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Mens vi venter kunne man kalde denne tid. Nu kommer der 
atter tillægsregler i bladet til kommende arrangementer, og så 
er det af sted på motorcyklerne. Veteranen håber så at der vil 
komme artikler fra Jeres deltagelse i løbene.
  Jeg har startet en serie op omkring de personer, der har sat 
særlige aftryk i vores klub. Det er Redaktørens egne oplevel-
ser omkring de personer jeg beskriver, men det er tilladt for 
Jer andre, hvis i har nogle levnedsbeskrivelser af tidligere 
eller nuværende medlemmer.
  Angående dead-line så er jeg nød til at indskærpe at jeg 
mener det alvorligt, at stof der kommer efter den første i ulige 
måneder, ikke kan forvente at komme med i førstkommende 
blad. Denne gang har det ramt informationer om Egeskovlø-
bet. Disse kommer i næste nummer, men det eneste nye fra 
løbsledelsen er, at start og mål bliver uden for Egeskovs om-
råde, så vil man mødes, bliver det i området foran den gamle 
hovedindgang. 

 Indhold

Forsiden er Jørgen Durup. Han er i samtale med Kaj Borup 
Andersen. Jørgen kørte på sin nyerhvervelse: FN M 50 fra 
1924. Billedet er taget ved pausen på Als Kro, der var første 
frokost pause under Skagenløbet 2013. 
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3 F.N motorcykler
Min første F.N motorcykel købte jeg 
faktisk ved et uheld. I 2002 spurgte 
en kollega, om der var nogen, der 
vidste, hvor der stod en Opel Cali-
bra? Sådan en skulle han bruge til sin 
kone. Han ville gerne give en gam-
mel motorcykel, som en del af beta-
lingen. Her blev jeg lidt interesseret, 
for det drejede sig om en 350 ccm 
DKW model Sb fra 1938. 
  Min interesse for gamle motorcykler 
skyldes Hans Jørgen Brøcher, som i 
flere år havde forsøgt at lokke mig til 
at købe en gammel motorcykel. Da 
det nu viste sig at være en restaureret 
DKW, så kom interessen for at købe 
den.
   Hans Jørgen og jeg kørte en tur til 
Odder for at se DKW`en , og efter 
et par måneder var jeg blevet ejer af 
ikke bare en DKW, men også en 350 
ccm F.N fra 1931.

FN 350 køreklar
Efter et par år blev min F.N 350 så 
indregistreret, og i 2006 lokkede 
Hans Jørgen mig med til at køre Ska-
gensløb. Det er siden blevet til 7 Ska-
gensløb på den lille F.N. Det skal dog 
siges, at motoren var totalt slidt op 
efter første løb. Det viste sig, at der 
manglede en stempelring, en anden 

var i 2 dele, stempel, cylinder og kar-
burator var slidt op og en ventilfjeder 
var knækket, men med en renovering 
af motor og gearkasse har den kørt 
perfekt siden. At den gennemførte sit 
første Skagensløb var et mirakel.

Jørgen Durup
fortæller om hans vej til en
4 cyl. FN årgang 1924

Herover en situation fra Skagenløbet 2013. De tre 
venner starter ud fra Hotel Nyborg Strand. Fra 
venstre er det Evald Henneberg, der har sørget for 
at FN nåede med i Skagenløbet 2013. I midten Hans 
Jørgen Brøcher, der pressede på, for at få Jørgen 
Durup til at deltage i DVM, og Jørgen på FN 1924.

Herunder den FN 350 cc, årgang 
1931, som Jørgen har kørt 7 Skagen-
løb på.
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På vej mod mere kubik
Efterhånden var jeg blevet interesse-
ret i en lidt større motorcykel f. eks. 
en 500 ccm F.N, men der var ikke det 
store udbud af dem. I 2012 fik jeg 
endelig fat i én. Der var selvfølgelig 
nogle ting, der skulle laves. Der var 
oliespild og trækkraften var ikke i or-
den, og planen var at den skulle køre 
Skagensløb i 2013.
   Da jeg begyndte at køre på den, 
viste det sig, at den ikke kunne lade. 
Der skulle vikles en ny spole, og den 
opgave klarede Svend Kusk i Ikast. 
Efter nogle dage var spolen klar til af-
hentning. Da Svend er en flink mand, 
ville han da lige give en kop kaffe. 
Det viste sig at blive en af de bedste 

kopper kaffe, jeg nogensinde havde 
fået, for han viste mig nogle billeder 
af en 4-cylindret F.N fra 1924. Han 
tænkte, at jeg måske var interesseret 
i sådan et køretøj, og han kendte én, 
der havde én til salg.

På vej mod en 4 cyl FN
Den så godt ud på billederne, men der 
var jo lige det med prisen og fruen 
derhjemme. Jeg fik billederne med. 
Efter et par uger ringede jeg til det 

nummer, der stod på en lille seddel. 
Der kunne da ikke ske noget ved at 
spørge lidt forsigtigt til prisen. Som 
forventet viste det sig, at det ville 
gøre et lille indhug i folkepensionen, 
men efter yderligere 14 dage og et 
par samtaler med sælger kørte jeg til 
Vestjylland for at se motorcyklen.
   Mod en frokost fik jeg lokket Evald 
Henneberg med til Vestjylland. Vi fik 
både frokost og set motorcyklen. Alt 
var tilsyneladende, som det skulle 
være. På vejen hjem undrede vi os 
over, at der ikke havde været luft i 
hjulene, og motoren ikke havde været 
startet op, for sælgeren havde sagt, at 
en motorcykel, der var køreklar, altid 
ville koste lidt mere.
   Efter yderligere 14 dage fik jeg 
overbevist fruen om, at det ville 
være en fornuftig investering, og fik 
den handlet færdig. Så endelig i den 
første uge af december 2012 blev 
den hentet til Viborg. Den kom hen 
til Evald for at blive startet op. Den 
kunne ikke startes. Den spruttede og 
nøs ud gennem karburatoren. Den 
4-cylindrede motor har 2 knastaks-
ler, og fejlen var, at den ene stod helt 
forkert. Der var altså årsagen til, at 
sælger ikke havde haft den i gang. 
Motoren måtte nu halvvejs ud af stel-
let, for at komme i den rigtige takt, 
men allerede næste morgen ringede 
Evald og spurgte, om jeg kunne høre 
larmen fra motoren? Det var dejligt 
at høre, for den lød perfekt.

Herover Jørgens 500 cc FN, som 
han egentligt skulle køre Skagenlø-
bet på. Dårlig ladning førte til den 
firecylindrede, som også kom til at 
køre 100 års Skagenløbet.  (red.)
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Da foråret 2013 endelig kom, blev 
det besluttet, at den selvfølgelig skul-
le køre Skagensløb. Herefter blev 
jyde-gps`en monteret på den 4-cylin-
drede. Først tæt på Skagensløbet kom 
jeg ud at køre på den. Vejret skulle 
helst være i orden, inden den måtte 
komme ud, og der måtte ikke være 
salt på vejene. Den første ordentlige 
tur, jeg kørte, gik perfekt. Den gik 
fantastisk.
   Den blev parkeret hos Evald, for 
der var lige et par småting, der skulle 
rettes. Næste dag ringede Evald. Han 
var bange for, at han havde ødelagt 
motorcyklen. Motoren hamrede og 
bankede helt vildt. Der var kun én 
ting at gøre. Motoren måtte ud og 
skilles ad. Det havde lydt, som om 
den havde en knækket krumtap, men 
det viste sig, at krumtappen var hel. 
Derefter skulle svinghjulet tages af. 
Her kom fejlen frem. Svinghjulet sid-
der på en konus og med en not, men 
det var gået løs. Da motoren i sin tid 
var blevet renoveret, var der lagt en 
afstandsring ind bag svinghjulet, og 
samtidig havde man givet konussen 
en gang locktite. Svinghjulet havde 
derfor arbejdet sig løs, for det hav-
de simpelthen ikke været muligt at 
spænde det i bund på konussen.

Lige pludselig så det alligevel lyst ud 
– både økonomisk og med hensyn til 
Skagensløbet. Så mit Skagensløb i 
2013 blev kørt helt uden problemer. 
Den kørte simpelthen perfekt, og det 
var en stor fornøjelse at komme kø-
rende på en motorcykel, som ingen 
andre deltagere kørte på.     

Jørgen Durup (1888)

Specifikationer
Motor:  8 hp FN, 4 cyl. på linie, 
52 mm x 88 mm 748cc, Side-
ventilet udstødning og topventi-
let indsugning. To hovedlejer på 
krumtap.
Smøring: Mekanisk oliepumpe 
fra sumpen. Øjeglas til kontrol 
af smøring.
Tænding: Scintilla magnet.
Karburator: Amac
Transmission: FN 3 gear med 
flerplade kobling.
Hjul: 26 x 3 
Tanken: Benzin og olietank.
Fremstillet: Fabrik Nationale 
dÀrmes de Guerre, Herstal, 
Belgien.

Herover: Jørgen og FN hjemme i 
Viborg. Nederst: Jørgen i Århus, 
kort efter udkørsel fra parkerings-
kælderen. (red.)

Den originale karburator er fra-
valgt, til fordel for en, der får mo-
toren til gå bedre. Cyklen har også 
fået monteret en bedre bagbremse.
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Foto: Obbekær
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Det var altid først i september når lyn-
gen blomstrede og der var allersmuk-
kest. En overgang var vi omkring 
tyve danskere samtidig dernede. 
Nogle var dog kun med en enkelt el-
ler et par gange. Løbene kørtes hvert 
andet år og jeg var selv med samtlige 
gange fra 1976 til 2001. Løbet var 
både for motorcykler og biler, så en 
overgang var der en del Ford A´er 
med fra Danmark. Arne Mehlsen og 
Leif Nowicki deltog også i bil.

Motorcyklisterne i Løbet
Det er dog mest motorcyklisterne jeg 
vil skrive om. Flere af dem er desvær-
re ikke mere iblandt os, men de var 
alle gæve veteranfolk og gode kam-
merater. Jeg nævner i flæng nogle af 
dem som jeg husker var med, det var 
Jens Madsen – Kaj Rasmussen (Fa-
rum Kaj) – Charles Nielsen – Aase 
og Poul Jørss – Gurli Vittrup – Vagn 
Hansen – I.C. Carlsen (Perletand) -  
Kaj Jensen– Axel W. Hansen – Kel-
vin Hasberg – Leif Nowicki - Ina og 
Svend Nissen – Arne Mehlsen – Villy 
Fynbo – Viggo Thomadsen – Anker 
Bach Sørensen – Bengt Olsen – Ejner 
Boll – Bent Lemming – Georg Peder-
sen – Peter og Robert Møller – Bodil 
og Per Jørgensen – Grethe og Niels 
Hansen – Calle Løwenstein – Sonja 
og Leif Outzen – Svend Erik Outzen 
- Regnar Sørensen – Jens Christen-
sen (JensLyn) - Ejnar Andersen (Pe-
dal Ejnar) og Gert Jepsen.

Løbet i Soltau
Løbene blev kørt på en stor del af 
Lüneburger Heide, med ophold og 
pauser i byerne omkring Soltau. De 
første mange år var det særdeles 
spændene, vi ankom om fredagen, 
tilmeldte os og fik løbspapirer og ral-
lyskilt udleveret. I de første år fik vi 
også en strimmel med 5-6 boner, som 
vi bare kunne rive af, når vi ville have 
en pølse eller en øl, så festlighederne 
begyndte ofte allerede fredag aften. 
Lørdag morgen gik starten, i de første 
år fra firma Baukneckt og Cement-
müller i udkanten af byen. Senere 
flyttede vi ind på en stor plads midt i 
byen, hvor der var start og mål sam-
me sted. Om aftenen var der fest og 
præmieuddeling på et af byens hotel-
ler. De første mange år var det vir-
kelig festlig og spændende at komme 
rundt til byerne i omegnen. Der var 
forskellige konkurrencer og hvis de 
lavede noget specielt i byen f.eks. 
kiks eller chokolade fik vi en smags-
prøve. Ofte var der opvisning med 
lokale aktører eller et brandværnsor-
kester som spillede. To gange kørte 

25 ÅRS VETERANLØB PÅ LÜNEBURGER HEIDE

Her er min kone og jeg klar til start i 1978 på 500 ccm. Royal Enfield årg. 
1929, Manden med paraplyen er en pensioneret politibetjent, som var der i 
en del år og sendte os af sted. De noble herrer til venstre er byens borgme-
ster og den øverste ledelse i veterankluben.  Man må sige at der er stil over 
det i Tyskland. 

Svend Nissen med hænderne på ryg-
gen i ivrig samtale, pigen er datteren 
Ina . Fra løbet i 1980

Jeg vil her skrive om mine 
25 år med veteranløb i 
Soltau og omegn på
Lüneburger Heide i 
Tyskland. 

Wilbur Freudendahl (222)
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forlystelsespark Heidepark og viste 
vore køretøjer frem. En gang kørte vi 
også et par omgange på Schumachers 
gokartbane ved Bispingen.  Tyskerne 
må have været gode til at omtale lø-
bene, for over alt både ude på ruten 
og i byerne stod der folk og vinkede 
til os. 

Hededronning
Der blev hvert år under stor festivas 
kåret en Hededronning, en ung pige i 
nationaldragt, det var vi så heldige at 
opleve et par gange. Søndag formid-
dag var der optog rundt i byen med 
alle køretøjerne og her stod folk igen 
og vinkede til os. Jeg var dog kun 

med nogle få gange, for selv om der 
stod politibetjente i alle vejkryds og 
gav fri bane, var der mange stop og 
meget gearskift, så det var hård ved 
koblingen.
Søndag middag sluttede vi med en let 
frokost, derefter gik det for de fleste 
hjem til DK igen. 

Banner til Soltau
Omkring 1980 havde vi DVM´s ban-
ner med til veteranklubben i Soltau. 
Hvem der bragte det med husker jeg 
ikke, men jeg mener det var Viggo 
Thomadsen, for han spurgte om jeg 
med mit kendskab til tysk ville over-
række det. Jeg takkede blandt andet 

Her kommer Gurli Vittrup i mål på 
Triumph 1928, 
alle der gennemførte fik et glas 
champagne på denne platform i 
1980.

Pause et sted på ruten, Fra venstre 
Bodil Jørgensen, Vagn Hansen, 
Gert Jepsen, Per Jørgensen og Gre-
the Hansen i 1982. 

klubben for det store arbejde de lave-
de og ikke mindst fordi de tog så godt 
imod os danskere. - Gad vide om de 
har det endnu.

Punktering
Når man har kørt i så mange år der-
nede har det jo givet en masse for-
skellige oplevelser. Det jeg tænker 
mest på og aldrig glemmer, er den 
hjælp jeg fik to gange af Aase og 
Poul Jørss. Første gang var i 1993, da 
var jeg kørende på 1000 ccm. Royal 
Enfield med min svigersøn bagpå. Vi 
punkterede på en øde strækning helt 
ude på landet, Jeg havde ingen lap-
pegrej med, men det gamle ordsprog 
om at når nøden er størst er hjælpen 
nærmest kom til at passe.

Hjælpen ankommer
Kort efter kom Aase og Poul, de hav-
de lappegrej. Jeg havde selv værktøj, 
så mindre en fem minutter efter lå 
baghjulet på jorden med slangen ude. 
Det var du hurtig om sagde Poul, ja 
sagde jeg, man er vel ikke mekaniker 
for ingenting. Årsagen var en skarp 
flintesten, vi fik lappet slangen og 
jeg lagde den i igen. Poul havde en 
fodpumpe, den overtog Aase og hun 
pumpede og pumpede, men der kom 
ingen luft i hjulet. Ud med slangen 
igen, vi fandt et nyt hul, jeg måtte 
være kommet til klemme den, i med 
den igen, med samme resultat. Nu 
fandt Poul en ny slange, det er utro-
ligt hvad man kan have med i en side-
vogn. Mit pral om min hurtighed som 
mekaniker fik hermed et alvorligt 
knæk, jeg havde nok været for ivrig 
efter at komme til at køre igen.  Min 
svigersøn som også er mekaniker til-
bød så at lægge den nye slange i og 
denne gang lykkes det.  
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Arne Mehlsen deltog skiftevis på Nimbus, Harley og med sin flotte MG,
her er han med fruen som passager i 1993. 

Utæt benzinrør
I 1997 var det galt med 1000´eren 
igen. Benzinrøret var gået løs i lod-
ningen, det dryppede lidt og havde 
åbenbart gjort det et stykke tid, for 
jeg kørte tør et par kilometer før mål. 
Ja! gæt så hvem der kom lidt efter,
Aase og Poul naturligvis. De havde 
en liter benzin i sidevognen, som jeg 
fik og kunne køre i mål. Det kan man 
kalde hjælpsomhed.  

Knald i Røret
Jeg var dernede 13 gange i alt, en 
gang kørte jeg på Nimbus to gan-
ge på 350´eren og tre gange på 
1000´eren, resten af løbene kørte jeg 
på 500´eren. Den havde jeg en sjov 
oplevelse med, da vi parkerede på et 
torv i en af byerne. Jeg holdt foran en 
bænk hvor der var ca. to meter hen 
til cyklens udstødning, da vi skulle 
starte igen sad der to unge piger og 
spiste is på bænken. Fileren kunne 
nogle gange give et gevaldig knald 
når den startede, det gjorde den her, 
så den ene af pigerne tabte isen. 
Kjeld Hansen fra Århus havde lavet 

lydpotterne og jeg havde sørget for 
at der overhovedet ingen dæmpning 
var i dem. På et skagensløb en gang 
i halvfjerdserne hvor Farbror (husker 
ikke hans rigtige navn) kørte opsam-
lervogn, havde vi pause ved et lille 
bryggeri på Fyn. Da kom han hen tog 
mig i ærmet og sagde: Den har en dej-

lig lyd din Fieler, jeg var ret ung den 
gang, så jeg blev lidt stolt da en ældre 
motormand kom og sagde dette.

Her er min svigersøn og jeg lige før 
start på 1000 ccm. Royal Enfield i 
1993.    P.S. Mig til venstre.  

Farbror hed: Niels Torp Steffensen (red.)
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De to pokaler som jeg fik ved min sidste 
deltagelse i 2001, den store for alle 
årene, den lille for ældste motorcykel.

Også ferie
De første år i Soltau boede flere af os 
i telt i en lille landsby uden for byen. 
Her var der også restaurant og her 
holdt vi afslutning om søndagen et 
par gange. Senere lejede min kone 
og jeg et værelse i byen, det var mere 
behagelig. De sidste fem gange var 
vores datter, svigersøn og tre børne-
børn med, min svigersøn var så med 
bag på ved løbet. Vi lejede et stort 
hus, det samme hver gang, i Soltau 
by og boede der hver gang ca. en 
uge. Der var nok at få tiden til at gå 
med, heden er jo flot med den blom-
strende lyng. Der er flere dyreparker 
og andre seværdigheder i omegnen. 
og ikke mindst den store Heidepark. 
Den siges at være Nordeuropas stør-
ste forlystelsespark, det var jo et el-
dorado især for børnene. Vi voksne 
syntes også det var spændende, vi 
kunne sagtens få en hel dag til at gå 
derinde, hver gang vi var der. 

Det lakker mod enden
Som årene gik, blev hele arrange-
mentet dårligere og mindre spænden-
de, der blev sparet på mange ting, det 
første der blev sparet var de boner vi 
fik ved ankomsten. Alle de sjove op-
levelser med konkurrencer og andre 
ting ude på ruten blev også mindre. 
I 2001 kørte vi næsten 200 km. uden 
at der skete det mindste og frokosten 
nægter jeg at skrive om. Vi sluttede 
ruten med en gudstjeneste i kirken i 
Bispingen, det tog vi dog ingen skade 
af, men det fik mig til at tro at en eller 
flere i løbsledelsen var blevet meget 
religiøse.

Værdig afslutning
Der var dog en glædelig ting ved det 
sidste løb, jeg skrev sammen med til-
meldingen at det var 25 år siden jeg 
kørte med første gang og havde været 
med hver gang siden. Det tænkte jeg 
ikke mere over, før jeg ved præmie-

overrækkelsen blev kaldt op og fik en 
stor pokal. Den kaldte de Treuepokal 
(troskabspokal), jeg fik også en for 
den ældste motorcykel, det var Fiele-
ren på 500 ccm. årg. 1929. 
Jeg var naturligvis meget overrasket 
og stolt, det var en dejlig afslutning 
med 25 år på Lüneburger Heide.    

Wilbur Freudendahl (222)

OM AT BLIVE 
MEDLEM I DVM

Jeg læste i Hvem Hvad Hvor i 1969 
at der var noget der hed Danmarks 
Veteramotorcykelklub. Jeg var da 30 
år og selvstændig automekaniker, jeg 
var helt siden mine drengeår meget 
interesseret i motorcykler og havde 
da også haft et par stykker.
  Jeg vidste at der stod en Royal En-
field 500, 1929 på en gård i nærheden. 
Det lykkedes mig efter et par henven-
delser til ejeren at få cyklen foræret, 
nok fordi at jeg kendte ham godt. Jeg 
måtte love ham at restaurere den og 
ikke bare splitte den ad, han døde dog 
inden jeg fik den færdig.

I april 1970 sendte jeg brev til davæ-
rende formand i DVM John Arendt-
sen. Brevet fik jeg tilbage for nogle 
år siden i original udgave gennem en 
god veteranven. 
  Jeg påbegyndte straks restaurerin-
gen, men løb hurtigt ind i problemer 
med at finde oplysninger og reser-
vedele. Tilfældigvis så en af mine 
vareleverandører motorcyklen, han 
kendte Kaj Bojlesen og Kaj kendte 
Viggo Thomadsen. Viggo kendte An-
ker Bach Sørensen, der havde en ma-

gen til, jeg fik kontakt med de tre her-
rer og det var jo en fantastisk hjælp.
  Jeg kørte op til Viggo i Randers med 
motoren, som han så skulle lave. Da 
jeg nogen tid efter hentede den mang-
lede knasthjulshuset, Viggo mente at 
det ikke var med da jeg afleverede 
motoren. Det var jeg dog fuldstæn-
dig sikker på, så vi ledte i hele Vig-
gos forretning, som den gang lå i Von 
Hattenstræde. Jeg fandt det så, det 

var faldet ned i et lille hulrum bag di-
sken i butikken. 
Jeg stoppede imidlertid med restaure-
ringen på grund af travlhed i værkste-
det og selvbygning af beboelseshus. 
Der gik et par år inden jeg kom i gang 
igen og jeg fik først cyklen køreklar 
til Egeskovløbet i 1974. 

Men nu tilbage til overskriften om at 
blive medlem, hvor der endnu skulle 
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to til at godkende og skrive under. 
Jeg burde måske have meldt mig ind 
i klubben straks da jeg fik cyklen i 
1969, men jeg kendte jo ingen, for 
der er langt mellem medlemmerne 
her ude i det vilde vesten. Det var 
først da jeg var kommet til at kende 
Kaj Bojlesen og Viggo Thomadsen 
godt og de begge opfordrede mig til 
at melde mig ind. Jeg ventede dog 
til foråret 1974 hvor jeg kunne se en 
ende på restaureringen.
  Det med underskrifterne på ind-

meldelsen klarede jeg selv. Jeg skrev 
bare følgende på blanketten: Jeg til-
lader mig at skrive Kaj Boilesen og 
Viggo Thomadsen´s navne, da de 
begge har opfordret mig til at melde 
mig ind i DVM og indmeldelsen gik 
glat igennem. 
  Om det så var godt eller skidt at jeg 
ventede så længe, ved jeg ikke, men 
jeg fik da et medlemsnummer som 
er nem at huske og som jeg faktisk 
er glad for. Allerede i 1975 tog Calle 
Løvenstein og Niels Hansen som jeg 

også var kommet til at kende, mig 
med til Rally Skagen, det er jeg dem 
meget taknemlig for. Derefter gik det 
hurtigt med at møde andre gode ve-
teranfolk i hele landet.
  Jeg må dog indrømme at jeg i de 
senere år har forsømt DVM, da jeg er 
med i en lille veteranmotorcykelklub 
i nærheden af hvor jeg bor. Jeg stif-
tede også selv en lokal klub for nye 
motorcykler i år 2000, her kører vi 
både aften og weekendture.  Desuden 
har jeg siden jeg gik på efterløn i 
1999 kørt motorcykelture i USA og 
rundt i Europa. Jeg er dog ikke fær-
dig med Europa endnu, men jeg har 
ikke glemt DVM, jeg vender nok til-
bage til igen før eller siden.

Wilbur Freudendahl (222)

Wilbur på Egeskov 1983

Wilbur var i mange år referent for 
Veteranen. Her i 1985 sammen med 
Ole Pedersen, Erik Møller, Hen-
ning Chrisstensen, Niels Palle (med 
pibe), Obbekær og Knud Elmborg.

(red.)



Knud Arhøj

DVM´er, der satte ”fingeraftryk”.                           v / Obbekær

Første gang jeg mødte Knud Arhøj 
var til Egeskovløbet i 1971. Hans 
fortid inden dette møde kender jeg 
ikke, men igennem Lars Arhøj har 
jeg lånt en gammel scrapbog, og fra 
den, vil jeg med disse billeder vise 
lidt, af Knuds righoldige motorcykel 
karriere.
  Knud var gift med Grethe og de var 
meget tidligt motoriseret med motor-
cykel. De fik fire børn, to drenge og to 
piger. Jeg kender kun den ene og det 
er Lars Arhøj, der også er medlem af 
Danmarks Veteran Motorcykleklub. 
  Inden der kom børn til, kørte de på 
solocykler, bl.a. Flying Twin, men da 
der kom familieforøgelse, blev det til 
motorcykel med sidevogn. 
  Knud startede op med en Indian Big 
Chief, med en ordentlig sidevogn. 

Den blev brugt både til daglig brug 
og til ferieture med hustru børn. 
  Knuds hjerte har altid banket for 
Harley Davidson, så det endte igen 
med Harley. Først en halvtopper fra 
sidst i tyverne men senere en 12 Har-
ley, en model han holdt fast ved også 
i veteranregi.
  Knud Arhøj blev ansat ved Politiet 
i 1942 og var politibetjent indtil han 
gik på pension. I sin tid hos politiet, 
de fleste år i Århus, var han også mo-
torsagkyndig og på et tidspunkt fore-
gangsmand for en bedre uddannelse 
af motorcykelbetjente. Han oprettede 
en skole for nye motorcykelbetjente, 
så de kunne lære at håndtere motor-
cyklen i vanskelige situationer.
  Billederne her på siden beskriver lidt 
af Arhøj familiens motorcykelliv.

Knud er her på tur med sin mor, på den 
store  Indian Big Chief. Der blev også 
kørt ture med Grethe og børn.
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Her er Knud på Egeskov i 1970, ved at tage ringen i ”ringridning”. Der var 
i de første syv Egeskovløb altid lidt forskellig konkurrence om søndagen. I 
1975 skiftede det til Stumpemarked, idet klubbens motorcykeleffekter blev 
solgt på auktion det år.

Startede i DVK
Dansk Veteranbil Klub, der blev stif-
tet i 1954, var den første veteran kø-
retøjsklub som Knud var medlem af. 
Her arrangerede han løb for veteran-
biler og i flere år var han løbsleder 
for Ford T klubbens årlige løb. I for-
bindelse med Århus festuge var han 
arrangør af et veteranløb, hvor der 
både var biler og motorcykler. Her 
deltog jeg sammen min far i 1971, 
og i den forbindelse endte vi ude ved 
Bent Lemming, idet der var en pause 
imellem løbet og en fest for delta-
gerne. Da vi havde langt hjem, blev 
vi inviteret med hjem til en ”skorpe”, 
som Bent yndede at udtrykke det, når 
Grethe satte en frokost på bordet. 
  Knud gik ind for arrangementer, der 
var blandet med biler og motorcyk-
ler, så da jeg tilbød at lave Egeskov-
løbet i 1974 prøvede vi at tage biler 
med. Det blev til 6 biler. Vi blev dog 
så mange, så det var det sidste år der 
var biler med på Egeskov.

DVM medlem 120
Knud blev medlem ad DVM i slut-
ningen af 60´erne og deltog i Skagen-
løbet 1969 og 1970. Knud var også 
tilmeldt, og havde fået startnummer, 
til Skagenløbet i 1971, men noget gik 
helt galt for løbsledelsen det år, så 
med den erfaring han havde, trådte 

Her til højre er Knud Arhøj med den 
uundværlige cerut. Når jeg åbner 
den gamle scrapbog, selv så mange 
år efter, så kan jeg stadig fornemme 
lugten.  Knud kunne godt have en let 
bøs fremtræden, men det var en er-
hvervskade, efter mange år som poli-
tibetjent. Jeg kender det fra min egen 
far. Når man lærte ham at kende, så 
var han rar og hyggelig at være sam-
men med.
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han ind som løbsleder og fik gennem-
ført arrangementet. Der blev fra man-
ges sider udtrykt stor tak, for at han 
havde fået løbet gennemført. 

I DVM´s bestyrelse
På den kommende generalforsamling 
i 1971 blev Knud valgt ind i bestyrel-
sen som klubbens sportsleder. Knud 
arrangerede Skagenløb i 1972, 1973, 
1974. Efter løbet i 1974 ønskede han 
at blive afløst og det blev så under-

Knud Arhøj her til venstre ved at instruere nye motorcykel betjente i køreteknik, inden de slippes løs på vejene.

tegnede, der var blevet valgt ind til at 
overtage hans post. Knud havde med 
stor erfaring, lagt en ny linie for af-
vikling af Skagenløbet. Knud og jeg 
mødtes flere gange i løbet af foråret, 
for at jeg kunne blive sat ind i løbsfor-
men, da jeg selv havde deltaget i hans 
løb, og mente at det var en god måde. 
Knud havde skaffet BP som sponsor 
for løbet i 1976, og derfor indtrådte 
han som løbsleder, sammen med Lars 
Arhøj, for Skagenløbet i Jylland. 
  Knud Arhøj trådte til som løbsleder 

for Skagenløbet igen i årene 1981, 
1982 og 1983. På generalforsamlin-
gen i 1983 besluttede han, at 11 år 
som enten løbsleder eller bestyrel-
sesmedlem måtte være nok.
  Knud lagde en ny linie for Skagenlø-
bene, og set i bakspejlet, så havde vi 
nok ikke haft den succes med løbene, 
hvis det bare hvert år var en tur igen-
nem Danmark. Nu kan vi komme til 
Mål og sige ”Jeg gjorde det sku”.

Obbekær

tv: ”Murer Ras”, Bent Lemming 
og Knud Arhøj i snak før starten 
på Skagenløbet 1974, ved Bilka i 
Hundige.
Nederst: Bestyrelsen i 1983. Keld 
Poulsen, Karsten Berthelsen, Bent 
Just, Bent Lemming, Arne Graver-
sen og længst til højre Knud Arhøj. 
Fotografen er Obbekær, der på det 
tidspunkt var redaktør og inviteret 
med til alle bestyrelsesmøder.
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Herover er Knud som deltager i Skagenløbet 1970. 
Der er stop ved Renault i Vejle, et sted som Knud 
brugte som udgangspunkt til Rally Århus. Til højre er 
han, i 1971, ved at sende Henrik Houmøller afsted fra 
Århus, der var første stop det år.   Nederst er Knud 
sammen med vennen Bent Lemming. Det er optagel-
ser til en kalender. Bilen er (var) Bents. 

Veteranen 1�2/2014
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Jeg har ved flere lejligheder overvejet at modernisere lysan-
lægget på min Douglas T6 fra 1930. Den er født med en så-
kaldt “Pancake” dynamo fra BTH, som i renoveret og  god 
stand yder ca. 20 watt. Selvom jeg har monteret halogenpære 
i positionslyset som kørelys, var de maks. 20 watt ikke til-
strækkeligt til at holde lys på motorcykel og sidevogn i læn-
gere tid ad gangen, og samtidig også have funktionsdueligt 
horn og stoplys. Med til historien hører også, at det ikke har 
været muligt at købe reservedele siden midten af trediverne 
og brugte stumper til renovering nærmest er umulige at finde, 
specielt anker med anvendelig kommutator. Om min “pande-
kage” yder de 20 watt eller hvor meget mindre, har jeg ikke 
prøvet at måle efter, men i hvert fald yder den ikke tilstræk-
keligt.

Hjem fra 
Løvfaldsløbet i 2011
Det var så på vej hjem fra Løvfaldsløbet i Køge i 2011, at tan-
ken om at modernisere lysanlægget endeligt modnedes. Efter 
præmieoverrækkelserne var det blevet op ad eftermiddagen, 
og jeg skulle først køre søn og barnebarn til stationen, inden 
forhjulet kunne vendes mod Fyn. Det var i september måned, 
og selvom jeg hjemmefra havde suppleret med cykellygter 
for og bag som ekstra gardering, var det sidste stykke hjem 
mindre betryggende, da dagslyset begyndte at svinde.  

Søren Højmark Jensen
bygger vekselstrømsanlæg
på sin Douglas T6 fra 1930

Øverst er Søren på Skagenløb i 2010. Billederne til højre er fra 
Løvfaldsløbet i 2011, hvor Søren deltager med søn og barnebarn. 
På turen hjem bestemmer han sig for at få forbedret dynamen.
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Søren startede med at lave tegningen 
øverst, og så kan vi følge fremstillin-
gen af startorhuset på denne side. 
For at kunne fremstille delene måtte 
han lave en del specialværktøj. 
Numrene beskriver fremstillingspro-
cessen.                               (red.)
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Her til venstre den færdige aksel 
med de otte notgange. Det var lidt 
en udfordring, med det værktøj 
Søren har til rådighed. Opstillingen 
kan ses på bill. 1.               (red.)
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Dele fra Powerdynamo.biz
Det var dog først i efteråret 2012, 
at jeg kom i gang med opgaven. På 
det tidspunkt var Edin Rasmussen 
i Ebeltoft ved at være færdig med 
ombygning til 6V vekselstrøm med 
en generator fra powerdynamo.biz 
i Tyskland, så jeg kunne støtte mig 

til ham. Generatoren har den fordel, 
at den ikke fylder mere end den op-
rindelige, og derfor kunne være bag 
dækslet, så det eneste synlige ville 
blive den elektroniske regulator. 

Fremstilling af tegninger
Der var bare den hage ved historien, 
at generatoren var beregnet til mon-
tage på krumtap, så der forestod en 
del arbejde med opmåling, skitser 
og tegninger til statorhus og akselsy-
stem, inden jeg kunne gå i gang. Herunder er de forskellige dele fra 

indkøb og egenproduktion.
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Deleskive til forsætterslæden
De nødvendige dele fremstillede jeg 
på min drejebænk, en SR80 med 80 
mm pinolhøjde og 80 mm centrere-
patron, som egentlig er for lille til 
opgaven. Drejebænken giver ikke 
mulighed for skivefræser til mange-
noten, så jeg måtte ty til pindfræser, 
hvilket igen betød, at jeg først måtte 
lave mig et fræseplan med en dele-
skive til fortsætterslæden. Det tager 
sin tid at fræse otte notgange med en 
lille pindfræser, når jeg samtidig måt-
te højdeforskyde for at fræse begge 
flanker, men opgaven lykkedes.

Opspænding af statorhus
Patronen var for lille til det stykke 
Ø125 mm aluminstang, jeg havde til 
statorhuset, så her blev der lavet et 
opspændingsstykke med centerdorn 
til glatplanet, så jeg kunne ende-
vende og dreje fra begge sider. Alu-
miniumstykket var savet af i rigelig 
længde, og igen kræver det rigtig 
mange spåner og stor tålmodighed, 
når drejebænken er lille, men også 
her lykkedes opgaven i første forsøg. 
Fræseplanet blev brugt igen til ud-
fræsninger i statorhuset, og selvom 
opspændingen ikke ser specielt stabil 
ud, så gik også det med små spåner 
og tålmodighed. 
  De sidste bearbejdninger var uddrej-
ning af svinghjulsnavet og tilpasning 
af længden.

Nu kan man nå hjem
med fuld blus på lampen
I 2013 har jeg ikke haft problemer 
med for lidt strøm. Det nye system 
skulle kunne yde 60 - 70 watt, og det 
tror jeg på. Systemet er så ikke læn-
gere originalt, men jeg synes ikke der 
har været andre muligheder, når man 
gerne vil køre til løb og arrangemen-
ter med nogenlunde tryg lygteføring

Søren Højmark Jensen

Tak til Søren Højmark for dette 
meget spændende indlæg. En æn-
dring som denne, der på ingen måde 
skæmmer cyklen, men netop gør cyk-
len brugbar mange år frem, er kun 
et gode for veteransporten. (red.)
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Søren Højmark Jensen
Søren startede med en mindre 
Douglass på 350 ccm. Den har han 
kørt flere Skagen- og Egeskovløb på.
  Søren kan godt lide, at der også er 
en udfordring i at køre veteranløb, 
så han var også deltager da Thorvald 
skærpede kravene i Løvfaldsløbet.
  Han ville gerne have en cykel, hvor 
han kunne have familien med, så det 
blev til denne Douglas T6 - 6,0 HK 
Standard Turistmodel.
  I 2005 melder han sig som referent 
på Veteranen, og her har vi nydt godt 
af mange gode artikler. Han står ikke 
mere som referent, men jeg håber at 
vi jævnligt vil høre fra Søren.
  Vi fynboer har også haft stor glæde 
af Søren, idet han igennem mange år  
var en fast del af fynboernes aktivi-
tetsudvalg.

Lidt om Douglas T6
Motor:  vandretliggende automatisk 
tørsumpsmøring. Sumpen tager 4 li-
ter olie.
Gear: 3 Speed Gearkasse med ind-
kapslet kickstarterordning.
Kobling: Douglas svinghjulskobling.
Stel: ”Duplex” vuggeformet stelram-
me.  Forgaffel: Fjedrende med stød-
dæmper og styrbremse. Dæk: 26x3.5 
Dunlop Ballondæk. Bremser: 20 cm 
Lavtryksbremser med ekstra svære 
bremsetromler. Baghjulsbremsen er 
fodbremse. Lyddæmper: giver lydløs 
gang uden krafttab.

Obbekær



Kort efter at Danmarks Motorcykle 
Union var blevet stiftet, var den før-
ste verdenskrig i udbrud, og det satte 
selvfølgelig en meget stor dæmper på 
al form for motorsport. 
  Samtidig med stiftelsen overtog den 
nye union også medlemskabet af Fe-
deration Internationale Motorcycli-
ste, fra Motorcykelklubben Elleham, 
der indtil det tidspunkt var den klub, 
der havde varetaget danske interesser 
i det internationale forum.
  Den 20. januar i 1919 ankom det 
første fragtskib til København med 
1800 tons benzin, og Det danske Pe-
troleums Aktieselskab udsendte en 
pressemeddelelse om, at benzinfor-
syningen snart ville være normal i 
hele landet.
  På det første repræsentantskabs 
møde i Danmarks Motorcykle Union 
efter krigen, der blev afholdt i april 
1919, skiftede Unionen navn til det 
nuværende Danmarks Motor Union.  
Det varede dog noget inden navne-
ændringen slog igennem i de offi-
cielle organer, hvor Unionen havde 
til orde.
  I de første år af DMU´s liv var der 
meget store udskiftninger i bestyrel-
sen. Der var mange uenigheder om 

måden Unionen skulle drives på, og 
der var også uenighed om, hvordan 
de store landevejsløb skulle afholdes, 
og hvordan proportionerne skulle ud-
færdiges.
  I Danmark var det ikke tilladt at 
køre decideret hastighedsløb på of-
fentlig vej, heller ikke i motorcyk-
lens barndom. Det var kun tilladt at 
køre løb med indlagte tidsetaper, der 
skulle overholdes. Der var derfor i 
mange kredse et ønske om at køre 
hastighedsløb. 
  En ung mand i midten af tyverne, 
Svend Simmelkjær, havde under før-
ste verdenskrig gået og tumlet med 
en ide om at køre racerløb på sand-
strande. Han havde i 1916 været på 
sommerferie i Skagen, og her havde 
han, på stranden,  sammen med an-
dre unge kørt på motorcykel fra Gre-
nen og ned mod Gammel Skagen. 
Hvis der også skulle biler med, var 
stranden ved Skagen ikke bred nok, 
så han var begyndt at lede efter andre 
egnede strande. 
  Under en arbejdsopgave til Esbjerg, 
tog han en tur til Fanø, og her fandt 
han den strand, han mente kunne bru-
ges til racerløb. Han skrev artikler om 
muligheden for løb, men havde svært 
ved at få dem optaget. På et tidspunkt 
i starten af 1919 kom det til Alfred 
Nervø´s  viden, og han satte hurtigt 
gang i det videre arbejde for at skabe 

et racerløb på Fanø Strand. 
  Alfred Nervø var på det tidspunkt 
formand for Dansk Motor Klub og 
han var stadig journalist på Politi-
ken. Svend Simmelkjær og Nervø 
mente at DMU og KDAK og andre 
motorklubber skulle inddrages i ar-
rangementet. Klubberne  kunne dog 
ikke blive enighed om at slå sig sam-
men om løbet, så det endte med at det 
blev Dansk Motor Klub med Politi-
ken som Protektor, der kom til at stå 
for arrangementet, med accept fra de 
andre klubber.
  Det blev det første hastighedsløb i 
Danmark og det blev en stor succes.
Helle Broe opnåede en hastighed på 
150 km/t med sin Indian-racer.

Danmarks Motor Union    v/Obbekær

og løbene i tiden efter 
første verdenskrig

Her til venstre en orienteringskører 
i et stort landevejsløb. Kortbord er 
ikke nogen ny opfindelse, som det 
ses på dette billede.

Bag ved køreren ses en ung Henning 
Hansen, der senere blev kendt som 
”Morian” Hansen, og var kendt 
som en dygtig Dirt Track kører, både 
herhjemme og i udlandet.

Til den anden side med motorbril-
ler i kasketten står også en kendt 
person. Det er Ejnar Bruun Larsen 
fra Odense. Mest kendt som Indian 
forhandler, men deltog selv i mange 
af de store landevejsløb, selvfølgelig 
på Indian. Han kørte også en del 
jordbaneløb med en firecylindret 
Indian med sidevogn.
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Så snart motorcyklen var en realitet, så opstod der selvfølgelig en kappestrid om, hvis 
cykel der kunne køre hurtigst. Der var jo også en konkurrence de forskellige modeller 
imellem, og så var der selvfølgelig de forskellige køreres dygtighed.  I 1919 startede 
strandløbene på Fanø. Det var for det meste arrangeret af personer fra København-
ske klubber.  Senere kom der endnu et strandløb til. Det var Jydsk Motor Union, der 
var arrangør, men det var Ålborg Amts Motorklub der stod for alt det praktiske. Løbet 
blev kørt på stranden ved Blokhus.

Herover: Motorcykelforhandler Peter 
Boilesen ved at sende sin mekaniker af 
sted, så de kan se hvad en Wanderer kan 
præstere.

På vej mod en motorbane
Da Fanøløbet var blevet en stor suc-
ces, og vanskelighederne ved at køre 
motorløb på offentlig vej var store, 
blev ønsket om en fast motorbane 
større og større. DMU ønskede at 
man skulle lave en bane i deres regi. 
Der blev nedsat et udvalg der skulle 
udarbejde planer for en motorbane. 
Udvalget tog til England for at se 
på Brooklandsbanen. Planerne blev 
drøftet med et konsortie, og anlægs-
udgifterne blev antaget, at de ville 
løbe op i 6 mill. kr.
  Planerne trak i langdrag, så i mid-
ten af 1920 meddelte en kreds af mo-
torkørere, at de havde stiftet en klub 
med navnet Motorsport. Det var Ing. 
Bier som formand og Teilmann Ibsen, 
Bohnstedt-Petersen og Neumann i 
bestyrelsen. Klubben startede med et 
samlet medlemstal på 44 personer.
  Den nye klub havde anskaffet et 
område ved Bagsværd og i al hem-
melighed fået anlagt en jordbane på 
900 meter. 
Den nye motorklub meddelte, at 

grunden til anlæggelsen var fordi, at 
løbene på landevejene efterhånden 
havde udviklet sig til de rene urma-
gerløb, som man i de kredse kaldte 
løbene. 
  Der blev holdt åbningsløb den 30. 
oktober 1920 og blandt publikum var 
ingen mindre end Kong Chr. d. X. 
  Efter lidt mere end et år opgav Mo-
torsport banen i Bagsvær og anlagde 
en ny i Glostrup. Der blev holdt åb-
ningsløb på Glostrupbanen den 12. 
august 1922. 

I DMU er der til stadighed stor 
uenighed om afvikling af motorløb, 
og også personlige stridigheder mel-
lem de ”gamle” motorkørere. Der er 
stor udskiftning i bestyrelsen til hvert 
repræsentantskabsmøde. I 1921 op-
retter Jyderne så Jydsk Motor Union, 
med Mundus Petersen som formand. 
Mundus havde også været foregangs-
mand ved stiftelsen af DMU.
fortsætter                          Obbekær

Jydsk Motor Union

Her: Mundus Petersen. Startede Aarhus 
Motorklub i 1913, medstifter af DMU i 
1914 og Jydsk Motor Union i 1921
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Jyllandsløb

Det startede med 
Slotsløbet i 1975
På generalforsamlingen i 1973 foreslog Kai Boilesen, at 
man eventuelt kunne lave et veteranløb fra Kruså til Søn-
derborg og tilbage igen. Dette løb ville så kunne tiltrække 
udenlandske deltagere. Arrangementet blev al-
drig til noget, men nu var der blevet taget 
hul på debatten om at der også skulle 
være et veteranløb i Jylland.
  På generalforsamlingen i 1974 blev 
det endeligt vedtaget, at der frem-
over skulle laves et løb i Jylland, 
på linie med Egeskov- og Løv-
faldsløb.
  Det blev sydjyderne der tog 
handsken op, og på deres vin-
termøde i februar blev ram-
merne for løbet fastlagt. Det var 
Kai Boilesen, O.M.Petersen og 
Calle Löwenstein der sammen 
arrangerede løbet.
  Det kom til at udgå fra Slotsmøl-
len i Kolding. Slotsmøllen var et 
bryggeri, hvor vi flere gange har 
fået en meget fin betjening i forbin-
delse med veteranløb.
  Løbet var i hovedtrækkende, at vi skulle 
til Jellingestenene, gennem Vejle Ådal til 
Egtved og med frokostpause hos Robert Ja-
cobsen i Tågelund. For dem der deltog, vil dette besøg 
altid fremstå klart i hukommelsen. Magen til gæstfrihed 
og overdådig frokost skal man lede længe efter. Det helt 

specielle var de mange stykker franskbrød med røgede 
regnbue ørreder, derefter ristede sønderjyske pølser. 
  Roberts svigersøn, Bernard Leaute, deltog også i løbet, 
på en BSA fra 1930, mens Neal og resten af familien sør-
gede godt for os. Vi sluttede dagen ved Vingstedcenteret, 
hvor der var spisning og overnatning. 

  Løbet blev kaldt Slotsløbet og der deltog 46 
motorcykler og alle skulle være fra før 

1935. Det var endnu et tidspunkt i klub-
ben, hvor årgangsgrænser var et hedt 

emne. Senere blev det vedtaget at 
årgangsgrænsen for Jyllandsløbet 
også skulle være 1939.
  Jyllandsløb er lige fra starten 
altid afviklet som et to-dages ar-
rangement, hvor der er blevet 
kørt løb om lørdagen, og om af-
tenen har der været fællesspis-
ning, præmieuddeling og ofte 
med efterfølgende dans. Sønda-
gen var der som regel arrangeret 
en tur, hvor målet som regel var 

en af områdets turist attraktioner. 
Frokost om søndagen var afslut-

ning på årets løb.
  Næste år blev løbet arrangeret om-

kring Århus af Knud Arhøj, og i 1977 
kom det til Hjørring ved Torben Damsga-

ard. Så nu havde det været i de tre landsdele 
af Jylland, og det var så tanken at sådan skulle 

det fortsætte. Der har dog været ændringer i denne forde-
ling, da det ikke altid har været muligt at finde løbsledere 
til dette skift.

Ejnar Andersen fra Søborg er ved at gøre Panthe-
ren klar.                                     Foto: Frede Nielsen

Neal Bernard sammen med Kai Boilesen. Neal er 
datter af ”Store Robert”.

Obbekær
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Jyllandsløb Turbeskrivelse : Området vest for Randers er præ-
get af store ådale. I dem har vi tilrettelagt en dejlig 
køretur på ca. 130 km, med lidt grusvej. Der køres 
efter kort, men alle kan være med, dog er der visse 
strækninger, som kræver, at man er lidt øvet i at læse 
kort. Løbet er nr. 40 i rækken af Jyllandsløb, og der 
vil fredag aften være mulighed for fælles hygge i et 
lokale på campingpladsen. Mere om det i det endelig 
program, der sendes ud til deltagerne.
Vi har tilstræbt os på, at uanset kortlæser evner, kan 
alle få en god oplevelse.

Bente Sørensen, Henning Nielsen,
Helle Storm Sørensen og Lars Sørensen

Tillægsregler: Løbet afvikles den 21.juni 2014, med 
udgangs punkt fra Randers City Camp i Fladbro ved 
Randers. Løbet afvikles efter vores løbsreglement og 
køres som pålideligheds- og udholdenhedsløb. Løbet 
er åbent for DVM´s medlemmer og for motorcykler 
fremstillet før 31/12 1939. Ikke-registrerede motor-
cykler skal opfylde Justitsministeriets cirkulære om 
prøveplade, og synsattest skal medbringes til maskin-
kontrollen. 

Enhver deltager for egen regning og risiko. Der kan 
således ikke gøres ansvar gældende overfor løbsle-
delse, DVM eller sponsorer. Ej heller kan en deltager 
rejse krav for skade, han eller hun måtte forvolde på 
sig selv eller andre.

Såfremt man ønsker at følges med nogen, skal tilmel-
ding sendes i samme kuvert. Der kørers i to klasse, 
med og uden observatør og speedometer afdækkes. 

Der er ingen tur om søndagen.
Vi skal bede om jeres e-mail adresser, således at vi 
kan sende deltagerlister til jer i løbet af maj. Hvis man 
ønsker at modtage dette, venligst udfyld rubrikken E-
mail tydeligt i tilmeldingsskema. 

Tilmeldingen bekræfter, at man er indforstået med 
vores regler, derfor skal løbsreglementet læses igen-
nem, før tilmeldingsskemaet udfyldes. Dette findes på 
www.dvm.dk  

Der kan bestilles plads på campingpladsen på www.
randerscitycamp.dk eller info@randerscitycamp.dk 
og telefon nr. 86891010. Hytter kan bookes online på 
ovenstående hjemmeside.

Tilmeldings- og betalingsfristen udløber den 1. maj 
2014. Alle ændringer, som sker efter tilmelding skal 
straks meddeles til løbslederen. Denne side kan hentes 
på www.dvm.dk 

Betaling med check, der kan hæves straks eller kvit-
tering for bank overførsel vedlægges nedenstående 
tilmeldings kupon og skal fremsendes samtidig pr. 
brev til: (ikke e-mail)

Lars Sørensen, Stentoften 32, 9550 Mariager.
Telefon 98 54 10 30
Konto Danske Bank
regnr. 4001 konto 3204319618

Der er ens priser for kører og observatør 
og spisebilletter skal købes separat på 
nedenstående.

Jyllandsløbet 2014

Medlemsnummer:  Motorcykel:  

E mail:      Årgang:

Navn:        Betaling:
Adresse:     Beløb deltager:  kr.    150,00
Postnr. By:  Spisebillet:

pr. stk DKK 200,00
     

Telefon nr:    

Observatør:    Beløb observatør:
kr.: 150,00
Ialt DKK     

Veteranen ��2/2014

Oplysning om kører/observatør  Skriv tydeligt, tak
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Tillægsregler
Fladtankerløbet  Hindsholm FYN  5. juli 2014

Medlemsnummer: email:

Navn: Motorcykel
Adresse: MC mærke:
Postnr./By: Årgang:
Tlf. nr: CCM:
Obs. Navn:
                                                                 BETALING:
Pris Kører:                             175,00 kr.
Pris Observatør:    125,00 kr.
Ekstra spisebillet:    125,00 kr.
Ialt at betale ved maskinkontrol.  DKK

   Oplysning om kører/observatør og motorcykel  Skriv tydeligt, tak

Underskrift Kører:     Meddelelser til løbsledelse:

Mødested: Fynshovedvej 486, 5390 Martofte 
(Hindsholm Egnsmuseum).

Mødetid: Fra fredag den 4. kl. 15.00
Maskinkontrol fra 17-18 og lørdag kl. 9.

Slutinstruktion: lørdag kl. 09.30
Første start kl. 10.00

Ruten: Køres efter tegn. Længde ca. 85 km. Der 
kan forekomme grusvej. Der er mulighed for tank-
ning i Kerteminde.
Der bliver en 1 pause på ca. 20 min. samt en fro-
kostpause på 45 min. Der udleveres en let frokost 
og drikkevarer.

Overnatning: Mulighed for primitiv camping ved 
kulturhus samt forsamlingshuset fhv.563 (sports-
pladsen) ca. 1 km. nordpå, eller Fynshoved cam-
ping & Hveringe camp. Der er endvidere mulighed 
i kulturhuset, madrasser udlev.

Spisning: Der er spisning lørdag kl.19 v/kultur-
huset. Morgenbrød(rundstk.)skal bestilles. Seddel 
ophængt.
Betaling kr.175 for kører kr. 125 for opservatør 
EKSTRA SPISEBILLET KR 125 betales kontant 
inden start.

Tilmelding: Tilmelding inden 5 juni: max deltagere 
60 mc.+ observatører. Efter andmeld. + kr.100

Tilmeld til Gunnar Tveskov mail: gunnartv@hot-
mail.com 
mobil: 51353403    Tlf: 65341531
Protester modtages kun indtil 3 dage før stævnet 
(skriftligt)
Pponsorer: FTZ, UK bikes, DVM mfl.

Deltagere: Mc. før 1928 samt remtrækkere før 
1940 1 klasse u/opservatør klasse 2: med opservatør
 
Løbsledelse: Gunnar Tveskov: Søren Sejersen: 
Torben Korsgård 
Ved godt vejr er der fællestur til Fynshoved sønd. 
kl.10
Egnsmuseet, hvor vi bor er absolut et besøg værd

Gunnar Tveskov (551)
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CLASSIC EUROPEAN 
MOTO-CROSS

HONDA PARK RANDERS
LØRDAG DEN 3 MAJ

Første Træning kl 8.30 - præsentation kl 12.00
første start kl 13.00

Billetpriser
voksne 100,- børn 
op til 14 år gratis.

ARRANGØR

RANDERS MOTOR SPORT

DANMARK 2014

Randers Motor Sport www.rmssport.dk og Dansk Classic Cross: www.classiccross.dk

Invitation til DVM    Kom kørende på Veteranen og kom gratis til Moto-Cross
I den forbindelse vil man gerne have 20-25 veteran mc. fra DVM  til udstilling i ryttergården.fra kl. 10.00 til ca. 
kl.17.00. Vi kommer selvfølgelig gratis ind og foreningen er vært for udstillerne med en bid brød i løbet af dagen. 
En god lejlighed til at også DVM  er med til at markere DMUs 100 år da vi jo også er en del af DMU. 
Man kan tilmelde sig ved Jens Hald Assentoft på 2022 2133 Først til mølle

DVM på Facebook

DVM er nu at finde som en gruppe på Face-
book, ideen med gruppen er at medlemmer 
her kan komme med links til veteransider, 
uploade billeder af projekter, oprette for-
skellige begivenheder så som løb, mad-
pakketure, komme med opfordringer til 
køreturen i fællesskab, med meget mere. 
Der er allerede meget aktivitet på grup-
pen.
 Betingelsen for at blive godkendt til grup-
pen er at man er medlem af DVM, så når 
I ansøger så send lige jeres medlemsnum-
mer. Gruppen er en lukket gruppe det vil sige 
at hvis man ikke er medlem, kan man ikke se 
hvad vi skriver om.

Jette V. Søndergaard

Skagensløbet 2014

Sikken en trykfejl hele 2 steder i det sidste blad, 
jeg havde fået skrevet forkert dato så for at in-
gen skal være i tvivl er Skagensløbet 2014 fra 
29. maj til den 31. maj. Jeg havde lovet jer et 
mere deltaljeret program i dette blad, men det 
har ikke været muligt at nå at få det færdigt 
at det kunne komme med, men det vil snarest 
komme på hjemmesiden og på Facebook. 

Det er tydeligt at mærke på tilmeldingerne at 
det er et ”mellem” år, der er ca. 200 cykler meldt 

til. Thorben og Søren har de sidste dage i februar 
kørt årets rute og de er begge enige om at det gan-
ske, som det plejer bliver en flot tur. Så nu er det 

bare at vente på at det bliver tid til vi kan komme ud 
at køre.

Jette V. Søndergaard

Nyt fra Bestyrelsen
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Bog anmeldelse
Skagenløbet havde jo 100 års jubilæum sidste år (2013) og i 
den forbindelse har 2 af klubbens medlemmer, Villy Poulsen 
og Gorm Wæhrens, samlet en masse materiale omkring løbet. 
Mate-rialet har de udgivet i bogen ”Skagenløbet - 100 år”.
Villy havde bogen med på vores generalforsamling, hvor jeg 
fik en snak med ham omkring bogen og deres indsamling af 
materiale. Som de fleste nok ved, så udspringer vores klub jo 
netop fra disse løb og det gør bogen endnu mere interessant. 
Det endte selvfølgeligt med jeg måtte købe et eksemplar.
  Politikken var den oprindelige arrangør af løbet og de havde 
derfor en massiv dækning af løbe-ne de år de var arrangører. 
Villy og Gorm har trevlet Politikens og Skagen Avis’s gamle 
arkiver i gennem og fundet de gamle løbsreportager frem. Sam-
tidigt har de suppleret det hele med fotos fra private og POL-
FOTO’s arkiver.

støtter 
motorsporten

2014

  Det er sjov læsning fordi de gamle reportager fra Po-
litikken havde et herligt sprogbrug, som med deres næ-
sten Morten Korch agtige romantisering af løbet, gør til 
underholdende læsning.
Her er et par enkelte citater:
  Fra starten i København:  ”...De sidste gode ønsker brø-
les gennem Larmen, og unge Piger i hvide kjoler sender 
et strå-lende Blik, der forjætter et varmt velkommen 
hjem, afsted efter Marsmændene.”
  Fra Skagen:  ”Den unge Einar Dessau, Bennys søn, 
modtaget med Entusiasme af de unge Damer og Her-
rer, der hele Aftenen med glødende Interesse har spurgt 
efter ham. Han har fornylig ligget heroppe og gjort sig 
populær ved at køre alle de unge Piger rundt paa Mo-
torcykle.”
  Fra færgeoverfarten mellem Snoghøj og Strib:  ”Her 

de set noget til deres konkurrenter ? - Ja, vi har kørt forbi dem 
alle, svarede Hr. Svend-sen...... Hvor er Motorcyklisterne ? - 
De gaar vist endnu og valser rundt i Sandet på Skagen. Det var 
et jammerligt syn.”
  Fra afslutnings festen i København:  ”Af Hensyn til Provins-
deltagerne, der ikke har deres Selskabstøj her i Byen, bedes 
man møde i daglig dragt.”
  Fra 1913 og frem til 1966 er bogen opbygget som en scrapbog 
og herefter består bogen af billeder fra hvert års Skagensløb. 
  Alt i alt en spændende bog på 200 sider i farve og sort/hvid 
med mange timers god læsning, mens vi venter på dette års 
Skagensløb.
  Bogen kan bestilles direkte hos www.snerævens.dk (pris 350 
kr.), angiv du er medlem af DVM og du får gratis forsendelse.

Anmeldt af Michael Hintz
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Nyt fra landsdelene
DVM  Sydjylland.
Lørdag den 1. februar 2014 havde en 
mindre gruppe af de syd - og sønderjy-
ske veteraner sat hinanden stævne i det 
sædvanlige mødelokale i Seggelund nord 
for Haderslev.
  Steen Petersen bød velkommen til årets 
første møde og gav straks ordet til køre-
lærer Jørgen Skrøder Jensen (1649) som 
fortalte om de nugældende regler for kø-
rekort hhv. de betingelser der knytter sig 
til tidligere erhvervede kørekort.
  Da Jørgen Skrøder Jensen også beret-
tede om kørekort til lastvogne, busser, 
traktorer og til dels trailer, skal her i kort-
hed kun refereres om de betingelser der 
knytter sig til kørekort for tohjulede kø-
retøjer og sidevogne.
  De fire kategorier, der er gældende for 
motorcykler er som følger, opdelt efter 
førerens alder:
16 år knallertkørekort til 30 km.t.
18 år lille motorcykel kørekort, max 
125cc /12 HK /11 KW
20 år halvstort kørekort, max 50 HK (35 
KW)
24 år stort motorcykelkørekort uden be-
grænsninger
De forskellige kategorier af motorcykel-
kørekortet kræver hver især aflæggelse 
af en praktisk prøve. Man opnår såle-
des ikke automatisk retten til at køre på 
et større køretøj, fordi alderskriteriet er 
opfyldt.
Sidevogn:
Ved nyerhvervelse af motorcykelkøre-
kort, får man automatisk ret til at køre 
med sidevogn.
For personer der allerede har erhvervet 
kørekort til motorcykel kræves et ca. 2 
timers kursus i kørsel med sidevogn på 
et køreteknisk anlæg, hvis der forneden 
på kørekortet er anført kodenummer 100. 
Er der ikke angivet ovennævnte kodetal 
100 på kørekortet, gives der umiddelbart 
ret til at køre med sidevogn. Efter at have 
deltaget i kursus på køreteknisk anlæg, 
må man ikke køre med sidevogn før end 
kørekortet er forsynet med en påtegning.
  Der blev endvidere vist billeder, hvor-
til spørgsmål om parkering/standsning 
skulle besvares. En række færdselstavler 
blev gennemgået – også nogle man sjæl-
dent ser.
  Det blev således en indholdsrig efter-
middag, som man i hvert fald ikke blev 
dummere af, men blev opmærksom på en 
del nye punkter.

  Tak til Jørgen Skrøder Jensen for en god 
eftermiddag.
  NB. Planlagt bustur til Nordfriesland. 
Enkeltheder bekendtgøres senere.

Peder E. Pedersen (691)

DVM Midt-vest
Efter at have sagt farvel til 2013 med 
en dejlig julefrokost, i Henry`s og 
Annemarie`s hyggelige lokaler, hvor der 
var mødt 16 medlemmer frem, og som 
blev beværtet med rigtig dejlig mad og 
julestemning, var vi klar til at holde jul, 
og se frem mod 2014, med mange gode 
oplevelser når solen igen skinner.
8-1-2014.
Første møde i januar, var vi 16 medlem-
mer mødt frem til almindelig klubaften 
med hyggesnak på tværs og der var 
selvfølgelig en rigtig god og afslappet 
stemning oven på jul og nytårs strabad-
ser.

12-2-2014.
Var vi 13 der var mødt frem til en aften, 
hvor Kalle lærte os noget om at køre 
efter kort i forbindelse med DVM løb.
Arrangementet var tilrettelagt, med at vi 
brugte Skagen løb 2006 som udgangs-
punkt for undervisningen, og alle fik 
kort udleveret samtidig med at det blev 
vist frem på storskærm, så alle kunne 
følge med i hvad Kalle havde af vis-
domsord efter mange års erfaring.  
 Der var mange spørgsmål og kommen-
tarer til aftenens emne og vi takker alle 
Kalle for en god og lærerig aften.

 Keld Kamp-Hansen 

Dødsfald

Bjarne Skov Andersen 
”Bageren”

Vores gode veteran kammerat, 
Bjarne Skov Andersen, sov stille 
ind søndag d. 19 januar, en uge 
efter et uheldigt fald på trappen.

Bjarne var oprindeligt bager, 
men det vi kendte ham bedst 

for, var hans store interesse for 
gamle motorcykler. Nimbus 

var hans speciale, samt sjældne 
mærker stod hans hjerte nær, jo 
ældre jo bedre, en motorcykel 

blev der altid ud af det 

Elsket og savnet 
Æret være hans minde

Referat fra Nordjyske afd. 6.no-
vember møde 2013.
38 medlemmer mødt for at høre Henrik 
Tang  fortælle om sine mange år i rejse-
branchen og specielt om hvordan han ar-
rangerer  motorcykelture i både Europa 
og store dele af verden i øvrigt. 
Hans udbud er stort, men alt hvad han 
udbyder uanset om det er i sne, off-road 
eller asfalt, så en turene fokuseret på stor 
sikkerhed for deltagerne, og hen deltager 
altid selv. Du kan blive inspireret på hans 
hjemmeside www. Motour.dk  Henrik er 
utrolig tillidsvækkende  i sin fremlæg-
ning af  sine rejseprogrammer.
Kaj P takkede for Henriks besøg og kun-
ne fortælle at til februar mødet skulle vi 
møde Gunnar Berg, tidligere speedway 
og cross kører fra Randers, som også har 
kørt verden tynd på motrorcykel, med 
masser af film og billeder, som vi får at 
se.                                Kurt Solskov.
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Referat  fra Nordjyske afd. 
møde den 8. januar 2014
Januar-mødet er pr tradition afdelingen 
generalforsamling. Der var mødt 24 
medlemmer.
Formanden bød velkommen og bad 
forsamlingen rejse sig, for med eet mi-
nut stilhed at mindes vores mangeårige 
medlem Ole Hermansen fra Randers, der 
døde i mandags. Kaj P. afsluttede  stilhe-
den med ÆRE VÆRE OLES MINDE.
Kaj fortalte herefter at han har fået ny 
kontaktperson på Comwell hotellet for 
afvikling af vore møder.
Kaj kunne også byde velkommen til nyt 
medlem: Jesper Schmidt bosat i Allingå-
bro. Jesper arbejder med vindmøller pt 
for Dong havvindmøllepark, og han har 
en Royal Enfield stående i garagen.
Herefter gik formanden over  til afvikling 
af generalforsamlingen, som han lovede 
ville være afviklet på 8 minutter .Han 
berettede om det gamle års aktiviteter : 
klubmøder og køreture.
Poul Erik oplæste regnskabet og henstil-
lede  os til at være mere omhyggelig med 
at betale aftenens ti-er til hans pengekas-
se, da der sidste år var indbetalt for 23,1 
person i gennemsnit sidste år. Og vi har 
været flere  deltagere.  
Til slut blev Kaj Pedersen genvalgt som 
formand og Chr. Christensen som besty-
relsesmedlem.
Derefter stod Chr. C. for afspilning af et 
gammelt kassettebånd med en samtale 
med speedway-ikonet Morian Hansen.. 
Chr. Havde selv optaget samtalen engang 
i tresserne. Under afspilningen kunne der 
absolut opnås ro i lokalet til en historisk 
samtale.

Kurt Solskov

DVM afd. Midtsjælland
Generalforsamling
Årets første måned var ved at gå på hæld, 
da DVM Midtsjælland 29. januar holdt 
klubaften på ”Steffensgård” i Kværkeby. 
52 medlemmer mødte op for at nyde de 
lækre gule ærter med alt tilbehør, som 
Chr. Schmidt sammen med Anne og Pre-
ben Jensen havde medbragt.
Selv om vinteren var på sit højeste med 
ca. 12 cm sne på gårdspladsen og sne-
fygning på vejene, kom Henning Frede-
riksen (Tagdækkeren), som sædvanlig, 
kørende på sin BMW R 80.
Afdelingens ”generalforsamling” skulle 
også afvikles, så Erik Kristoffersen bød 
deltagerne velkommen og glædede sig 
over det store fremmøde, der er det stør-
ste til generalforsamling i Midtsjællands 
tid.
Beretningen var understøttet af video og 
foto af 2013,s begivenheder. 
Erik gennemgik årets aktiviteter under-
støttet af en power point.
I februar var der 30, der hørte Peder Røn-
berg Jensen fortælle om BMW,s start 
med at bygge flymotorer, biler, motor-
cykler og kabinescootere, og viste film 
fra BMW,s hovedkvarter i München.
I marts besøgte vi Sommers Automobil 
Museum i Nærum, hvor Erik Kristoffer-
sen har været guide. Den 83 årige ejer, 
Ole Sommer guidede os igennem alle de 
udstillede køretøjer. Han måtte 2 gange 
på myndig og bestemt vis kalde nogle 
”snakkehoveder” til ro, inden han gik vi-
dere i sin historiske beretning. 
Carsten Sommer tog billeder, som ligger 
på en CD-rom, hvis indhold blev vist rul-
lende under kaffen. Tak til Carsten.
I april tog 38 gæster imod invitationen 
fra Vibeke og Verner Christiansen til at 
se hans samling. Det var en imponeren-

Referat fra Nordjysk afd 
afholdt 5. februar i Rebild.
45 medlemmer tilstede.
 Vores sportsleder Jette Søndergård til-
stede og fortalte om tilmelding til årets 
Skagen løb og om muligheden for DVM 
medlemmer at finde løbet på face book.
Jens Hald  havde en invitation til  os  om at 
møde op  den 3. maj  klokken 10 på Hon-
da Park på Bruusgård crossbanen,hvor 
der køres classic cross.
Af hensyn til det praktiske skal vi tilmel-
de os ved Jens Hald.
Kaj P. bød herefter velkommen til vores 
trofaste medlemmer Henning og Bente, 
der havde lovet at fortælle om deres tur 
til USA, hvor de havde kørt 4000 km på 
mc.
Vi så deres billedserie, som levendegjor-

de turen  for os.
Turen gik fra Billund over Frankfurt til 
Atlanta.
Selskabet bestod af 27 personer som kør-
te på 19 mc. Henning og Bente på hver 
sin og Henning havde bedt om BMW.
Turen varede 16 dage med forskellige 
dagsmarch.
Dag 2 ankomst til Atlanta og udlevering 
af køretøj og udstyr. Og ikke mindst til-
vænning til  varmen ca 30 graders C.
De besøgte Batlefield museum fra den 
amerikanske borgerkrig omkring Chatta-
noga, hvorfra  de også besøgte grotter og 
vandfald inde i bjergeene.
De kørte i bjergområdet her i Tennesie 
tværs gennem Great Smokey Mountains  
en strækning på 17 kilometer med 318 
sving. Ruten hedder The Dragon Tail og 
tiltrækker motorcyklister fra hele ver-
den.
På 6. dagen er de i Nashville,hvor spe-
cielt Henning bemærkede masser af 
gamle traktorer og landbrugsredskaber 
stillet til side land veje mv.
Her besøgte de museer med kendtes bi-
ler. Elvis og Burt Reinolds, ligesom de 
på turen allerede havde set Dolly Parton 
Pixi stand show samt total ombyggede 
mc er. F eks den flotteste 3 hjulede Tri-
umph Henning nogensinde havde set. 
Pris 50 – 60 tusinde danske kr..
De besøgte Jack Daniell  flaskernes 
hjemby. Hele byen lever af whisky pro-
duktionen, som derovre er ligeså dyr 
(mindst) som i dk.
De besøgte Memphis med masser af 
museer og Elvis biler og flotte flotte 
mc.Karakteristisk her at der stod en po-

lice officer på hver gadehjørne. Turens 
strabasser i form af meget fedt mad be-
gyndte nu at vise sig.
Kørte 450 km til Vicksburg Missisipi med 
bomuld produktion  til New Orleans
New Orleans er aldrig blevet den gamle 
musikby igen efter stormfloden Carina, 
men Bente og Henning var selvfølgelig 
på tur med hjuldamper og jazzmusik.
Tilbage til Atlanta gjorde de turen 550 
km i eet træk og var godt ømme i num-
meren.
Se fotos fra  Museum  Entrance i Ashe-
ville. Et privat opbygget og drevet mu-
seum af én enkelt person.
Tak til Bente og Henning for et interes-
sant indlæg til klubaftenen.

Kurt Solskov.
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Stubbekøbing 
Veteranmotorcykel
Museum 
Skærtorsdag den 17.april åbner 
Stubbekøbing Motorcykel- og Ra-
diomuseum dørene for sin 38. sæ-
son. Åbningen fejres med det tradi-
tionelle motortræf med deltagelse 
af veteranmotorcykler, motorcykler 
og veteranbiler. Der er fælleskørsel 
fra Cementen (Parkeringspladsen v. 
Engboulevarden) i Nykøbing Falster 
kl.10, eller man kan køre selv, så man 
er ved museet ca. kl.11 00, hvor åb-
ningstalen vil blive holdt. Om efter-
middagen kan man deltage i konkur-
rencen Årets Motorcykler på havnen 
i Stubbekøbing, hvor der er præmie-
overrækkelse kl. 14. Alle er velkom-
ne på dagen, hvor entreen, som tra-
ditionen byder, er gratis. Yderligere 
information: Vagn Wiberg, 26 37 01 
02 eller www.motorcykelogradiomu-
seum.dk.
Museet har åbent alle påskedagene 
fra den 17. april til den 21.april, alle 
dage fra kl. 10 til 17.
 På åbningsdagen kan museet præ-
sentere flere spændende nyheder for 
publikum, hvoraf den vigstigste er en 
usædvanlig velholdt Honda CB450 
K0 Super Sport fra 1966.  Modellen 
kom til Europa i slutningen af 1965 
og fik hurtigt tilnavnet Black Bom-
ber. Dels fordi den kun kunne fås i en 
farve - sort -, men især fordi den faldt 
som en bombe på markedet - især for 
englænderne og den engelske mo-
torcykelindustri. I mange år havde 
de engelske paralleltwins totalt do-
mineret verdensmarkedet for store 
motorcykler og Honda CB 450 Black 
Bomber var den første store japanske 
motorcykel, der tog kampen op med 
de indtil da uovervindelige englæn-
dere - og det med meget stor succes.
Med venlig hilsen

Vagn Wiberg

de samling af biler, motorcykler, Maico 
Mobil og motordrevne modelfly. Det var 
en stor fornøjelse at se, hvor velrenove-
rede de var.
I maj startede 18 mc-er fra Ortved på tur 
til Thorbro Vandværk i Torslunde. Nogle 
var kørt direkte. Medlemmer fra vand-
værkets støtteforening, der vedligeholder 
maskinerne, fortalte om vandværket og 
sluttede med at starte en af 2 store B&W 
diesel motorer fra 1931.
I juni startede ”Stjerneløbet” fra Lyngby, 
Greve, Holbæk og Køge, samt flere indi-
viduelle starter. 10 mc-er og 1 bil startede 
fra OK i Ortved mod Herslev Sejlklub. 
Trods en bekymrende vejrudsigt blev det 
fint vejr og ca 45 mødte op. Sejlklubben 
stod traditionen tro for kaffe/the, kage el-
ler pølser. 
I juli gik starten på turen fra Ok, Ortved 
mod ishuset ved Munkholmbroen. Der 
stødte flere til fra København, Lyngby og 
Køge og ca. 15 fra Nimbus Træf i Hol-
bæk. Ved ishuset var der mange andre 
motorcyklister på aftentur.
I august gik 1. tur efter sommerferien 
med 20 mc-er fra Ok Ortved mod Ra-
diomuseet i Ringsted. Under guidet 
rundvisning gennemgik man radio, tv og 
AV,s udvikling igennem 100 år. Museet 
har en stationær udstilling, men også en 
rejse udstilling. Det anbefaledes, at tage 
en tur mere til museet, hvis man havde 
ubesvarede spørgsmål.
I september overværede 27 at Lars Han-
sen fra fa. H.S. Blasting, Haarlev, hav-
de sin far og farfar med og fortalte om 
sandblæsning. Det overraskede sikkert 
mange, hvor mange forskellige midler, 
der anvendes til at blæse med afhængig 
af hvilke emner og kravet til kvaliteten. 
Det bedste resultet opnås ved at anvende 
lava. Desuden blæses med: granit, glas, 
bagepulver, stålkugler, men også med 
sand. Blasting blæser alt uanset art og 
størrelse. 
I oktober afvikledes ”Natløbet” med start 
hos Ok Ortved, der også sponserede præ-
mierne. Deltagerne gennemkørte ruten i 
flot lunt efterårsvejr, og sluttede hos Erik 
Kristoffersen i Viby, hvor de nød Mari-
anne Bie,s lækre gullashsuppe.
I oktober kom Niels Erik Hansen, Fyn 
og fortalte om sort krudt, ladning af am-
munition og våben til sort krudt. Des-
værre demonstrerede han ikke affyring. 
Han fortalte om konkurrencer  med sort 
krudt våben. De afvikles typisk på tid, 
ved skudafgivelse med 3 forskellige ty-
per våben.
I november havde Lisbeth og Knud Erik 
P. fået VVS-installatør, Carsten Mølbak 
til at komme og fortælle om dykkersport. 

I fællesskab demonstrerede de forskelligt 
udstyr. Den levende fortælling bragte de 
fleste deltagere ned i en verden, de ikke 
tidligere havde befundet sig i før.
Bemærkninger til beretningen: Ebbe 
Carmel tilføjede en lille historie fra 
Thorsbro Vandværk, hvor en ansats ho-
vedopgave var at sørge for, at der altid lå 
øl til afkøling oven på en stor rørledning 
med drikkevand til København. En del-
tager, Sonja Rasmussen fortalte, at byg-
ningen hvor Radiomuseet er, blev bygget 
år 19oo. Den har været brugt som kirke, 
da Sankt Bendts Kirke blev renoveret for 
nogle år siden. Der har også været biblio-
tek i bygningen. 
Gunner Sørensen foreslog, at afdelingen 
blev døbt om til ”Sjælland”. Begrundel-
sen for forslaget er, at afdelingen i Kor-
sør er ophørt, hvorfor afdeling ”Køben-
havn” i Brøndby og afdeling Sjælland 
efter Gunners opfattelse vil være mest 
retvisende. Arbejdsgruppen vil under-
søge det, blandt andet med DVM-mo-
derforeningen. Umiddelbart mener Erik, 
at afdeling ”Midtsjælland” er det rigtige 
navn på grund af placeringen midt på 
Sjælland.
Regnskabet blev fremlagt af kasse-
rer, Henning Petersen. Indtægterne var 
10.720 og udgifterne 13.838, desværre 
med et resultat på minus 3.118. Formuen 
er nu 3.414,63 kr. Kassereren foreslog at 
bidraget på 20,- kr. til klub aftenerne blev 
hævet til 30,- kr. Dette blev vedtaget. Til-
skuddet på 3.000 kr fra DVM til klub 
aktiviteter er sænket til 1.000 kr. Hvis 
man ønsker større tilskud, skal der ligge 
et motiveret arrangement med et budget. 
Valg: Den siddende arbejdsgruppe var 
villig til at fortsætte og der fremkom in-
gen forslag til andre, så samme gruppe 
fortsætter.
 Referenter: Arbejdsgruppen efterlyste 2 
frivillige referenter til klub aktiviteterne. 
Marianne Bie og John Adamsen Jensen 
meldte sig.
Gunner Sørensen udbragte ros og tak til 
arbejdsgruppen, og det fik opbakning af 
deltagerne.
Efter kaffen viste J. Peder Jensen vi-
deo og foto fra sin deltagelse i BSA 
klubben,s ”Internationale Træf i Valldal” 
i 2013 i nordvest Norge. Der var 160 del-
tagere heraf 11 danskere. Turen til stedet 
var på 1.200 km, og hele turen blev på 
3.600 km, som alle danskerne gennem-
førte. Danskerne var i øvrigt de eneste, 
der kom på deres MC.er. Der var rigtig 
mange på påhængsvogne.   
Det blev en hyggelig og vel tilrettelagt 
aften.

John Adamsen Jensen (2102)
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Klubnyt

2369
Ole Nørskov
Ådalshøjen 8
8800 Viborg
email: onvi@onvi.dk
mobil: 4021 0311
mc: BMW R63  årg. 1929

2370
Jesper Frost Schmidt
Sønderalle 8
8961 Allingåbro
jesperklim@hotmail.com
mobil: 2224 4578
mc: Royal Enfield 1929

2371
Lasse Hoffmann Haack
Rønnevej 12
2791 Dragør
lassehaack@gmail.com
mobil: 3025 2791
mc: BMW R4 1934

Velkommen til nye medlemmer
2372
Peter Lind
Gulspurvevej 2
3400 Hillerød
peterglind@hotmail.com
mobil: 4010 7950
mc: Royal Enfield 1932

2373
Jonas Stenderup-Larsen
Carl Bernhardsvej 13B st.3
1817 Frederiksberg C
mail: js-l@os.dk
mobil: 2424 3954
mc: Harley Davidson 1946

2374
Poul Erik Nedergaard
Solsortevej 7, Ørum
8830 Tjele
Bbptjele@mail.tele.dk
mobil: 4032 4316
mc: Matchless T3 1928

2375
Gert Winhter Nielsen
Sølvgade 4, Mølby
6560 Sommersted
bosstrik.gert-winther@mail.tele.dk
mobil: 4032 3097
mc: Honda 750 K7 1979

2376
Per Westerholt Jørgensen
Godthåbsvej 60
4800 Nykøbing Falster
mail: pwj@hotmail.dk
mobil: 4032 3782

Dødsfald
John Kern
medlem 491

John er stille sovet ind
 i sit hjem i Ellinge 

den 31. januar 2014
John var en rigtig god og

 munter ven. Altid hjælpsom og 
når tiden tillod, var han aktiv i 

vores løb og arrangementer.
Arbejdsmæssigt stod han ikke 
tilbage for de store udfordrin-

ger. Det var lige fra at lave 
veje i Indien, til at arbejde 

for kræftramte. For John var 
udfordringen vigtigere end det 

økonomiske afkast.
Vi har måtte desværre tage af-
sked med John alt for tidligt.

Tak for den tid du var her.

Æret være hans minde

John på cyklen og Erik Kern i 
sidevognen

Fyn Rundt
Fynboernes weekend tur bliver den 
14. og 15. juni. Vi starter i udkanten 
af Odense og har mål på Fjelsted 
Skov Kro. Program med deltager-
liste vil tilgå alle tilmeldte med po-
sten. Prisen for hele herligheden vil 
beløbe sig til et sted under 600,- kr.
Der kan max. deltage 60 personer, så 
det bliver efter først til Mølle.
Tilmelding til:
May-Britt Ploug Jantzen 4343 2543
eller  Leif Obbekær  6617 3396

Europæisk undersøgelse 
vedrørende veterankøretø-
jer og deres ejere.

Motorhistorisk Samråd har netop of-
fentliggjort at FIVA foretager en stor 
undersøgelse af veterankøretøjer, de-
res brugere og økonomien bag.
Resultatet af undersøgelsen skal, 
som det også skete ved en lignende 
undersøgelse i 2005-2006, bruges i 
argumenterne overfor politikere og 
myndigheder i EU og DK, for at sikre 
at vi også kan udøve vores hobby i 
fremtiden.

Undersøgelsen, der løber fra 26. 
marts til 1. juni, er Web-baseret og 
link til undersøgelsen kan findes på  
MhS’s hjemmeside: www.motorhi-
storisk.dk

Medlemmer af DVM opfordres til at 
bakke op om undersøgelsen.

Lars Klitgaard

Windmill Rally 2014.

Bestyrelsen har udvalgt de medlem-
mer / motorcykler der, efter fremsendt 
ansøgning, skal repræsentere DVM og 
Danmark ved det internationale Wind-
mill Rally 2014 i Huskvarna, Sverige. 
De heldige medlemmer er, her angivet 
med navn, (medlemsnummer) og motor-
cykel samt årgang:
A-landshold:
Mads Baagø Hartmann (2116). Wanderer 
1911, Bjarne Baagø Beck (2036). Quadrant 
1913, Kai Baagø Beck (1102). Douglass 
1914, Per Alvin Jørgensen (195) Triumph 
1917, Ida Baagø Hartmann (2184). Terrot 
1925, Ole Jensen (137). Royal Enfield 1925
B-landshold:
Karl Søndergaard (1965). BSA 1927
Bent Christensen (1634). BSA 1927
Knud Kærslund (2286). Husqvarna 1927, 
Marc Søndergaard (2115). BSA 1929, Mar-
tin Søndergaard (2035). BSA 1932,Lennart 
Poggenborg (2006). BSA 1937.
Tilmeldingsformularer og regler har 
været på nettet siden midten af februar, 
så har du lyst til at melde dig til et løb, 
hvor der med garanti deltager motorcyk-
ler, som du aldrig har set før, så se på 
www.windmillrally.eu
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 Kommende Arrangementer
Sydjylland
Aktivitetskalender for 2014
4. maj
Åbningsløb v. Carsten Gade. 
Møde, start og slut sted: IN Entrepre-
nør.  Vestergade 43A 6040 Egtved.
Morgenkaffe med rundstykker fra kl. 
9.00, slutinstruktion kl. 10.15.
Senere frokost med en øl eller vand 
og eftermiddagskaffe. Deltagere MC 
fra før 1940. der køres i to klasser 
med og uden observertør. Speedome-
ter skal afdækkes. Løbet køres som, 
orienteringsløb efter DVM`s regler.
Startgebyr 180 Kr. / person. Kørekort 
forevises ved betaling. Løbets læng-
de ca. 70 km. Der skal bruges gule 
veste, af hensyn til egen sikkerhed.
Ved tilmelding oplyses navn, med-
lems nummer, MC mærke og årgang 
til: Carsten Gade senest den 24/4 
2014 på tlf. 29 64 66 45 eller cgade@
profibermail.dk

17.maj
Madpakketur v. Peder E. Pedersen, 
Broager. Vi mødes på adressen Sol-
skænten 16, 6310 Broager kl. 9.00. 
Tilmelding senest 14. maj på telefon 
2250 2548

26. juli
Madpakketur v. Anders Buchhave. 
Vi mødes kl. 9.00 på adressen.
Eskær 6, Tårsbøl, 6200 Aabenraa
Telefon: 74 68 01 70 – E-mail: karen-
buchhave@hotmail.com
23.august
Alsløbet. Nærmere herom i Vetera-
nen.
27. september
Bustur i Nordfriesland. Enkelthe-
der bekendtgøres senere
4. oktober
Medlemsmøde. Bemærk nyt mø-
dested: Stubbæk Forsamlings-
hus, Dybkærvej 2, Stubbæk, 6200 
Aabenraa.
1.november
Planlægningsmøde i Stubbæk For-
samlingshus.
6. december Julemøde

Klubbens mødested: Vissenbjerg 
Idræts- & Kulturcenter, Idrætsvej 3, 
5492 Vissenbjerg.
Klubmøde
Onsdag 9. april kl.19.30 
Peter Jørgensen kommer og fortæl-
ler om sin tur fra DK tilAustralien, 
på hans Yamaha Teneré.
Madpakketure
Søndag 4. maj  kl. 10.00 Start hos 
May-Britt og Ole Ploug Jantzen, 
Langgade 65, Esspe v/Ringe 4343 
2543
Lørdag 5. juli  Turen udgår fra Poul 
Hansen i Ellehaven Tommerup, til 
Sandager Brugsforening.

Fyn
Kommende arrangementer

DVM København
Møde den 2. torsdag i måneden.
Hermosagård
Bygaden 82
2605  Brøndby

Midt-Vestjylland
Klubmøde afholdes 2. onsdag i hver 
måned på Grenevej 4, Astrup, mellem 
Videbæk og Skjern.

Nordjylland
Klubmøde ons. d. 2. april kl. 19,30
Poul Erik Sørensen fortæller om sine 
oplevelser i Rallye Monte-Carlo Hi-
storique 2014, hvor han var med i det 
service-team, som fulgte den Golf-
GTi, der blev kørt af Bent Mikkelsen 
og Henrik Møller-Nielsen.
onsdag den 7. maj kl. 19.30
Vi får besøg af Christian Gyde, der 
fortæller historien om AJS
Onsdag den 4. juni kl. 19.30
Endnu intet program for dette møde.

Aarhus
Klubmøder afholdes hver lørdag fra 
kl. 9.30-11.30 i Rønnebo,(juni, juli & 
aug. kun den 1. og 3. lørdag).  Adresse: 
Nordentoftsvej 7, 8220 Brabrand. 

Midtsjælland
Møder i Kværkeby
Onsdag den 30 04 kl. 1900: 
1. køreaften i sæsonen, hvor der er 
afgang fra OK-tanken i Ortved kl. 
1900. Mål hos Ole Kyhl Automobi-
ler, Vandmestervej 39, 2630 Ta-
astrup.  Forventet ankomst ca. 1945. 
Onsdag den 28 05 kl. 1900: 
2. køreaften med afgang fra OK-tan-
ken i Ortved kl. 1900. Mål Sjællands 
Veterantraktor-klub, Lidemarksvej 
45, 4681 Herfølge.
Indgangspris kr. 20,- Forventet mø-
detidspkt.1930
Onsdag den 25 06 kl. 1900: 
Stjerneløb, med mål som tidligere år 
i Herslev Havn. Startsteder oplyses 
senere.
Onsdag den 30 07 kl. 1900: 
3. køreaften med afgang fra OK-tan-
ken i Ortved kl. 1900. Mål: Ishuset 
ved Munkholmbroen

Løb på Falster
Hvornår: Lørdag d. 17/5 2014 kl. 
1o.oo ved Museet i Stubbekøbing.
Der er adgang til museet fra kl. 10.00-
11.00
Vi starter på turen kl. 1100.
Vi kører ca. 50 km på Falster
Turen arrangeres af Venneforeningen 
i samarbejde med Museum Lolland-
Falster ved Anne Elmer. Turen er 
åben for alle på  MC fra før 1960.
Vi håber at tidligere deltagere i Skov-
boløbet vil komme en tur til Falster 
og få en lidt anderledes oplevelse, se 
en anden landsdel og få lidt at vide 
om denne. Der er indlagt frokost-
pause undervejs, hvor madpakken 
kan spises og drikkevarer skal købes. 
Pølser og kaffe kan også købes.
Vi slutter ca. kl. 15.00 - 16.00 i Stub-
bekøbing hvor Venneforeningen by-
der på efermiddagskaffe.
Tilmelding til Jan.
mvh
Jan Lund-Jørgensen
ind-jan@live. 
mobil 30320274 



Genbrugs-
hjørnet

Sælges
Elleham, 1907
Perfekt stand. Dokumenteret historie. 
Ikke kørt i mange år.
Kr. 90.000
Triumph 3 ½ HK, 1914
Halvt restaureret. Perfekt original 
tank. Restaureringsprojekt. Men 
rigtig mange dele. Kr. 50.000
kim@activesearch.dk

Sælges
BMW R 45 2 cyl. 470 cc årgang 
1979. kr. 24.000.   NSU Prima Scoo-
ter 150 cc m/dynastart fra 1959 kr. 
8.000.
Begge cykler er i meget fin stand og 
begge er indregistreret. 
Giv evt. et bud.
Bent Karlsen (473)
2071 1781

Købes
Brugt dynamo til ”Humlebi”
Gunnar Tveskov    5136 3403

Lokale referenter
Midt/Nordjylland
Kurt Solskov
Møgelhøjvej 3, 9240 Nibe
kurtsolskov@mail.dk
tlf: 9838 5164

Vest/Sønderjylland
Lars Mylius Hjelm
Grønkjærsvej 29, Erritsø,
7000 Fredericia
mylius-hjelm@mail.tele.dk
tlf: 7594 2261

Fyn
Ole Ploug Jantzen
Langgade 65, 5750 Ringe
mopj@smilepost.dk
tlf: 4343 2543

Sjælland
Leif Christensen
Østre Parkvej 107
4100 Ringsted
ob50@sport.dk

Pas godt på din 
gamle kærlighed

Gå ind på nordiskveteran.dk 
eller ring på telefon 35 47 77 47
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Sælges
”Harley Davidson WLD 1939, mo-
tornr. 39 WLD 1898, civil model og 
helt original. Importeret fra USA og 
har tilhørt flyttemand Olsen, Valby. 
Er registreret, men har ikke kørt 
siden 1996. Prisforlangende 85.000,-. 
Billeder kan mailes.
 Acap sidevognskasse eller Nimbus 
med sidevogn kan indgå.
Henning Jensen, Rønne, 56953315,
mail: strandvej@mail.dk

Købes
Indian Chief ca. 1925-29 med 
Princess sidevogn.
Jan Lund-Jørgensen  3032 0274

Sælges
BSA Gold Star 1953 100.000 
BSA Gold Star 1953  85.000
Ariel HS Cross 500 cc. 1954  45.000
Ariel HS m/papirer 500  54   65.000
Ariel 350 cc. 1954  19.800
NSU Lux 200 cc. 1956  40.000
NSU Fox 125 cc. 1954  25.000
BSA 350 cc. 1953 35.000
Poul Granhøj 
6224 1720



Messecenter Herning

Stumpe-
marked

Ting & Sager
2014

lørdag den 29. marts
lørdag den 15. november

Svend Aage Mortensen
Siriusvej 11 - 7430 Ikast
9715 1603 - 9926 9926

Veteranen ��2/2014

Landsløb
Skagenløbet      28.-30. maj
Jyllandsløbet 21. juni
Fladtankerløb 5. juli
Egeskovløb 9. august
Løvfaldsløb 13.-14. sep.

Landsarrangementer
Stumpemarked Herning 29/3/ 15/11
Stumpemarked Gjern   7. juni
Veteranlastbiltræf Gjern     6/9
Damp Nostalgi              26.-27. juli
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GF Veteran tegner ansvars- og kaskoforsikring 
for bevaringsværdige originalt opbyggede køre-
tøjer, som er henholdsvis 35 og 25 år gamle.  

Forsikringerne er med 100% tilbagebetaling 
af et eventuelt overskud. I 2013 tilbagebetales 
25% af forsikringspræmien på baggrund af 2012 
skadesregnskabet. Et eventuelt forsikringsunder-
skud opkræves ikke. GF Veteran stiller ikke krav 

om yderligere medlemsskab af f.eks. veteranklub 
eller mærkeklub.

Ved mere end én kaskoforsikring i GF Veteran ydes 
25% rabat på samtlige kaskoforsikrede køretøjer.    

Det forsikrede køretøj kan anvendes til hob-
bykørsel i perioden 15. marts til 31. oktober. I den 
resterende periode er det ved kaskoforsikring, 
forsikret mod brand og tyveri.

Medlemmer af GF
Veteran kan tegne 
autohjælp for blot 
288 kr. i alt pr. år 
omhandlende samtlige 
forsikrede veteran/
klassisk køretøjer

Invester i forsikring til dit 
veteran/klassisk køretøj

Med blot 100,- kroners indskud ved tegning af  police i GF-Forsikring, 
deltager du i den årlige tilbagebetaling af eventuelt overskud. 

GF kunder får i 2013 tilbagebetalt 142 millioner kroner.

Priseksempler for veteran/klassisk køretøj

Årlig præmie. Ansvars- og kaskoforsikring inkl. statsafgift – Selvrisiko 1.794 kr. 

Dagsværdi Veteranbil/-motorcykel Klassisk bil/motorcykel

indtil kr. Ansvar og kasko  Ansvar alene Ansvar og kasko  Ansvar alene

50.000 664 kr. 207 kr. 1.657 kr. 513 kr.

150.000 1.036 kr. 207 kr. 2.587 kr. 513 kr.

500.000 2.468 kr. 207 kr. 5.971 kr. 513 kr.

GF Veteran      Strandvejen 59      2100 København Ø      Tlf: 39 10 11 50      gf-veteran@gf-forsikring.dk 


