod bag'
dækket var slidt ned, da jeg
købte den. Gennem bekendte
inden for veteranmotorcYkel-
klubben konr jeg i forbindelse
med en mand, der havde et fa-
briksnyt, men 50 àr gammelt
dæk, og da han hørte, hvad jeg

Der va¡ en gåtrg, da deu var
Amerlkas mest soþte leh
vægtsmotorcykel. Men det er
etpar dage slden. Falúisk me-
rc end l0 år. I dag er den en

smuk og velbevaret sjælden-
hed, og den nuværende ejer er
endda parat ttl at gå sâ vidt
som at kalde deu for et kleno
dle, skønt han er indfødt
vcndelbo og derlor flasket oP

med indgroet respelrt for sPro'
gets smykkede adjektiver.

Det, der her er tale om, er
en Cleveland motorcYkel, fa-
b¡ikeret pä fabrikken i Ohio,
USA, en af de sitlsæ dage i
april 1922. For et Par måneder
siden blev den erhvervei af
aut,olakerer Thorben Dams'
gaard, Gærumvej 8, l'rede
rikshavn, for hvem gamle mo-
torcykler har interesse i al-
mindelighed, velbevarede ve-
teranrnotòre1'kler i særdeles-
hed. Han er i forvejen ejer af
en velholdt, indregisheret
tlarley Davidson fra l9Ê8, er i
gang med at restau¡ere en

Rutlge fra lf,Ì3. og har en BSA

fra 1925pà >beddingr<, Men def
er bare Dgarnle( motorcYkler.

skulle bruge det til, kunne jeg

også købe det. Men pà den kla'
re betingelse, at jeg afholdt
mig fra at ændre spor Pà mo-
torcyklen. Det løfte er jeg inò
stillet pâ at holde, sâ længe
der er mulighed for det,

firorben Damsgaard købte
moüorcl¡klen af ftu landin-
spektør Norma Hassing, Fre-
derikshavn. Hendes (ar

ejede den i en meget lang ár-
'række. Derfor har det ogsâ

været muligt at rekonstruere
motorc¡'klens hisiorie næsten
komplet.

Registreret
fdrste ganE

¡ t92s
- Ðet fremgár af toldPaPirer

og indregisheringsattester, at
Clevelanrl'en er blevet ind¡e-
gisÞeret første gang i Skagen

i 192õ til en mekaniker H. Fre
de Jensen, og den fik numnler

P 22, fortæller Thorben Dams-
gaard. Hvor den har været før
den tid, ved jeg ikke, men den
gang var det meget alminde.
ligt, at et køreùøJ stod i lang tid
hos grossist eller forhandler.
Endelig var inrporten fra USA
jo heller ikke noget, der fore-
gik med ekspresfart.

Mekanikel'en i Ska¡en hav-
de den til 1927. Sà blev den
solgt til toldbetjent R. Chris-
tiansen, Skagen, der dog ktut
kørte på den et àrs tid. I mai
1928 skiftede den atter ejer.
Køberen var sadelrirager
Laursen (sådan står der i Pa-
pirerne) fra Frederikshav¡l
inrlregisheret, før han solgte
den til fru llassings far, mo-
delsnedkerHans Christensen,
Elling. Han flytüede i øwigt
senere til Frederikshavn og

var gennem en ârrække ansat

¡A Alpha-Diesel. Hans Cl¡ri-
stensen havde indtil krigen
Cleveland'en indregisheret
med nummeret P 1773, men
ved krigens start blev den som
mange andre kørebjer ldod-
set op.



GTIMT FR.A EN SVUNDEN TID.
I

>Rdrt<
iævnligt

I 1916 kom den atter ud at
køre - nu metl ñuruneret P
2332 - og nummerpladen fra
forskærmen findes stadtg.
Hans Christensen havde mo
torcyklen indregisheret helt
frern til sin død i 1967, og selv
om han i flere år ikke brugte
den, så blev den under alle
omstændigheder ¡rrørt< en
gang årligt. Efter firorben
Damsgaards mening er netop
drt en af ârsageme til, at Cle'
veland'en er i sâ tin stand - og-
sâ teknisk - som tilfældet er.

Ihorben Darnrígaard er ikke
meget for at røbe, hvad han
har betalt for sit klenodie.
Men det kan afsløres, at fru

'Hassing vil bruge pengene til
en ridehest.

Synet
og godkendt

Forleden blev Cleveland'en
præsenteret for Statens
bilinspcktør i Frederikshavn.
Den blev behørigt beundret -

cg hvad der er nok så væsenþ
ligt, den blev også godkendt.
Et par småfeJl, som nu er bl+
vet rettet, det var det hele.
Damsgaard fâr dog ikke pl*
der pâ den konstant, men iføl-
ge en speciel ordning for køre'
tøjer ældre end 1917 kan han
hente en prø'replade på politi-
stationen, nârhan hsr lyst og
sâ begive sig af sted.

Det sker i denne weekend,
hvor Thorben Damsgaard
metl Cleveland'en deltager i et
internadonait veteranmotor-
cykelløb, der udgår fra Ege
skov Slot på Fyn. Lrbet får
godt 80 delüagere, og det er vel
at mærke þbet fur feinsch
måckere. Damsgaard har
som medlem af Dansk Vetâ
ran Motorcykel Klub hele s¡v
gange delt¿get i det kendte
Skagen-København rdly (og
vandt dette løb i 191), men
han har aldrig været med i lr
betpå Egesl(ov.

- Hidtil har jeg ikke haft et
køretøJ, der var værdigt dl
dette løb, siger han. 

¿r,.¡-.

Motoren på den gamle mo
torcykel er kvadratisk, det
vil sige, at boring og slag-
længde er ens. I dette tilfæþ
de tre hekvart tomme. Cy-
linde¡volumen er 26?
kubikcentlmcter, men ydeÞ

Ê$\*

sen er beskeden, ikke mere
t'nd to'trc hestekræfter. Der
er to gear, der nærmest kan
beskrives som et højt og et
endnu højere. Store bakf,er
er ikke Cleveland'ens livret.

)
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-ogsô forven til din motorcykel

vi blonder efter pr9ve.. ..

{\

FARVEMESSE N
I

A. ALEXANDERSEN
RANTZAUSGADE 3I

01-397174 lllr

Nôr du ikke ved: of i Motorlogeref
pô Holmtorvet kon du stãt'rg kPbe

Bl.o. AMAL - og BING korburotordele,
mognefdele, fælge, egern, dæk, slonger,
lygteglos, omperemetre, skærme, stempler,
krumtopleier, kobler, pokninger o.m.o .

Kolder du dis veteronkórer ?

de sliddele du mong ler til din cykel .

0r- 31 30 rl

HALMTO RVET 4ó.50
KøBENHAVN V

fra

BYENS LASE.SERVICE
BLÂGÃRDSGADE 36.38

22OO KøBENHAVN N

392324 - 392444

Stop tyven!
med en 100% dirkfri

Abloy-Lås

Alt i låse og nøgler

DøGNVAGT

GAS-VAND-SANITET
CENTRALVARME

HAR DU PROBLEMER ?

Kolechen el ler lædersodlen

Ring eller kom

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

Bl ikkens logermester
K. E. Toft Honsen
Hillergdgode 22
2200 N.
01-ÆG. 5ó8r

J!tt



I.¡øITT:ALDSLØB¡E,T
Ostebordet og hvidvinen er klar fredag aften, vi venter på Gunn31
tl" Silkeborg, han skal overnatte. K1. 2o,oo ringer han: Jeg holder
i-trl.trse B S A en vil ikke mere:. Nu er gode råd dyre. Gunnar gir
os et nummer vi kan ringe på, så må vi ha fat i Jens, nä han var
if.tu hjemme. Mon så ikke han er ude efter Birgit,- io? vi ramte næsten
pf"t, Élot var de igang med natarbejde og vi1le først være sent fæt-
ãi_g" meget sent, men vi måtte låne Hannomagen, men først måtte Charle s

treñte hans VltI , så de kunne bytte.
Efter mange lange blikke ti1 ostebord.et kom han langt om Iænge af-
sted og Svend og jeg gik igang med ost og vin. .

K]. ooloo kom Gunnai õg Chárles, fik cyklen i kæ1deren, der skul-
le først kikkes på d.en om morgenen, Charles ind og aflevere bilen
også endelig kunne de gå ombord. i reten af osten.
oóZ var alle trætte, mõn skull-e vi nu al1igeve1 ikke lige kikke på
BSA en De forsvand-t med, en flaske vin und-er armen, oB Svend og
jeg snupper også en flaske.
oo4 er d.en klar og a1le går ti1 ro.
Troo op a1le mand,6 mennesker i bad samtidig men d,et er skønt, vi
skat hãve de tre største + vennj-nd.en med. Charles henter morgenbrød,
Svend kommer sløv men kaffen hjælper lid-t.End,elig er vi kl-ar, llar
vi nu det hele og a1le taskerne, husk styrthjelm ti1 alle, hvis d.er
nu var et led.igt bagsæde.
Vl starter mod Gildhøjgârð,, jeg sidder bag på Gunnar, han er ikke
tilfreds med cyklen, den lyder ikke som den skal- osv osv.men ieg
syntes d.en kørte udmærket.På Gild.højgård bliver alle placeret på
bagsæder og så går starten. Selvfølge1ig køter vi for langt, til-
bage igen, men hvor i fa er nu alle de and-re hend.e, Là, d"l
er d.e. Charles spØrger om det er vores taske der var glemt på gård.s-
pladsen, så tilbage igen.

Så går det ellers mod Kul-huse, over med. færgen, vj-d.ere til- d.en
næste og over d-er. Så melder sulten sig,og frem kommer brød-kassen.
Nu snupper vi så d,e sid.ste kil-ometer til',Burvænget,det bliver regn
og d.er er mange ð,er kører forkert, så d.e må lige på rette spor in-
den vi forlad.er d.em.

't BURVÆNGETrret skønt sted, et helt hus til famllien,kan man
forlange mere. Lidt tørt tøi på kroppen og over i pejsestuen hvor
d.er var varm kaffe, oB der gemte sig et billiard ind.e i den bageste
stue,så d,et trak lige en halv times tid ud af programmet.

Kl. I8,Jo er der mid.dag,flæskesteg med rød,kål og sprød svær'
jo, der mangl-ede intet. Efter maden går vi ind i pejsestuen og der
kan man så få tid til at snakke med Vennerne i ro og mag. Nu kan
man rund.t omkring se at d.er er nogle der får små øjne, så der må
gang i bånd,spilleren og det hjalp,nu kom der gang i fod.vorterne,
mon ikke jeg fik tabt op til flere hundrede gr. Ved sid,en af var
der nogle der gik igang med føllessang, såd.er var noget for enhver
smag. Kl. 27oo kom der mlnsanten natmad, det var virkelig et løb
hvor der ikke var overladt noget til tilfeld.ighederne.

Sønd.ag morgen,Hanen galer så på med badebukserne og ned. t1l
stranden, men bademesteren svigted.e,så.d.et blev kun til en lille
svømmetur på god.t 5oo m.Så drog vl op til fælles kaffebord., oB i
du milde, der var alt hvad- hjertet begære, efl meget fin start på
d.agen. Vi får så ljd.t instruktion.¡om søndagens etape og den star-
termed- en fin 1111e spicialprØve på cykel, og Jens er skrap med
stopuret.Nu går det så" d.erudaf det er noget koldere i dag og vi
må af cyklen en gang imellem og tage en lille Løbetur.

Så kom der en hemmelig tidskontrol, men nej, det er Jens og
Birgit der holder med kaffevognen, det var d.ejl-igt så fik vi var-
men igen, Gunnar er stad.i
ikke høre på mere bare af
L3,3o vi får Wien.erschnit
sultne. Kl. 15 præmier ti
Marianne Stig og Ib for e

g utilfreds med- cyklen men det gider vi
sted . Så vid.ere til- Hvalsø Kro kl-. er nu
zeI
Ia
tv

det smager god,t og åh hvor var vi
lle. SIut på dette Iøh stor tak til

/irkeligt godt Iøb.



MøDER."
De nord jYske med'Iemmer ¿¿f

I ¿nmark. v€ter¿nmot orcykelklub

ir,rr urandag den 29'september kl' t9'3o afhold't klubaften på

:tebildhus
O]eil/enoerbybød'velkoìlìlnenloSglæd'ed'eSigoveratrSeend.el
nye. Der var møot 25, og der¿i 7 som vi ikke havcle "u! 

før''
ved vore mØd.er. Meci det ¿'nt¿l bevises' at interessen for
klubben stiger støt.
s= blev d.er sn¿kket om:f,orår'sfesten. Der var bred' enlghed' om

¡¡"t gentage successen fra i ùr. Ðet bliver igen viborg-folkene
soru skal stá for ¿rr¿ngeuentet. J'esten er forløbig fa'stsat tit
omkring l.februar.
chr. wencerby kom så ind pa Had.sunrL-Iøbet' ilan kunne f¡'em-

vise et regnskab rned et særd'eles nyd'eligt overskud"

Llørgaard'-Jacobsenti.lbøcl'|d'enord.jyske''enantiksparebøsse'
d.en har tilhørt l-jrinsens Livregiment i viborg'
i_ierefter snakked.e chr. wender.by og viggo lhomaosen om d'en

ko¡¡l,encle genel'alforsamlingr oln klubben i det hele tagetr o8

orr.r Skagen-Iøbet.
iJ ir"rãt Viggo Thomadsen et meget interessant fored'rag om

ind.stilring fu a¡na] karbur.atoren. d.et var rær'erigt, det er
jo ikke aLle som er fagfolk'
Nu var oet kaffetid, og efter d'en fortalte Nørgaard-Jacobsen

igen nogle af sine historier om motorcykler i gamle dage '
Somnogetheltspecie}tbort¿uktioner.ed.eViggolhomadsenet
pår fabriksnye *10"" karburatolerr og inotægten herfra gik
i sparebØssen
i{æste mød.e vil b}ive holclt ptr Rebj-td'hus mrand'ag d'en I7'november

Li1. 19 
' 
3o.

rjn

Den nye,,Wanderer¡' Motorcykle
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EGESITOV
Und-erve js ti1 Egeskov L975.

Klokken er 6

med flleren
til at sove
har aftalt a
Gretes Magna
får en hurtl
børn med..
Vi er sanmen med all-e vore syd.jyske kammerater inviteret til kaf-
ffe hos ole Petersen i Nr. Bjert ved. Kolding, som vi siger 4jgrt:
11g tak for.Da Bernard. og hans kone Nell ankom var der stor sam-åmenstimling om deres bil, for i den stod Bo1les C1r1us.
Det var også en fornøjelse at de tre generatloner Conrad - Robert-
Peter Møller var mødt-op.
Da vi alle havd.e fået kaffe (nu igen red-. ) gik det afsted mod Ege-
skov, fi1en desværre kom vi ikke ret langt før Peter M fik vrøvl- med
B S A en d.en kunne ikke trække op af bakkerne, han havde sin lil-Ie-
bror bagpå, ham tog Niels med i bilen, derefter gik det bedre,
Conrad, og Robert var kørt foran, dem så vi ikke mere.
På Fyn var den ga1 med. Peter igen , den kunne ikke mere, så d.a vi
var kommet ti1 Egeskov måtte Conrad. tilbage med. sin hænger for at
hente ham.
Peter og Jørgen kom dog rned i Løbet all1geve1, for Burchard,t A
var så venl1g at låne d.em sin B S A. 0s der havd,e cykler på hænger
fik læsset àf, god.t jeg havde en slid.ske med,, d,en blev flittigt
brugt.
Resten kender vi allesammen, dog vil jeg gerne sige tak til aran-
gØTer:ne for endnu en dejlig veteran week-end..Egeskovløbet er noget
vi alle ser hen til med stor glæde hvert år.
W Freudendahl, Brøns.

I

ç)
på
:I.
L
(,

t
(J
b

o Lørd.ag morgerì., min kone og jeg kører hjemmefra
hængeren, det er neÍütere for så har vi bilen med
Kl. 7 ankomst Gret og Niels i Københoved., som vi

føIges med.
Debon og Nielrs Norton står klar på hængeren, vi
kaffetår og så afsted., Grete og Niels har deres to
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VerenlEinE tot insta¡rdhoudlng van hietorische nrotorfietsen

Opgerlcht 2ô nov. 1955

Kon. goedgek. 29 dec. 1960

Giro penn. 486415
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ill- Ral1Y L976 er startet god't
ôê.

4-5 september I976
r'titte-Hengelo i Geld'erland
Overijssel Provinsen

ig Ridðsko1eñ GomPert velkend't

t før-oPvarmnings-ral1Y fredag
ag efteimld.d-ag resultatog præmie

uddeling.
Led.elsenbestårafRoe]-KreumenogJalOstermei¿eI-Sgm98såS!.od
for 69 og To Wi"ãtoili-ãa Sol tihãtte1æggelse af Rallyet er sik-

eam er al-lerede bestilt, inden
er allerede begYndt at bestille

æste år
så blive muligt
t som muligt, imellemtiden bør

spørgsmål rettes til-
Roel Kreumen
Marktstraat 6
Hengelo (cll)
Ho11and..
vi-güd;ï os til_ at se jer allesanmen i Holland næste år

Ril. 1T ¿ll01t[1ll

I

Poul- Button.
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Arne Graversen.

1. Grund-et kontingentstigning ti1 D M U, og ønsket om en lidt
større kassebeholdning i tilfæl-de af uforud.sete udgifter, fore-
slår jeg herrned kontingentforhøje1se til 1oo kr om året.

2. At der i klubben udvæ1ges personer til at varetage spec. opgaver
som: DÆK- FÆLGE-TRANSFERS m.m. så1edes at medlemmerne kan få op-
lysningel hos en specialist på hver enkelt felt ved. event. indkøb
i udl-andet fremstilJ-lng med mere.

5. Der bør væ1ges et medlem, til- at varetage vort tilhørsforhold.
til Asurance Instituttet samt udarbejde en information ti1 frVeteranenrf
om forsikringsbetingelser, om mullgheden for at danne egen gruppe.
Al1e informationer skal trykkes i rrVeteranenff med regelmæssige
mellemnm, så1edes at vore nye medlemmer bliver ori-enteret om
mullghederne.

4. Der bør i D V Mts Iøb ind.føres total forbud mod anvendelse af
mod.erne ra11y udstyr såsom triptæller, samtaleanlæg og andet grei,
endvldere bør speedometerne plomberes ved Skagenløbet for at mod-
virke den stad.lg stlgend,e ra11y tendens
Enhver overtrædelse skal følges op med d-iskvalifikation af d-el-
tageren.

Chr. Wenderby.

Det foresl-åes at det såkaldte RALLY SKAGEN igen får sit oprinde-
liEe navn SKAGENIØBET

-" -'Soñ begrundel-se: T-,øbet, mand og mand 1mellem, næsten altid cm-
tales som SKAGENLØBET, ligesom næsten alle aviser omtaler det
sådan. Ord.et ra1ly leder uvilkårl1g tanken hen på noget med
fine og dyre b1l-er.

Poul Jørss.

1. Pensionister med- mindst 5 års ancinitet i D V M skal være kon-
tingentfri(event. betale halv kontlngent).

2. Aldersgrænsen for motorcykler i alle D V M løb sættes til
3r-r2-L945 .

3,DVMudmeldesafDMU.

W. Freud.end.ahl.

1. Und.gå at køre på grusve je under løbene, d.et
de gamle maskiner, som vi er så ømme over. Det
gafler kæder mm. 0g der er stor fare for brud i
mØTe stel, event. afstemnlng om dette enne.

er
sl-

d

for hårdt for
ider på for-
e efterhånden



F

Z. lV. Freudendahl.

2= Bedre musik ved festen på Egeskov, jeg blev glad dt -¡eg så det
var to andre i år, men ak, de var da meget rlngere end ham den
fiã¡tenae selvglade vi havde tid.1.igere. Er det et økonomisk pro-
¡l-em: så tag event. 1o kr mere i startpenge.

Peter Malmolin

T anl-edning af fo aars jubilæet i D v M udgivel en bog om D V M

med. bil-1ed.ðr-artikler ii.terweus med. rned.lemmer cler var rnetl fr'¿.r sta.r:ten
ldærrirere red.egørelse -¿il føIge på general-fcrsanlingen.

Kurt Søe.ârô..

l.Det foreslås herned at man j- $12 r¡letter den her understreged'e.tekst
Forslag til behandling på Generälfor"atling skal TTre Fornand'en i hæn-

de senest I "eei--iã" 
õ"ä""alfors. afhold,esl hvorefter de udsendes til-

medfemmerne.
ËaË¡#;TËt l"t er en bekostel-ig ting.bare at sende dette ud til ca'
225 me61enûer , nâr man kan nøies"med- ãt tægge- dj-sse forslag- frem på

¡oía"rr" ti1 de cã. 85 medlermér d.er komrner tilGer:eral_forsamlinEen.

Z. Det foreslås hermed-, at man som fast Tradition invitere BIL R med

ti1 Jy11andsløbet og løvfal-dsl-øbet.
¡ãgruäAefse: Det viãer sig, at der på Egeskov IKKI kan være så mange

t¡-Ï ¡ta. spisning som r¡i îar i åT, õg dã vi efter min mening skylder.
gitfotkene min. 7. 1.rf om året , mà'det være tif disse Iøb de skal invi-
tere s til- .

fr2r/) (r.,

I

- T*, jeg ved udmlerket, at I havde general-

forsamling I klubben I aftes. Det jeg er gal over

er, at du først kommer hjem NU fra den sidste

ârl

II
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Rute for remtrækker ca 3oo Im'.Ir-

K
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Rute for store motorcykler 5oo-6oo lsn.

Kontrolposter i kryds hvor begge ruter
mød.es.
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FoRgl,R6.
Ruten Københarrn-Hund-ested-Grenå overnatning på D jursland
Djurslana-Í,t]oorg med overnatnlng der.
Ä1borg med nål i Skagen.
Den tlkJce streg er ruten for rem rækker, ad, små amtsveie +grus'
men nogenlunde direkte.
Den tynde streg er ruten for d.e store mc er, der kryd.ser den and-en
rute.-Ikrydsenõ er opstillet kontrolposter. længere ude i de store
sving kan der være rutekontroller.
tr'ord.ele.
Rãffi'ffierne får den meget stærkt efterlyste korte rute, de er med
på sanrne strækning, ikke alene, v1l hele tiden møde nogle af de
and.re.
V1 behøves ikke to ruter, ikke to hold kontroller, vi er salnmen
om aftenen, al-le ltat køtt København-Skagen.
Vi behøver kun en lille opsamlervogn(VW pick up) til rentrækkerne.
Der vil blive mind.st 4o remtrækkere i )'976 til Rally Skagen.
Ulemper.
TîTã-er ikke nedenom Fyn, i så fald vi1 ruten blive for lang

t

r_gen J¿
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is the only German machine to
have won a Senior T.T. That
was in 1939 and the model

Will¡ Noll Norton str¡ng
no present-day

place.

'Rarely be seen in solo races-since the war-the
nearest a pproaches to

the mid- I 950s
success being

the B MW has
achieved by Walter

completelyZel',er in
ional sidecar scenedomìnated the ¡nternat

ended the
sìnce 1954, when
world champion-

idecar racer withship wins. CertainlY,
any sort of ambition
championship arena w¡

of

would serious ly ent-.r th€ world
th anything less than a RennsPort

16 MoroR cYcLIsr ILLUSTRATED

drawìngs by Helmut Krackowízer
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EEW racingI motorcycles have
enjoyed a longer,
or more

MOTO
successful life
iñ;;"ä;'l'iiìie all-re¿ 247 cc Moto Guzzi' The first one

;'"i"';Ë äàËrt-ii. jÞzo. n-t"* examples are still being

GUZ,Z'

ît" t';i i:î;lî' #,:"0;, íio : 1ï Jå" ifi ::Ji i¡i 3 " ü"i
then went on to w¡n t'he"Sen¡ot as well on the big ì20'
vee-tw¡n Guzz¡-shatterìni- i"i" and lap records in the
process.

Omobono Tenni, one
cvcle racing, won the
machine such as artist
here. lt had swinging-ar
spr¡ngs beneath
dampers (which
than they maY a
ridden a machin
girder front forks, and th

to continue as a teatu

Many of them, and manY
óf the 300 and more

international wìns
notched up over the

same period, had
been achieved with

the long-
established 250.

'///

///////

1

I

I

1

I
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CLASSIG RACERS No 5

Husqvarna
drawn by Helmut Krackowizer

measure to Rolf Tibblin and Torsten Hallman'{:**

terminåte within the radius of the rear wheel.

DO

MoroR cYcLIsr lLLUsrRÂTED 25



Mekan¡kpåen
heltanden måde

- Det l¡¡n dq'ikke eigee no
get beatemt om. Jeg har itke
ælv t€otau¡efet min ,,Elle-
h¡m", men det h¡r vist tåget
omkingetparår.

- K¡n dø kore eon den
etår hc?

- Ja. Jeg Lcrte pâ den pâ
ChùlottêDlu¡d Ttavbane i en
pau* i Guldbarrebbet fomy-
bs.

Vi de¡ indenfor i det ,,al-

Pâ nogle reoler liggrr dcr alver-

kerdtstsb viær sig at være
ga-l¡ dele til veteranmaeki-
nerne. Disse deles værdi kan
ikke gores op i pengen, men de
er guld værd for dem, der h¡r
demehobby.

- Hvad gfi Erar, hvis man
under genopbygningen atår og
m"ngler en beotemt delZ

- Sâ prover 'un a6 fâ fat i
den, Ve¡de¡ over c de¡ klub-
ber for ejere af vetaa¡m¡eki-
Da. Disso menaæker hjæþer
hi¡¡nd¿¡ med dele. For nylig

ne cykler. Lidt efte¡ kom en
m¡¡d hs¡ til mig og fortalte,
atjeg kunne fà aådrn eB Eotor
af h¡m. Næste d¡g lejede jeg
eâ en bil og kørtc op nordpâ til
han og fil den¡e Eotor. Lir-
der pe¿a hen i et hiorae, hvor
eD sn¡vsot og rusÞn klump
met¡l vieer rig at vætr ên Eo
tor fra 1923. - Deguden, for-
tæller Li¡der, bar nogle fir-
maer spæialieeret aig i ab frem-
etille nye,,gaEl€" dsle. Endvi-
dere h¡r nogle fundet ud af, at
f.eke. et etempol fra en lndian
motorcykel ka¡ e¡etaÈ€d af et
stempel fn en Ford T bilmoto¡.
$ld¡nns fortegnelaer over er-
ståtñingsdele cr solvfclgotig til
stor hjælp.

- Hvorda¡ stûtade din ir-
tceeee for de gamle notorcyk-
ls?

Det vsr motorcytlon lS4:
hvorken kobl¡no sllor gsar, og
bremso em pS en hætevogn.

- Je¿ er motorcykelmeka.
niker og stsltede og€t vêtk-
sþd i f938, så jeg har efterhán-
den fået mmlet et stott, infor-
mations- og erfuhgsmateria-
le, aà det hu jo også spillet ind.

- Et dumù spørganål:
Hvad bruge.e,de g¡nle maak¡'
ner til?

- Til at kø¡e på, ¡Âr lejlis.
hed byder sig. Jeg har f.eks.
væ¡e0 det meste af Eu¡ooa
rundt på -ln Ha¡lay-Davidsõn
fra 1916, eluti:e¡ Linde¡.

frl'

hovedloL¡b f,¡¡' h¡n udsûllet
do ma¡kine, der vel nok e

gu to Hat¡s)'-Davidso¡ fra
f9,¿ og f9f6 ¡¡mt en BSA fra
1921. Dqudover Ysrter ot Prr

guopbyggÞ sâdrn eo 8¡rnot
motorcylel?

a

I'l

Sådan ær maskinerne ud, nâr Linder fär dem. Her en Triumph fra
19æ

I

a

Her or motorcykeldanskerens maskine anno l9O{: Elleham

dsns hiTehqgineer og dinge
noEer, det ved D.ærDete be
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SPECIFICATION over 500 c.c., TOPVENTITET, 2,PORTET STANDARD og DE LUXE
MOTOREN er toportet med Topventiler 'I'RANSM % l'omme Forkæde ind-
gã speciellc Egenskaber. Den har 85.5 kapslct i Bagkæden er 96 X 7a og

irm'Slag, hvilket giver et Volumen paa beskyttcs
er skraatstillet i Stellet. Smøringen sk HJULEN ige expanderende Bremser

med 18 cm Diarneter, med stor Brqmsekapacitet. Dæk-
størrelsen er 26 X 4.

Deluxe har forchromede IIjulfætge.

STATMR anbragt for og bag.

STELLET er Duplex Type med Øjel til Befæstelse af

ranken angiver orietrykker. ilii:i.*i,"iril.,iî;J:Lii:s ,ì'iJl,ä"*"Ël 
at modstaa

VIPPE tændig indkaPs-
let. V direkte fra Mo-
toren. t i Vippearms-
huset, øv og Grus.

ALUMINIUMSSTEMPEL af speciel hærdet Blanding og
forsynet med fl¡'dende Stempelpind, 3 Kompressionsringc
og Sklabering.

KARBURATOR er' Åmal. T.T. med Dlejehaandtag.a
BENZINTANKEN er af svejset Staal, smukt lakeret og
stafferet, med indbygget firkantet Instrumentpanel. Tan-
ken rummel ca. 12 Liter.

I'ORGAFLEN er en fuldstændig ny Konstruktion med
større Lejeoverflade og længere og tungere ,\ksler. Den
cl forsynet med indstilÌelig Støddæmper samt Styrbremsc.

GEARKASSEN er spt'cial Burman med 4 Gear. Udvcks-
Iingen er 5, 6r/t, EY+ og 13% til 1. Fodgearskifte

SADLEN er Terry De Luxe Sværvægt med lav Top og
bred Næse, hvilket giver en behagelig Kørestilling.

SKÆRMENE er meget brede og yderst smukke, forsynet
med Midtelstykke og holdt paa Plads af stærke halvrunde
Stivele. Løftehaandtag anbragt paâ bageste Stiver.

LYSANLÆGET er elektrisk ti Volt. Batteriet smukt ind-
bygget sammen med Værktøjskassen under Sadlen.

T?ßNDING: Standard Model har elektrisk Tænding.
Deluxe Model har Magnettænding.

TYNGDEPUNKTET er meget lavt, hvilket bevirker, at
Maskinen el den sikreste og letteste at køre og kontrol-
lere. Afstanden fra Vejbanen er ca. 12 cm. Alle Dele,
som ikkc el lakeret, er forchromede,

UDBLÆSNINGSSYSTEMET er endnu mere effektivt med
ì\{outetingen af slørfe og bedre l-idblæsningsrør og Lyd-
potter, som reducerer Udblæsningsstøjen til Minimum.

LAKERINGEN er udført i Elfenben og Sort.
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SPECIFICATION OVER 350 C.C. ' TOPVENTiLET ' 2'PÜRTET 
-DE LUXE '

TRANSMTSSIONEN skc¡'ved 7,.: Tomme Forkæde og 7s X
% Iìagkædc. Forkæden løber i Oliebadskædekasse med
inrtstilÌelig Olietilførsel' Bagkæden bcskyttes.v-ed Kæde-
skæt'm, som holder Kæden fri for Snavs fra Hjulet'

ÍIJULENE el forsylet med store indvendig expanderende
Bremser, l8 cm Diameter, der här meget stor Bremse-
kapacitet. Forbremsen kontrolleres ved Haandtag paa
Styret og Baghjulsbremsen ved let tilgængelig og let ind-
stilletig Fodpedal. Dækkene er 26 X 3.25.

STATMR anbragt for og bag.

s Type med Øjer
nok til at modstaa
skønt det er meg

eÌ fuldstændig indka¡rs- ingestc Tegn paa

e direkte fra" Motorän. llì¿ErRes'

Vippearmshuset,smøres|Aqt-ENcrTer'ryf)eLrtxe-Sværvægtrned.-lavTopog
Glus. bred Næse, hvilket giver en behagelig Kørestilling'

ALUMINIUMSSTEMPLET et af specielt hærdet Illandiùg SKÆRMBNE er brede og smukke' fors¡'net med et ekstra

- os hat flydendc Stempelplnd af stot u¡u-"t"ì'. 'i;;;;ì Midte'stykke og holdt þaa Plads ved stærke halvrunde

" i*"'jiloiåITå'|iìr"i!".g otiering. Stivele. 
'Løftehãandtag 

anbragt paa bageste Stiver'

KARBURATOREN er. AmaI T.T. med Drejehaandtag, an- I YSANLÆGET er 6 Volt elektrisk' Batteriet smukt ind-

br.agtpaadetsnukke,r.eneustyr.byggetsammelrmedVærktøjskasserrunderSadlen.
ô nENztNr¡,NKEN er af sveiset Staal, srnukt lakeret i Ma- T'ÐNDTNGEN el elektrisk'

skinens Farver og me¿ inãbygget firkantet Instrument- TYNGDEPUNKTET er meget lavt. hvilket bevirker, at

panel. Tanken .oi.r-"r. ca. t2 Liter. Maskinen el den sikreste og letteste at køre og kontrol-

FORGAFLEN cl cn fu med lere Afstanden fra Vejbanen er ca' 12 cm' AIIe Dele'

stør're Lejeovelflade og Den

er forsynet med indstille emse' re effektivt med

GIIARKASSEN el Special Burman med 4 Gear' Udveks- iìtìiírtrr"tLltd
lingen er 5,61/':,8s/i og 13% til 1. Koblingen har 4 Pla-
der. Gearskiftningen sËer mecl Fo¿en. LAKERINGEN er udført i Elfenben og Sort'

(,
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SPECIFICATION OVER 250 C.C. ' TOPVENTILET ' 2'PORTET DE LUXE

MOT{)REN er etr toP
men. Boring 67 mm
i Stellet. Den srrløre
pen i Follængelse af
ved dobbeltvirkende
pennem en Trvkventil ilrd i Motoren til Hovedakslen og

fti"-i"pp"n. Overskydende Tilfø¡sel føres tilbage til
Sumpen lett.t"tt en let kontrollabel Naaleventil'

XRUMTAPHUSE'-I renses af en Skraber ved Bunden, og

<ìen overskytlenrle Olie returneres til Sumpen af Pumpetr'
Bi Oli"-ttto-etet' paa Instrumenlpanelet viser, om Olien

cirkulerer,
til ToPventilerne

e gaar Paa Rulle-
mP 'fra Motoren.

ALUMINIUMSSTEMPEL af speciel varmebehandlet Legc-
.ing. Flydende Stempelpind med stor Dianeter, 2 Stem-
peliinge plus I Olieskrabering'

KARBURATOREN el Anral T.T. Type af 'Dorvndrafto
Systemet. Drejeligt Gashaandtag pââ Styrct'

STYRET er af smuk rren< Konstluktion'
støtrc. Den er af svejset Staal
ve og Sort. Et firkantet Instm-
mcter', ,i\mpèremcter og LYskott-
n, som rummer ca. 12 Litet.

FORGAFLEN er af fuldstæn<ìig ny Konstruktiotr med

større Lejeovcrflade og ìængerc Aksler. Den er forsyncl
nred indsiillelig Støtldærnper sanrt Styrbremse'

GEARKASSEN el Bulrnans med { Gear og hal Urìr'cks-

lingerne 6.ã. 9, 11 og l6 til 1 Fodgcarskiftc'

'TRANSMISSIONEN skcl ved Kæde. Þ-orkæden er inde-
sluttci i eu støbt Aluminiumskasse og løber i Oliebad'

vondige Overflade.
HJULENE er forsynet med store indvendig expau'ìerende
Bremser med l5 cm Diameter. De har meget stol Bremse-
hapacitet. Dækkene er 26 X 3.25.

STELLET el Dupleks og stætkt nok til at modstaa en-

hvcl Vibration og ethveri Stød, og skønt det er. let, er det
stivt, saa at ikkã det mindste Tegn paa Skridning kan
finde Sted. Stativer fot og Ìrag er Standard.

SADLEN er Terry De Luxe med lavt Sæde og bred Næse

og byder erì glimrende Kørestilling.
SKÆRMENE cr brede og dybe og yder meget effektiv
Ileskyttelse under alle Vejrfolhoìd.
LYSANLÆGET er elcktrisk. Det er 6 \¡oìt med stor Fot-
lvste. 20 cm i Diameter, der giver elì meget stærk og bred
f",isvifte. som Hør Natkørsel lil cn Rehagelighed'

'I'ÆNDINGEN er elektrisk.
TYNGDEPUNKTET er rnegct lavt og derigenrìenr er Ma-

sÌrincn den sikreste at kørã og kontrollcre. Afstanden til
Vejbancn elrca. l2 cm. Alle Deìe, som ikke er lakeret' er

forchromede.
UDBLÆSNINGSSYSTEMET cr folbedt'et ved Monteringen
af størte og mere cffcktivc Lydpotter' sou hatmonerer
stnukt nrod Maskinell.
LAKERINGEN t'r urìl'ørt i EIft'nben og Sort'

ô
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oDrN 1924

Odin " Den nye danske stjerne " er en vidlunderlig rnel<anisk-

frembrín¿çe1se f)e af a1le motorkørende hø j est skattede

egenskaber er her forenede, blød og rolig gan,g selv ved den

langsommeste fart, lidet hurtigere end spadseretempor êfl

evne til i et DUr at gå fra 1o ti1 Bo km fart, der er rent

ucl forl¡løffendc r eD motor, der selv vecl sit trøjeste rotations-
ta1 l.øbel^ fuldstændig rystelsesfrit således er ODIN -
Så1edes står d,:r i fororclet ti1 instruktionsbogetrr men }.vad

er historien bag denne motorcykel.
I 1918 besluttede de to arbejdskammerater S.H. Bryder som var

elektroingienør og Julirl.s Nielsen smed og maskiningienør,
Iøvrigt bror til Níd Nielsen i Fisl<er & Nielsen, at de vi1le

konstruere en d.ansk motorcykel fuldt på højde med hvad der

iøvrigt fandtes på verdensmarkedet.
De blev eníge ofrr at det sku11e være en totaktet tocylindret

flattween på 5oo ccÍI. Den røde motorcykel med pladestel blev

kaldt IINCAS efter tr Den sidste mol.ikaners sørr " og stod færdig

i 1")2o. Sarrme år kørte de to maskinerr som blev l-avetr sammen

ti1 SønderJylland til genforeningsfestlighederne.
lr{en d.er var vr"øvl med kaburerírlgen. De prøvede mange forskel-

f-ige kaburatorer b1. Bing men intet hialp.
De blev derfor enige om istedet at lave en firetaktet motor-

cykel ístedet.
T L)Zo var 4 af disse maskiner klarr og prøvekørslerne be-

gyndte med den nYe ODIN.

Værrketed.et Efter 4 år var man så langt , aL 24 nye maskiner

kunne lntroduceres på det danske marked.

Veerkstedet 1å, hvor d r var 1o mand ansat, Là i l-Ielsingborg-

gade L6 i Køberrhavn, og det var Friis-I'Iansen i Ny Østergade

som skul1e sælge Odín motorcyklerne.
Prisen var ca. 26oo kr. og d.e blev revetvæk. Pressen roste

den i høf,e toner.
lmidlertid krakkede fabriklcen samme år. Ärsa6çen trertil vaT,

* fejl vert L2 af maskinernes krumtapper. På de 12 første

maskíner var krumtapperne drejet, de sidste L2 vat svejsede.

Disse sidste gik næsten a1le istykker, så fabrikken måtte

tage d.ern tilbage og reparere dem på gara.ntien. l)et var mere

errd fabrilcat j-onen J<un.;; .r,'í;r Ðn medvirkende årsag kan også

være, at den danske stat d-ern 16,L2.I924 indførte den første

omsætningsafgift på motorkørertøjer, hvorved prisen blev for

hø j til marlceclet . '

Man nåecle altså at lave rlr¡ 24 nye odin',er plus 1 baneracer
som Sild kørte På Glostrup banen.

í



Specifikation ti1- ODIII motorcyklen

ìfotor: 2 cylindre, vandret, luftkølet' topventilert

slaglaengcle 7t, mmr boring Jo ñffir rr.mfang 577 ccmt

, Hlí 5¡ í:ikatte fiiK 2t2 kompression !-4'7'

Sanrmenbygget krumtaphus, gearkasse og kobling'

I{raftoverføring: Ðnl<el' ru1lekæde 5/8" 
^ 

3/8"

Smøring: fIelautomatisl< under l<ontrol også håndpumpe

l"lagnet : Scú. Scintilla
Ðlektrisk udstyr: DT/namo, akkumulator fll 'tÏl' ( nosn )

Kobling: ODIN ferrodo-stå1-type',
Styr: Tnclstillige og med d're jelige tråncltag'

s'itel: Eks;tra svært nikkel-st¿i1s-TØrs stel me<1 c10bbe1te tøÎ

for motoren.
Bremse: Indvendig expenderende tromlebremse med friktions-

be lægning.
SacLdel: ODIN ophængning, blød, fjedrende, 26" fra jorden'

Gummi r Goodyear 26 3 ( kan også f orsynes med 27 li: )'
Hjulafstancl: Lr43 m.

Benzin og olietankz ca. 9li-ter benzin og ca. 2liter olie.

Værktøj : FuldstændJ-g sæt.

Lakering: Sort med guld og odin i 6çu1d'

Vægt z L2o kg.

Sid.st i instruktíonsbogen står der:
r ODIN-motoren er et viclund.erligt rnekanisk produktr fabrike-

ret efter de mest videnskabelige metod.or, af de bedste

materialer, der kan købes for penge 'r.
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K. BotLË gE Ìt),

Oþ USKY I-OI OE 9Y DîY DER
Gode veteranven 

'¿ Had'erslev L2-9-75

Hermed. lidt til vor bl-ad., lidt hak lidt god.t men d.u tar det vel som
en sportsmand
HilsalleKBHV
Med sportslig hilsen
K Boil-e sen
It/l Håber at se dig tyr i land,brugsnyt. Du pud,ser vel kæden hver ,:

dag.

9¿euKE lþR)./

?EKLNNE !

l. brev.

Ja det slanker at være l-everandør til bladet når indsendte materiale
ikke bliver optaget?
Blandt d.et indsend.te er en oplysning om hvorfor vore veteraner ikke
fik indbydelsen ti1 slotsløbet rettidigt, jeg må endnu engang oplyse
at indbydelserne var tilsendt klubben ca 5 uger før, men d,esværre
ud.sendte man nævnte d.agen før fristens ud.l-øb, så hurtigt som ind.-
byd.elserne tíL Løvfaldsløbet kunne det ikke lade sig gøre, kig i
skuffen få nu til-sendte i bladet selvom vi er i syltetiden.
Vi er mange d.er venter på omtal-te.
Med sportslig hilsen
K Boil-esen.

2. brev.

ù

o

Som reklame for 01e Olsenrs åbning af Vojens Speed Way har Sydbank
i Haderslev lavet en udstilling med. 00rs maskÍne og med OOrs guld.-
medalje for sit V]4 I udstillingen e_r ve_te{alrgyclen 2I/2 hk Sirius
r92o anbragt, d.et vækffiñþæilsõããffiTbyens uorffir
med stor interesse her får et syn på motorsport før- eg nu o[ for vi
motorfol-k er det en glæde at der gØTes noget forE Maõã opmærksom-
hed om vor ædle og noble sport.
K Boilesen.

. brev.3

Min søn Finn Boilesen er ind.lagt på Ortopædisk Hospital Hans Knud.-
sens Plads 3 2]-oo Kbhvn Ø

Er blevet opereret i hoften og skal i ca I måned.er ligge i gips.
For de d,er husker ham fra Rally skagen Egeskov m v ved. r han er
H D fan skul1e der være nogen d.er kommer forbi hospitalet vil han
sikkert være glad ved en motorsludd.er og lidt veteiansnak. Hvis d.u
har tld.
K Boilesen.

4. brev. fra leverandør K lloilesen fortsætter på næste side.



4. brev fra K Boilesen
SãÌom d.et nye register, hvor er det flot. Det er en stor glæde at
modtage så pæn en-tryksag, hvor man g1æder sig over-at all-e disse
maskiñer er i gode hænder og ikke pé en ophuggerplad.s. Hvergang-
man h.ører om eñ veteran har f'undet en cycel i en l-ad-e, På et loft
o s v ja så blivel man helt varm i sindet og g1ad. over fundet.
At finde disse gamle cycler bliver jo mere og mere vanskelig, men jo
flere forskell,i[e mærkâr der er, jo mere spændende bliver det jo.
Engang med tideñ kunne det måske lykked,es at få lavet et eller andet
i iorñ af en bog om d.anske veteraner med bil-leder og beskrivelser
af maskinerne og D V Mts virke gennem tiderne' mon ikke et bogfor-
1ag kunne tænke sig at være med i opgaven, måske kunne bogen sam-
arbe jd.es med and.re grene af motorsport. Tænk på d'et.
wu ták for det store arbejde med det pæne register og vort blad

BO]LE.
5.Brev fra K.Boilesen.

Haderslev 29-7-15 "

Ned,enstående bedes optaget i D V M 's lvÌedl-emsblad..

v, svDÐrDFR ER USKYL0\6E
Grundet utallige tlf henvendelser, om hvorfor vi sendte indbydelser
til Sl-otsl-øbet så sent ud.
Må vi oplyse at vi ca 5 uger før havd.e til-send.t d.isse D v M.
Vi er derfor uden skYld i dette.
Vi kan d,erfor love jer at af skade blir man klog og næste gang
rekvirer vi kuverteine så i modtager indbydelserne i god tid.
Med sportsllg hilsen
r'/sy¿jyd.ske Kred,s
K R Boilesen.

Svar fra Red.aktionen.

Kære Kai B.
Du har fuldstændig ret, så vi skynder os at erklære at,

DE ,YDIT OER FR Ug.Ù(ff,I^D I6E
¡

il Slots-
bet. Rosende
øbet

fejlen er hel-t på vor sid.e, du sendte i god. tld. d.1ne indbydelser
vi var i gang med det store jubilæumsnunmer af Veteranen

vi var lgang med. d.et næste nurnmer af Veteranen, ville sende d-ine
indbyd.elser sammen med. dette nummer, vi11e gerne spare Bent Kasse-
mester, klubben og dig for ca 3oo kr til porto og kuverter, ikke
for at slippe for den halve time det tager at l-ave adresser ti1
dig, tid.en løber vi mangler l-idt stof , trykkeren har travlt, du
rlnger og rykker l time efter erl de afsend.t, men for sent 1nd-
rømmet.
Du sender et klagebrev,stof om Sl-otløbet.
Vi laver blad. Samler stof Slotsløbet Sid.e 1 Bent Jus
løbet. Rosend.e omtale. Side 17 og 18 Artikel om Slot
omtale. Side 19 Pressen Skrev. Rosend.e omtale af S1o
Kære Kai B
Prøv engang og kik i nummer I kære Kai kan du finde plads til
dit klagebrev med. svar fra os. Skulle det have været med skulle vi
have lavet 2 sid-er mere í 3oo eksemplarer, så foretrak vi at vente
ti1 denne gang, og d.a du jo har fået utallige opringninger, hvor
du jo sikkert har forklaret grunden, og da vi kun er 22I medlem-
mer havde de fleste jo faaet besked derfor venter vi ti1 denne gang
med. at erklære at

I

tt
sIø
tsl

ÐF syDr,YoFR FR US KY¿D I6E
Ven11g hilsen

Jens.
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KRAMBODEN
RøB SAtG BYTTEI I

RESERVEDELE FRA EGESKOVAUKTTONBN BYTTES VÆK:

Ventifer Ventilhoved diam.
Ventilstamme diam.

Totaflænqde

muligvis R.S.A.

6oo"^1

Ø 12.,s

44, omm

B,8mm

II+4 rJmm

Gearkassekædeh jul ( konisk aksel m. not ) , 17 tænder, rnuli,qvis F.N.

Gearkassekædehjul ( konisk aksel med not ), 1! tænder.

Aksel- til ?

ø qth ø ¡5,8 ø l2.r\ ø l5r8 ø 2,Cr8

ø ¡5,8

b

ú

i- lo¡¡. -.JJoro . l5ro- r l2rê *l+ 2\ro ¡ l2rs 
,

2,5

SLIGBS:

Dele tiI t+ HK SV B.S.A. L927 sant æIdre B.S.Ä. dele

Peter Mal-mofin, Tofte.qårdsvej 8, J)2o Farum. T1f. ( oZ ) 91 39 3f

Sælges/ Od-in motorcykel instruktionbo g l-924 og en clitto tilByttes Mathis bil 1923
W. Freudendahl

Købes Nlmbus, urestaureret men nogenlunde komplet købes til
veterarwen i Tyskland.
W Freudendahl 04 15 3L 42

Til Harley David-so:n 1927.
forkæd e skærm
tanke
motor med gearkasse
koblingspedal
tri-nbrætter
forlygte
bremsepedal.
Erling HoIm Vibeve J 49 7 45L Sund.s 07 t4 L5 4L.

a

Købes



Sælges. Harley Davidson L97o 75occ
Restaúr. påbegynd.t 7/4 stk cykel mere føIger med- som re-
servedele
Bent lãmrning Reginahø jve j 47 82oo Á,ÅÅrhus N o6(sæ1fø1i)

L6 79 44.

Sæ1ges/ Reservedel-e ti1 R. Einfleld: L929-79
Byttes Kikstarterfjed.re store og små

Ol-ie tankdæksl-er crom
Ventilfjedre 5oo ohv
Gunmi til støddæmPer
Rulleholdere og 1ejeringe
Sid.etap og ring knastside Qg træksld'e
Komplet sórtiment af kædehjul til gearkassen
Kikstarterhjul og geardele
Transfer.

4il- Indian.
KãããfJffTÏ'I gearkasse 4 størrelser
d.o ti1 baghjul 2 størtelser
Toppakninger
Krumtap med ringe
Sideaksl-er til 5oorec
Ventilstyr
Til F N.
Ventilstyr
Kædehjul for og bag + gummiklodser
Geardele
Toppakninger SV 5oo 7l-12

N. Imperial.+-'.Forreste kædehjul
Ventilstyr.
Disse dele sæ1ges eller byttes med slid.dele til Harley looo
Rudge e11er Cleverland.
Torõen Dansgård Gærumvej B 99oo Fr.harm. oB 42 27 52

Sæ1ges

Bytte.

ti1 Indlan.

níin¡räãtgunmi der er under bestill-i
f=i"¡"*¿t&nni. Bestilling modtages på_ trinbrædtgummi. -
Ããr é" or1ãe" fremstill-ingl passei ti1 langt men kan ti1-
passet kort brædt

B M 1¡l R 2 I97I med. org. sidev. urestaureret
ønsket byttet med Ind-ian.jan lund Jørgensen Howitzvej 43 2ooo F ol G0 2t +1 '

¿

c

Ariel- tank med instrumentbord, hel ell. delvis Ariel
S;venù Østergaa,rd .Sør:d.ergade 2 Guderup 646o \Tordborg.

KØBES



a

!l

a

4*e( l/¿(dd,¿e'o
Nordholmen 13,
Avedøre Holme,
2650 Hvidovre,
Telf. (01) 49 t6 3s

In terna tionale biltransp or t er

Tegninger - Beregn inger
udføres af alt byggeri
Spec.: lndusîrihaller

SV. AAGE SøGAARD
Tgrslevvei I
Gerlev
3ó30 Jcegerspris
03-322116

SPECIALVÆ R KSTEDET
FOR

HARLEY DAVIDSON

POUL HOLM
Roskildevej 56 A
2500 Valby
Trf. (01)30 1818

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

Vi er veteraner

også som

@
forhandler

Conrad P. Møller & Søn A/S
6600 Vejen - Tlf. (05) ie O: OO

KØR GODT
KøR LUNT
KØR MED

Rivetts termofo¡et 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 8l 55

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

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

NIMBUS

Cylinderudboring
Fremstil ling af krumtaplejer
På lægning af tand kranse
Alu m iniu mssvejsn ing

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 købet-
forretningen, hvor køber og sælger mødes år efter år. '

rrol,l¡r('
H TLLER0D
Donmorks ældste VOLVO-forhondler

PÅ GENSYN

HILLERØD AUTOLAGER
Lars Larsen A/S
Københavnsvej l9-25, 3400 Hillerød. Tlf. (03) 26 01 91

PRøV EN
AUDI

H. G. Nielsen
Vejlevej 108
6000 Koldins
Trf. (05) 522555

BRøNDUMS HOTEL
Skagen

Stedet, hvorfra I
starter eller
afslutter
løbet

Egeskov
SLOTSPÁRK. FYN

Cafete¡ia. Ø1 . Spiritus

Nålefilt - Linoleum - VinYl
Køkkenborde og gulve

få hellere et tilbud fra
GULVMANDEN
Jens Madsen

Griffenfeldsgade 28. Tlf. (0i) 39 95 72

Rabat til D.V.M.'er

VÆG TIL VÆG TÆPPER

I

I


