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Med udsendelsen af arerhet ,,Dansk motorsports bld

bog" med undertitlen ,,Hoem er huem í dansh motorsport"

uil et lrenge n(Erel ønshe for enhuer motorsportsinteresseret

blioe opfgldt.
Bogarerhet, der omfatter sduel forfid som nulíd, ttíl

índeholde oplgsnínger fra danshe motorsporlsbegiuenheder,

der har fundet sted her i landet under den store udaíhling,

der er sþet med dansh motorsport gennem drene.

Som prrzsídent lor Danmarþs Motor Union uar det med

glede, ieg modtog meddelelsen om det initiatiu, der nu er

udfoldet for at udgiue et bogaærÞ, der uil sette et uærdigt

minde oaer motorsporlens udøuere samt dens uduihling

gennem drene, ligesom dansþ motorsport nu uil fd en

Iænge saunet biografi og drbog.

Prresident for DanmarÞs lVlotor Union





O RGAN I S ATION SARBEJD ET

Ligesom det er sket med mange andre sports-
grene, har også motorsporten gennemgået en

fantastisk udvikling op gennem årene.

De motorsportsarrangementer, der afholdes
i nutiden, og de, der blev afholdt i automobi-
lets og motorcyklens barndom, har ikke meget
tilfælles, idet de fØrste motorløb, der blev
afholdt her i landet, kun var pålideligheds- og
orienteringsprØver og omfattede ikke hastig-
hedskonkurrencer.

Der slrulle imidlertid ikke gå mange àr,
inden også hastighedskonkurrencerne kom ind
i billedet.

Udviklingen af automobilet og motorcyk-
len skete i et forrygende tempo i årene efter,
at de første modeller var kommet på marke-
det, og hermed fulgte også en voksende inter-
esse for motorsport rundt omkring i verden,
især Frankrig var toneangivende.

Motorsporten i Danmark kom betydelig
senere i gang, end det var tilfældet i mange

andre lande. Begrundelsen for dette senere

tidspunkt må udelukkende tilskrives den om-
sta:ndighed, at Danmark ikke var et automo-
bil- og motorcykleproducerende landp?t davæ-

rende tidspunkt.
For at finde den første spire til dansk

motorsport og dens organisation, der er videre-
lørt til nutiden, skal man helt tilbage til år
1,907.

'Dette är blev den første danske motorklub
stiftet i København under navnet uMotor-
cykleklubben al 1.907,,, naynet blev dog senere

forandret i âr 1,9L3 til "Dansk Motor Klubn.
,'Motorcykleklubben af 7907,, blev stiftet

på foranledning af daværende grosserer Carl

Joh. Janssen gift med danserinden Karen Lin-
dahl, kendt fra den gamle varieté Scala i
København. Klubbens første formand var da-
værende løjtnant G. Rosencrone rron Benzon,
der senere blev afløst af Alfred NervØ, som

i mange âr var et kendt navn inden for dansk
motorsport.

Af andre motorklubber, der blev stiftet i de

første â.r efter '1907, kan nævnes: >Motor-
Klubben Anglo-Daneu, "Vestsjællands Motor
Klub", ,Flobart Motor-Klub" og "Motorklub-
ben Elleham".

Vil man se på, hvorledes dansk motorcykle-
sports Øyerste myndighed af i dag, nemlig
,'Dansk Motor IJnion., kom til verden, skal
man tilbage til begivenhederne omkring april
måned 19L4, da dagbladet Politiken i sam-

arbejde med uDansk Motor Klub" stod over
for at skulle arrangere det såkaldte nKamme-
ratskabsløb for Bivejsmotorkøretøjer., for
anden gang, idet løbet var blevet kørt første
gang i 1913. Hovednerven i dette løbsarrange-
ment yar Alfred Nervø, der på den tid var
motorsportsmedarbejder ved Politiken.
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Nu da man i t914 igen stod over for at
skulle afvikle et efter datiden meger srorr
motorsportsarrangement, var der en kreds af
motorsportsinteresserede personer, der så nød-
vendigheden af og tiden ùI at fà srarrer en

organisation, hvorunder motorsportsdrivende
klubber kunne samles til gavn for sporten i
hele landet.

Den 19. aprtl 1914 blev der indkaldt til
stiftende generalforsamling, hvortil alle motcr-

Adle r-rno torc y Þ el år gøn g

Årgang t'or hosståend.e mo-
torcyleel og bil lean iklee op-
gioes me d. b e stemtb e d,.

klubber i landet blev inviteret. Efter en del
fødselsvanskeligheder foranlediget af, at
oDansk Motor Klub" nægtede at gå med ind
i en union, så 'Danmarks Motorcykle Union"
dagens lys.

PïL dette første repræsentantskabsmøde,
hvor unionen blev stiftet, valgtes dr. Tage
Hansen til præsident, ingeniør F. Schmitto til
sekretær, fabriksejer Axel H. Hornum til
kasserer, og resten af bestyrelsen blev ingeniør

B
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M. Frandsen, generahepræsentant Mundus
Pedersen, Ã.rhus, og repræsentant Axel Ander-
sen, Skanderborg, således at alle i unionen
indmeldte klubber rrar repræsenteret i besty-
relsen, og man vedtog, at såfremt et bestyrel-
sesmedlem trådte tilbage, skulle den klub, han
repræsenterede i unionen, indvælge det nye
bestyrelsesmedlem i unionens bestyrelse. Val-
gene til bestyrelsen var gældende for 3 är.

De motorklubber, der var tilsluttet >Dan-
marks Motorcykle Union" straks fra starten,
var følgende: uKøbenhavns Motor Klubu,

"Ãrhus Motor Klub", uMotorcykieklubben
Elleham", "Motorklubben Anglo-Dane.. og
uskanderborg Motorklub ".

',Danmarks Motorcykle lJnion"s formål
skulle være at fremme motorcyklesporten i
Danmark, og dens første officielle handling
skulle være at godkende kammeratskabsløbet,
der skulle afholdes den 2. og 3. maj 1,914. God-
kendelsen af løbet skulle give alle medlemmer
af unionsklubberne lov til at deltage i løbet,
der efter godkendelse ville blive erklæret f.or
,åben.., således at forstå, at motorkørere, der
stod i ikke unionsklubber eller helt uden for
en motorklub, også kunne starte i løbet. Unio-
nen stillede dog som betingelse for at god-
kende løbet som "åben., at der af arrængø-
rerne blev udarbejdet en deltagerliste med alle
deltagernes navne såvel unions- som ikke uni-
onsmedlemmer, og de sidste skulle betale 5 kr.
til unionen for at blive optaget på listen.
Gebyret på de 5 kr. var så gældende for del-
tagelse i alle de løb, unionen godkendte i en

sæson, og som blev erklæret for nåbneu løb.
Flerefter kunne unionens medlemmer i frem-
tiden kun deltage i løb, såfremt disse blev god-
kendt af unionen, hvorimod andre motor-
kørere, der ikke var medlem af en klub under
unionen, selvfølgelig stadig kunne deltage i
lokale løb, og løb, der ikke var godkendt.

Selv om uDanmarks Motorcykle lJnionu
altså på daværende tidspunkt havde fået en

del magt, når det drejede sig om afholdelse af
motorsportsstævner, så var unionens indfly-
delse på motorsporten stadig meget begrænset

i forhold til, hvad der er tilfældet i dag.

Fra mange sider lød der i 7974 protester

mod den magt og kontrol med motorsPorts-
arrangementer) som unionen ønskede at til-
kæmpe sig, men den første sejr vandt unionen
ved, at arrangØrerrte af kammeratskabsløbet
1,914 gik med til unionens forlangende om del-
tagerliste, hvorefter løbet blev udskrevet som

et >'åbent< løb arrangeret af Politiken under

'Dansk Motor Klubns protektorat og under
godkendelse af "Dansk Motorcykle Unionn.
Virkelig en sejr af betydning for den nystar-
tede union efter datidens forhold.

For at blive ved det rent organisationsmæs-
sige inden for dansk motorcyklesport og senere

vende tilbage til det sportslige vil vi se lidt på,

hvorledes det gik til, at Danmark også på et
meget tidligt tidspunkt kom med i det inter-
nationale organisationsarbejde, når det galdt
motorsport.

I är t91.2 havde den store engelske sammen-
slutning al motorklubber "The Autocycle
Union.. begyndt et energisk arbejde for at
samle de forskellige lande til dannelsen af en

international sammenslutning. Flenvendelsen
fra England til Danmark kom til "Kgl. dansk
Automobilklubu og formede sig som en ind-
bydelse til at deltage i en konference, der
skulle afholdes i London den 28. november
7912, men da "Kgl. dansk Automobilklub"
ikke beskæftigede sig med motorsport, lod den

henvendelsen gå videre til "Dansk Motor-
Klub" og "Motorklubben Elleham".

Begge de danske klubber gav dlsagn om at
møde ved konferencen, og ,Dansk Motor-
Klub" blev repræsenteret ved Hersted Chri-
stensen og "Motorklubben Elleham" ved arki-
tekt Aage Mathiesen.

På konferencen, hvor man stiftede det, der i
dag er kendt under navnet F.I.M. (Federation
Internationale Motocycliste), vaÍ følgende
lande repræsenteret: England, Belgien, Cana-
da, Danmark, Holland, Italien, Amerika og

Schweiz. På denne første konference blev der
udarbejdet et internationalt reglement for
klasseinddeling af motorcykler, da det var en

sag, der t;.ængte sig meget hårdt på i alle lande,
ligesom man bestemte at afholde en ny kon-
ference i >'Fransk Automobilklubus lokaler i
Paris den 15. december 1912.
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Også ved konferencen i Paris var Danmark
repræsenteret, så man kan med rette sige, at
Danmark fra starten har været med i interna-
tionalt arbejde til gavn for motorsporren.
Ledelsen i den første internationale sammen-
slutning af motorcykelorganisationer 'var
engelsk og bestod af ærespræsident Sir Arthur
Stanley, præsident Mr. S. Sharp og kasserer
Mr. Loughborough.

På konferencen i Paris blev grunden lagt
til de store internationale løb, idet der blev
udarbejdet planer for et årligt tilbagevendende
internationalt pålidelighedsløb efter datidens
mØnster. Disse løb, der også blev ført ud i
livet, er med årene blevet til det, der i dag
kendes fra den internationale løbskalender.

Ved stiftelsen af ,Danmarks Motorcykle
Union" i 191,4 blev alt yedrørende det inter-
nationale arbejde overtaget af unionen, der
nu var blevet Øverste myndighed, hvad angik
motorsport i Danmark.

Ingeniør F. Schnitto.

Også inden for Nordens lande blev "Dan-
marks Motorcykle Llnionu i sine første leveår
meget aktiv, hvad angik sport og organisation,
der blev således under ledelse af den davæ-
rende præsident ingeniør Fritz Schmitto i
februar månecl 19--i afholdt et møde mellem
delegerede fra Sverige, Norge og Finland for-
uden en krecls af ledende danske mororsporrs-
mænd.

Formålet med dette møde var at finde et
grundlag for samarbejde mellem de skandina-
viske landes motorcykelorganisationer. På
mødet var der stor interesse for sagen, og man
vedtog i hovedtrækkene ar arbejde videre for

ved et senere møde i Stockholm at nå frem til
dannelsen af "Nordisk Motorcykle Forbund".

Ved det planlagte møde i Stockholm, der
blev afholdt den 25. april 7925, vedtog de
delegerede fra de fire nordiske lande eenstem-
migt at danne "Nordisk Motorcykle For-
bund". Til præsident for denne nordiske

Oee Bendixen,
Københaon.

motororganisation valgte man kaptajn Bram-
beck, Sverige, der var bosiddende i Stockholm,
hvor hovedsædet for organisationen skulle
være. Den øvrige bestyrelse i "Nordisk Motor-
cykle Forbund" kom til at bestå af de dele-
gerede fra de fire lande, for Danmarks ved-
kommende Ove Bendixen, D.M.U., Lassen-
Landorph, J.M.U., og løjtnant Petersen,
L.F.M.K., derforuden valgtes Ove Bendixen,
Danmark, til at repræsentere "Nordisk Motor-
cykle Forbund" ved F.I.M.-møderne.

Oo e rre t ssøgf ør er Lass en-

Landorph, Randers.

Stiftelsen al "Nordisk Motorcykle For-
bundu fik stor betydning i mange år for de
fire nordiske lande, såvel landene indbyrdes
som overfor de andre store internationale sam-
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mensluminger, man var allerede dengang klar
over betydningen af, at der på federations-
møderne i fremtiden ville blive taget mere
hensyn til "Nordisk Motorcykle Forbundu
end til de fire lande, hvis de var repræsenteret
enkeltvis.

Landene imellem var forbundets hovedfor-
mãl at fremme den nordiske motorcyklesport
bl. a. ved at arrangere nordiske motorcykel-
væddeløb, (de i de kommende år så bekendte
nordiske mesterskaber).

,Nord.isþ. MotorcyÞle
Forband,os første præ-

sident, Þaptajn NieLs

Brambecþ, Sverige.

Der var altså blevet dannet et virkelig godt
grundlag for udøvelsen af nordisk motor-
cykelsport, og "Nordisk Motorcykle For-
bund" udrettede også i mange år et stort og

godt arbejde, men for nogle år tilbage trak
Sverige sig ud af forbundet, og selv om det i
1957 ikke er opløst, så lever det i en dvale-
tilværelse.

På det tidspunkt, da "Nordisk Motorcykle
Forbundu blev stiftet i t925, var der også

andre store planer, der blev arbejdet med inden
for D.M.U., man gik nemlig fra D.M.U.'s side

stærkt ind for at fä dannet et fællesråd af de

tre store danske motororganisationer K.D.
4.K., F.D.M og D.M.U.

,'Danmarks Motorcykle fInion" havde i
særlig grad lagt sin kærlighed i denne plans
realisation, og gang efter gang havde sagen
yæret til drøftelse. Grunden til, at man fra
D.M.U.'s side gik så stærkt ind for tanken om
dannelsen af et fællesräd, var, at man havde
indset efter hver eneste forhandling med myn-
dighederne angående motorsager, at et fælles-

råd ikke alene var ønskeligt, men også en nød-

vendighed, der måtte til, for at agtelse og
respekt for et enigt motorfolk kunne blive
effektiv.

Ud fra den betragtning indledede D.M.U.
en forhandling med de to andre motororgani-
sationer K.D.A.K. og F.D.M. om spørgsmålet,
og efter at man ved denne forhandling var
blevet enige om æt lade D.M.U. forestå arbej-
det med udarbejdelsen af et detailforslag, reg-

nede man som givet, at fællesrädt:t skulle blive
en realitet i løbet af kort tid, men det skulle
gå anderledes.

Ved et senere møde mellem de tre motor-
organisationer den 75. april 7925 angäende
den endelige stiftelse af fællesrådet, blev tan-
ken pure afvist af K.D.A.K. og F.D.M.

Hs. ÞgI. Højbed Prins
Axel, præsident for
K.D.A.K

Daværende præsident for D.M.U., ingeniør
F. Schmitto, blev efter mødet mellem de tre
motororganisationer angående dannelsen af et

fællesråd forespurgt, hvad han mente, grun-
den var til, at de to andre organisationer ikke
havde vist samarbejdsvilje, og han udtalte i
den anledning, at samarbejdsudvalget ikke

Formand for F.D.M i
1925, greoe Preben
Ableleldt Laarztig Bille.
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blev til noget grundet pâ, at K.D.A.K. og
F.D.M havde penge, hvorimod D.M.U. ingen
kapital havde, altså måtte D.M.U. i frem-
tiden se at skaffe kapital og derigennem opnå
den selvstændighed, der var nødvendig.

Det skal også her indskydes, at D.M.U. til
at begynde med havde kontor sammen med
K.D.A.K., men efter de mislykkede forhand-
linger angående et fællesråd fik unionen selv
lokaler og kontor i Linnegade 24, hvortil man
flyttede den 22. marts 1.925.

Efter dette brud mellem de tre motororga-
nisationer så D.M.U. ikke anden udvej end
selv at fortsætte samarbejdet med de forskel-
lige erhvervsorganisationer til fremme af
motorinteresserne, ligesom man gjorde alt for
at forøge unionens indtægter, således blev der
af sportsrådet udarbejdet et nyt reglement
med den vigtige bestemmelse, at løbsdeltagere,
der tilhørte klubber under D.M.U., kunne få
licens til såvel motorcykel som automobil gen-
nem D.M.U. Denne bestemmelse skulle være
medvirkende til at forøge licensindtægten
betydeligt. Automobillicens til deltagelse i de

internationale løb skulle dog stadig løses gen-
nem K.D.A.K.

Ooerinspektør P etersen,

(Loll.-Falster Stit'ts
MotorÞløb).

I denne forbindelse bør også nævnes, at der
i 1,926 blev gjort en meget stor indsats for
motorsporten her i landet, idet der d. 1. marts
dette år blev dannet "Dansk Motor Sports-
råd" til varetagelse af aJle opgaver i forbin-
delse med sportsarrangementerne, og i dette
räd var alle interesserede parter repræsenteret.
I spidsen for rädet stod en præsident og en

vicepræsident, hhv. H. kgl. H. Prins Axel og

daværende præsident for D.M.U. Ove Ben-
dixen, i bestyrelsen sad derforuden som repræ-
sentanter for D.M.U. Alfr. O. Jørgensen,
Floffmeyer, overinspektør Petersen og Lassen-
Landorff.

Vald. Hoft'meycr

Selv om mangt og meget er ændret inden for

"Danmarks Motor Union.. og dens arbejds-
område, og de ledende personers navne har
skiftet gennem de sidste 30 är, så er det dog
stadig det gamle grundlag, der blev lagt af den
gamle garde inden for motorsportsorganisatio-
nen, der i dag arbejdes videre på; man har
kunnet klare sig med at foretage de ændringer
og tilbygninger, som tidens udvikling har kræ-
.rret, de gamle grundpiller i D.M.U.'s srrukrur
står stadig, og det viste sig da også, ar unionen
kom i god behold gennem den sidste verdens-
krig og stär i 1957 som samlingspunktet for
dansk motorcyklesport med fire tilsluttede
landsdelsunioner omfattende 67 klubber med
i aIt ca.9000 medlemmer.

Vinbandler Alfr. O
lørgensen, Odense.
(Fyns Stifts Motor
Klub).

.Æ,ndringer, der er sket i unionen såvel med
hensyn til arbejdsområde som skiftende navne
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inden for ledelsen gennem de sidste 30 år, skal
blive omtalt i forbindelse med samtidige
motorsportsaffaîgementer, da de som regel
har været dikteret af sporten og dens udvikling.

Seþretær i D.M.U.,
løndsr e ts s agf ø rer
Hoidbjerg.

En kort oversigt over udviklingen inden for
klubbernes organisation ud over landet skal
heller ikke undlades, ligesom det kort skal om-
tales, hvorledes tilblivelsen af de før omtalte
landsdelsunioner, der i 1.957 hører under
D.M.U., har fundet sted. Også i disse to ril-
fælde skal enkeltheder vedrørende klubberne
ud over landet og landsdelsunionernes arbejde
blive omtalt i forbindelse med samtidige
motorsportsbegivenheder.

Den omstændighed, at de forskellige motor-
klubber, der straks fra starten var medlem af
unionen og sorterede direkte under denne,
medførte i løbet af kort tid, æt der fra forskel-
lig side blev udtrykt ønske om oprettelse af
mellemled mellem klubberne og unionen. Man
mente nemlig, et der ved oprettelse af sådanne
mellemled bedre kunne skabes kontakt klub-
berne imellem, foruden at. der lettere kunne
ske sarnlet henvendelse til unionen gennem
lokalafdelingen i spørgsmål, der vedrørte flere
klubber samtidig.

På Sjælland blev en sådan lokalafdeling
startet af Lundager Christensen, Næstved, i
ã,ret 1927 under navnet ,'Centralforeningen af
sjællandske Motorklubber".

I selve København blev der også stiftet en
lokalafdeling, idet de københavnske motor-
klubber i 1923 dannede "Københavns Motor
Unionr. under ledelse af Vald. Hoffmeyer og
med Ove Bendixen som kasserer.

Da "Centralforeningen af sjællandske
Motorklubber,, i Iøbet af nogle â"r, efter at
Landager Christensen var trädt ud af ledelsen,
gik stærkt tilbage og praktisk talt var ophørt
at fungere, så ledende motorsportsmænd pi
Sjælland og i København chancen lor at danne
en stor og stærk lokalafdeling omfattende
både københavnske og sjællandske motorklub-
ber.

Ved et møde, der blev afholdt i Ringsted
den 7. februar 1926, stiftede forsamlingen det,
der den dag i dag er kendt som nSjællands

Motor Unionu. Til stede ved mødet var Ove
Bendixen, Silldorff, Hvidbjerg, Michelsen,
Alfr. Ffansen, Floffmeyer, Vald. Bornum,
Bratvold og Lindvold. Den nystartede union
kom straks fra starten til at omfatte alle sjæl-

landske og københavnske motorklubber og yar
tilsluttet uDanmarks Motor lJnion".

Landsdelsunionen "Fyens Motor lJnion.,
der i dag omfatter fem fynske motorklubber,
bestod kun af to, da unionen blev stiftet den

26. februar 1924. De to klubber, der var med

fra starten, var oFyens Stifts Motorklub" og

"svendborg Motorklub". Unionens første for-
mand yar vinhandler Alf. O. Jørgensen,
Odense, der fungerede i t2 är.

Formålet med unionens stiftelse var ligesom
i de andre landsdelsunioner at varetage med-
lemsklubbernes fællesinteresser såvel over for
private myndigheder som institutioner o. 1.,

samt Danmarks Motor Union i særdeleshed.

Det, der i dag kendes som den jydske lands-
delsunion 'Jydsk Motor Sportsunionu, så

dagens lys ved et møde, der blev afholdt af
den førsr.e jydske landsdelsunion "Jydsk
Motor lJnion.. den 8. juni l94l i Ãrhus. Grun-
den til spaltningen af den gamle jydske lands-
delsunion, der var stiftet i àr 1.921, vat, at
sportsrådet i unionen og de tilsluttede sports-
drivende klubber lrar meget utilfredse med
forholdene, der pä daværende tidspunkt eksi-
sterede mellem D.M.U. og J.M.U.

Da uJydsk Motor lJnions.rs bestyrelse ved
mødet i Ãrhus ikke ville love at bringe for-
holdet til D.M.U. i orden, trak sportsrådet og
de sportsdrivende klubber sig tilbage f ramødet
og afholdt i andre lokaler stiftende general-
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forsamling for "Jyllands Motor Sportsunion..
IJnionens første formand blev den tidligere

formand for sportsrådet i J.M.U., Peter
Franch, Silkeborg. Den øvrige bestyrelse blev:
M. fversen, Sønderborg, næstformand, A.
Videmann, Florsens, kasserer, F{ugo Petersen,
Ãlborg, sekretær, og A. Tobiasen, Vejle.

Den nystartede union var ikke stor, idet den
kun besrcd af ca. 300 medlemmer og fem til-
sluttede klubber: "Nordjyllands Motor
Sport", ,rFlorsens Automobil- og Motor
Klub", "Ãbenrå og Sønderborg Amters Motor-
klub" og uSilkeborg Motor Sportu.

Lolland og Falster var også i tiden før de¡
sidste verdenskrig driftige landsdele, hvad
angik motorsport, bl. a. blev der af den gamle

"Lolland-Falster Motorforening" afholdt
mange og betydningsfulde løb, hvorimod den
nuværende sammenslutning af klubberne i en

union under naynet "Lolland-Falsters Motor
IJnion., først fandt sted den 23. august 1946
pä et møde, der afholdtes i Maribo.

"Lolland-Falsters Motor Union.. bestod fra
starten kun af to klubber, nemlig ,Sports
Motor Klubben ,rþ¿¡.,, Nakskov, og "Sports-
motorklubben ,Lolland-Falster.., Maribo,
hvorimocl "Nykøbing F. Motor Sportu først
kom til i 1950 efter sin stiftelse den 10. januar
samme år.

Den første bestyrelse i ,Lolland-Falsters
Motor Unionu bestod af formanden Aage
\Øæver, Maribo, næstformand Henry Jørgen-
sen, Nakskov, kasserer Egon Rasmussen, sekre-
tær Marinus Flansen, Saxkøbing, og forret-
ningsfører Egon Schlander, Nakskov.

Da "\ylç¿þing-Falster Motor Sportu blev
optaget i unionen den 1. maj 1,950, blev unio-
nens bestyrelse udvidet til ni mand, således at
hyer klub blev repræsenteret med to mand,
der valgte en formand.

Også klubberne på Lolland og Falster har
været glade for deres sammenslutning i en
union, der gennem årene har gjort et godt og
solidt arbejde til fremme af motorsporten i
klubberne.

Disse fire landsdelsunioner, der her er om-
talt,har ikke været uden indvirkning på, hvad
der er sket i dansk motorsports højeste mvn-

dighed, "Danmarks Motor lJnion", idet den-
nes bestyrelse nu er sammensat af de fire for-
mænd for landsdelsunionerne samt en præsi-

dent, en vicepræsident og en formand for
sportsrådet valgt af unionens repræsentant-
skabsmøde, der omfatter samtlige klubfor-
mænd under unionen repræsenteret ved et aÍL-

tal stemmer på repræsentantskabsmødet i for-
hold til medlemstallet i den klub, de repræ-
senterer.

For at aflaste D.M.U.'s sportsråd, der for-
uden formanden består af tre medlemmer, er

der i de sidste år oprettet underudvalg til vare-
tagelse af opgaverne med de forskellige grene

af motorsporten, således er der oprettet et
speed-wayudvalg, et moto-crossudvalg og et

orienteringsudvalg, alle bestående af tre med-
lemmer, der hver især er kyndige på den gren

af motorsporten, som deres udvalg varetager.
I forbindelse med omtalen af de forskellige

råd og udvalg, der i dag varetager opgaverne i
forbindelse med danske motorcykelsportsar-
rangementer, skal det også omtales, at D.M.U.
for få år siden indførte en officialslicensord-
ning, hvorefter enhver medvirkende ved et
motorløb skal være i besiddelse af licens, der
godtgør, athan har bestået enprØve i en svær-
hedsgrad alt efter den opgave, han er sat til
at løse som official ved et motorløb.

Man kan roligt slå fast, at dansk motor-
cykelsport i dag indtager en meget fremtræ-
dende plads i det internationale selskab, hvad
angär organisering af sportsarrangementer,
hvilket uden tvivl også har været medvirkende
til, at sporten her i landet gennem flere år kun
har været udsat for et meget lille antal alvor-
lige uheld.
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DANSK MOTORSPORT 1914-1939

1914

Den kendte motorsportsmand, ingeniør
Schmitto, spåede allerede i begyndelsen af
'/.914 motorsporten en meget stor fremgang i
den nærmeste fremtid og i særdeleshed den
danske, der var under påvirkning fra Errg-
land. Spådommen blev også opfyldt ved ud-
gangen af 7914, der i hvert fald for dansk
motorsport vil stå som renæssance året.

Allerede i årets første måned begyndte
motorklubberne at tænke pä at arrangere løb,
og her fik de en udmærket støtte fra Alfred
Nervø. Det blev også denne mand, der med
dagbladet Politiken i ryggen fik startet årets
Íørste løb, nemlig isløbet på Bagsværd sø, der
formede sig som et rent hastighedsløb over 1

km med flyvende start. Den store skare af del-
tagere ved dette løb beviste allerede dengang,
at det ikke alene var indenfor en snæyrere

kreds, at motorsportsinteressen var vågnet.
Dette blev yderligere fastslået ved et løb
umiddelbart efter arrangeret af. "Københavns
Motor Klub", hvor kun klubmedlemmer
kunne deltage, men alligevel var der 29 an-
meldte kørerc,

Endnu før vintersæsonen 1914 var forbi,
blev der af ,'Dansk Motor Klub" afholdt to
løb under udstillingen af motorcykler og
bivejsautomobiler i Tivoli i marts måned. Det
første af disse løb var etpålidelighedsløb, hvor

deltagerne startede forskellige steder i landet
med København som måI, og det sidste løb
var et smidighedsløb, der blev afholdt inde i
selve Tivoli, men på grund af regnvejr blev
løbet ikke så vellykket som yentet.

Kataloget t'ra den f ørste aøtctrnobil- og motorcykle-
wdstilling i Danrnark,
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Imidlertid var der fra forskellig side, bl. a.

fra flere københavnske klubber fremkommet
ønske om at danne en union til varetagelse af
de sportslige interesser, og der blev afholdt
llere møder, hvoraf et i Ãrhus, for at fä de
jydske klubber med i sammenslutningen. Efter
disse møder lykkedes det som før omtalt den

79. aprrl l9l4 at få dannet "Danmarks Motor-
cykle Union", der i løbet af fà àr øg navne-
forandring til "Danmarks Motor lJnion".

Samme dag, som unionen blev stiftet, af-
holdt "Motorcykleklubben Elleham< et bak-
keløb elter engelsk mØnster delt i tre afdelin-
ger: hastighedsløb med flyvende start, lang-
somhedsløb og hastighedsløb med start midt
på bakken. Forsøget med dette løb faldt så

heldigt ud, at "Ãrhus Motorklub", hvis davæ-

rende formand, generalrepræsentant Mundus-
Petersen, der var til stede ved "Motorklubben
Elleham"s bakkeprøve, på en bakke i nærhe-

den af Ãrhus arrangerede et lignende løb kort
tid efter.

Den 2. og 3. maj startede så Politikens kam-
meratskabslø6 SjæIIand rundt. Løbet blev kørt

af 3-mands hold med pointstab for den tid,
der medgik til reparation af de deltagende

køretøjer. Flvert hold bestod af en lille motor-
cykel, en stor motorcykel og et bivejsautomo-
bil, hvori kontrollen for det pågældende hold
befandt sig.

Repræsentant Mønd,øs

Petersen, Àrhus.

Det gik nu slag i slag med motorsPortsar-
rangemenrer, idet "Motor-Tidende" den 21.
maj arrangerede et pålidelighedsløb på Sjæl-

land og "skanderborg Motorklub" et lignende
løb den 24. maj, forøvrigt det første pålidelig-

Starten ved det første motorløb, der bleo afboldt i Jylland, fandt sted frø Skanderborg. (Søndag den 24. maj 1914).
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hedsløb, der blev arrangeret i Jylland af en
jydsk klub.

I juni måned kom først "Dansk Motorklubu
med et vifteløb med København som udgangs-
punkt, løbet blev kørt som pålidelighedsløb og
strakte sig over to dage.

Søndagen efter optrådte den nystarrede
,Danmarks Motorcykle Unionn for første
gang som arrangØr af et, løb, der startede dels
fra København, dels fra Ãrhus. De ro star-
tende hold mødtes i Esbjerg, hvorfra løbet gik
med ruten lagt ned over Sydfyn og Sydsjæl-
land. Løbet varede i to dage og blev en sror
succes, ikke mindst på grund af den gode til-
rettelægning, der forårsagede, at man undgik
den kedelige lodtrækning om de endelige pla-
ceringer, der ellers var almindelig i datidens
pålidelighedsløb. Den eneste ulempe ved løbet
var de to startsteder, thi ganske vist var der
sØrget for, at distancerne København-Esbjerg
og Ãrhus-Esbjerg var omtrent lige lange, men
jyderne, der deltog i løbet, var srærkr handi-
cappet af regn og dårlige veje, så det lykkedes
ikke en eneste at komme i måI.

Endnu et løb blev afholdt i juli màned 1914,
nemlig Politikens "Skagensløbet<, og det blev,
både hvad distance og deltagerantal angik,
det største motorløb, der havde været afholdt
i landet. Løbet strakte sig over tre dage og
havde krævet et meget stort forarb ejde af
Alfr. Nervø, der havde tilrettelagt det og
overvundet alle vanskelighederne, så alt klap-
pede, som det skulle.

"Skagensløbet" blev sæson 1914's sidste løb,
idet krigen kort tid efter brød ud, og augusr-
og septemberdagenes panikstemning satte en

stopper for videre sportsarrangementer. Da
der igen indtrådte rolige forhold i landet, var
benzinmanglen mærkbar, så det var umuligt
at afholde motorløb mere dette år.

Når man nu ser nærmere på deltagerne,
deres antal og deres præstationer efter datidens
forhold, må man forbavses. For det Î.ørste var
det et meget stort antal motorsportsmænd, der
var'blevet her i landet på så kort tid, og for
det andet kan man ikke undgå at komplimen-
tere disse dygtige sportsmænd for deres kunst-
stykke, som det 'var etkørepä de af regn op-

blødte og dårlige vestjydske veje med datidens
små maskiner uden komfort af nogen art.

Af de danske motorcyklister, der i 191.4

havde førerstillingen inden for dansk moror-
sport, skal nævnes \Øalter, Tidemann, FIølt-
zer) Bendixen, Mathiesen, Teilmann-Ibsen,
Ketner og E. Frederiksen; disse kørere deltog
i alle sæsonens løb og rrar altid placeret på de
første pladser.

Da automobilerne også deltog i datidens
løb pà lige fod med motorcyklerne, skal disse
også omta-les.

Klassen for bivejsautomobiler var i 1.914
meget fyldig, og man spåede den yderligere
uclvikling i 791.5, da der stadig kom nye og
forbedrede modeller til landet. Af datidens
dygtigste automobilkørere skal nævnes Ffers-
leb Christensen, Flerman Nielsen, Caspersen
og brødrene Fog.

Hersleb Cbristensen.

Flvorledes så nu datidens motorsportsfolk
selv på udviklingen i 1914, og havde man
lært noget af del,rb, der var afholdt i årets løb.

Man gav først og fremmest til kende, at den
klassificering efter cylinderrumfang inden for
de forskellige arter af maskiner, som var ind-
|ørt elter de internationale bestemmelser, var
absolut nødvendig for at få nogenlunde ret-
færdige resultater. Som tidligere omtalt var
Danmark allerede pâ. d,aværende tidspunkt
med i det internationale organisationsarbejde
vedrørende motorsport.
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19 14-1918
Verdenskrigen 1914-1918 var som sagt

brudt ud og havde lagt en stor dæmper på
motorsportsaktiviteten allerede i slutningen af
1914, og bedre blev det ikke i de kommende
tre är, for der var benzinmangel, og reserye-
dele til køretøjerne rrar meget vanskelige at
skaffe hjem, altså blev den rivende udvikling,
motorsporten var inde i, meget brat standset.
De forskellige pålidelighedsløb samt mindre
klubløb blev dog gennemlørt trods meget store
vanskeligheder i de første krigsår.

For at man kan få et indtryk af disse års

motorsportsbegivenheder, og hvilke strabad-
ser datidens motorsportsmænd måtte gennem-
gà bl. a. under Skagens-løbene, vil vi nu lade
et al datidens store motorsportsnavne, Carl
HøLzer, selv fortælle om sin deltageise i det
første Skagens-løb är 1.91.3, og denne beret-
ning vil være gældende for afviklingen af alle
de lange pålidelighedsløb, der blev kørt i de

nærmest følgende âr elter verdenskrigen L914-
1,91,8.

Aato'nobilsportsmanden CarL Høl.tzer er lelar tiL start

Det t'ørste SÞøgens-løb

Det første Skagens-løb 191,3 vil sikkert stå

som det interessanteste og mærkeligste Iøb for
datidens motorsportsmænd, fordi man kun
var vant ttI at køre forholdsvis korte pålide-
lighedsløb pä højst 3-400 km og nu pludselig
skulle til at dehage i et løb pà ca. 1000 km.

Man må jo heller ikke glemme, hvad det var
for motorcykler, der biev anvendt til dette og
lignende krævende løb. Det -var et minimum
af de gængse maskiner, der var forsynet med
gear og kobling, hvilket også manglede på den

1914-18

3 hk "\Øanderer"-maskine, 
jeg deltog med, så

jeg blev fra mænge sider frarådet at deltage,
da det nærmest blev betragtet som en umulig-
hed at køre gennem den berømte eller snarere
berygtede sandstrækning lra Ãlbæk til Skagen
uden disse moderne tekniske indretninger på
maskinen, men disse råd animerede mig blot
endnu mere, og \ørdag den9, august 7913 ind-
fandt jeg mig sammen med ca. 70 andre dri-
stige motork ørere i Frederiksberg slotsgård.

Jeg bleo fra mange

sider frarå.det at del-
ta.ge.

Det var et uforglemmeligt og imponerende
syn at se alle disse maskiner efterhånden blive
stillet op på række, - alle deltagerne i fanta-
stiske dragter med briller og øreklapper og

med kæmpemæssige numre på ryggen. Og
hvilket spektakkel! Mindst 20-30 maskiner
blev prøvet samtidig - fri udblæsning over
det hele, og stadig ankom nye deltagere, ud-
stødende signaler fra de mest forskelligartede
horn, skralder, sirener og fløjter

Nå, endelig begyndte Falck at knalde med

startpistolen, filmsfotograferne drejede på

kukkasserne, og vi for ud gennem slotsporten
ud på landevejen hilst af en stor tilskuerskare,
der for de flestes vedkommende rystede på
hovedet af os gale mennesker, der troede om

os selv, at vi kunne køre hele Danmark igen-
nem frem og tilbage pã7rlz døgn.

Til Korsør gik det for mit som for de flestes
vedkommende glat. Jeg nåede Korsør ca. tre
kvarter lør færgens afgang, og da det rrar dl-
ladt at tage med en evt. tidligere færge, for-
hørte jeg mig straks hos togpersonalet, om der
afgik nogen før den bestilte ekstrafærge til
løbsdeltagerne. Jeg fik oplysning om, at der
gik en færge ca. et kvarter 1ør, og jeg tillige
med 4-5 andre snedige u\Øanderer,r-kØrere

'€
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trak ganske stille ombord i denne færge og

morede os rigtigt til at komme først til Fyn,
hvilket jo ville yære en stor fordel. Men, om
forladelse - i sidste øjeblik blev der givet ordre
til, +t ekstrafærgen skulle afgå først, og der
stod vi og gemte vore lange ansigter, for at
ingen skulle se os og grine ad os oven i købet.

Nå, vi trøstede os med et ekstra godt foder,
hvilket det vist kneb med på den anden færge,

og tog en ekstra snaps for at drukne sorgen.

Et kvarter efter den anden færge nåede vi
Nyborg og satte straks efter de andre, og jeg

nåede også at overhale en 30-40 stykker,
inden jeg kom til Middelfart - kom pr. motor-
båd over til Snoghøj og for videre.

Inde i Skanderborg havde jeg mit første

BtÉ

Inde i Sþanderborg haade jeg mit tørste øheld.

EÞstrøfærgen afgiÞ først, og der stod oi med lange ansigter

uheld - en stor brådde tværs gennem bagrin-
gen - fik forholdsvis hurtigt sat to iapper på

- udmærket assisteret af grosserer Sass, der
ivrigt spurgte efter sin broder, der også deltog
tløbet - og videre, men inden jeg nåede Ãrhus,
havde jeg endnu en punktering på bagringen.

Jeg lappede, men efter at have kørt en kilo-

meter, havde jeg ingen luft i ringen - ud med
slangen - kunne ikke finde nogen utæthed -
ind igen - og var i godt humør, men kunne jeg

nå Ã.rhus ved at pumpe, kunne jeg jo blive
hjulpet der, men så holdt den pludselig luften.

Imidlertid var jeg jo blevet passeret af
mange, og da jeg nåede Ãrhus, var der et fryg-
teligt virvar. 30-40 biler og motorcykler var
her samlet og skulle have benzin og olie samt

flere andre fornødenheder - alle hylede og

skreg og ville have først, og jeg hylede med

efter bedste evne.

Endelig var jeg klar til at starte videre
nordpå - så tabte jeg et dæksel til kaburato-
ren, og det tog mig 20 minutter at finde det
igen - videre - Randers, Hobro - stadig går
maskinen glimrende, og jeg passerer mange,
igennem Rold skov og Rebild bakker følges
jeg med Chr. \Øalter og Poul Bjørn-Petersen
fra Holbæk, og vi ankom samtidig til Ã,lborg,
hvor Poul Bjørn og jeg ramler sammen uden
dog at komme noget dl.

0j
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Så videre, men det var nu blevet så sent, at
min beregning om at nå Skagen og straks
vende og køre tilbage gennem sandet, medens

det var lyst, blev umulig, og jeg var glad, blot
jeg nåede til Skagen inden mørkets frembrud.

-=s<+:c=s.
Sæby bleo også nået,

Nord for Sæby møder jeg den tykke Bruun,
der står og slår opgivende ud med armene -
han var havareret.

I Frederikshavn farer en anden tyksak,

_-=:'¡lfl¿,,
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dian". "Sæt stærkere lart på,., sagde han, og
så grinede han også, for jeg så vist meget ynke-
lig ud på min lille maskine, jeg hvert øjeblik
mäæe løbe igang.

Det var imidlertid blevet omtrent mørkt,
men jeg yar kommet godt igang på en lille,
smal sti langs med en grø|t; lige foran mig
kører tyksakken fra Frederikshavn, og jegnàr
op til ham, da vihører signaler fra en bil, der
kom imod. Den tykke, der viste sig at være

Ove Bendixen, standsede op og lod motoren
spille og anede ikke, jeg var bagved. Jeg ban-
der og har nu kun to udveje, eîten at, væIte til
venstre ud foran bilen eller gå i grøften, - j"g
valgte grøften. Bilen, det var Hersleb Chri-
stensen, der var på tilbagevejen, standsede op,
men jeg kunne klare mig selv, og kort efter
var jeg ude af sandet ogkørte det sidste stykke
gennem Skagen by og ud til badehotellet på
Grenen, hvor jeg blev modtaget med oprigtig
beundring af de allerede ankomne motorcykli-
ster, der var kun fire, nemlig Chr. -üØalter og

Nord for Sæby stod. tyÞlee Bruøn og slog opgioende ød med ørrnene.

som jeg denagng ikke kendte, uden om mig, og
jeg efter ham.

Endelig när jeg sandet og bliver foúærdet.

"Er det vejen til Skagen?" r?hte jeg til nogle
bønder, der stod inde på marken. "Javel, kil
bare på,u svarede de og grinede, da jeg samti-
dig stod på hovedet i et sandhul - nå, op igen
og videre, og det gentog sig mange gange på

vejen til Skagen.
Imidlertid var en ny mand kommet op på

siden af mig, Erik Schønberg, på en stor "In-

Erik Schønberg, begge på "Indian", og Hol-
ger Nielsen og Ove Bendixen, begge pä

"Rudge Multi". I forhold til min maskine var
disse fire både stærkere og forsynede med gear

og kobling.
Der var stor begejstring for os alle på bade-

hotellet, og hvor snavsede og usoignerede vi
end var, så vi kun beundrende blikke fra de

mange balklædte damer, der næppe så til den
side, hvor deres kavallerer stod og betragtede
os med misundelige øjne.
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Jeg fik et par pilsnere, noget mad og varm
kaffe og gjorde klar til at tage af sted igen.

leg var klar over, at det ville være ganske

umuligt at forcere sandet om natten, men jeg

ville dog køre sä langt, som det lod sig gøre,

og så vente trl daggry for ved den første lys-
ning at køre videre, og jeg regnede med, at
øjnene snarere ville vænne sig til mørket, når
jeg havde opholdt mig derude nogle timer.

Som tænkt, så gjort - og jeg Íortrød det
ikke.

o Çt(

Der oar stoï begejstring for os på badehotelLet

Da jeg var kommet en lille kilometer ind i
sandet, opgav jeg efter at være væltet flere
gange. Jeg trak maskinen ind på marken og

lagde mig på ryggen i lyngen oghørte Vester-
havet og Kattegat bruse hver på sin side af
mig, Skagens fyr blinkede, og stadig hørte jeg
motorstøj, og enkelte motorcykler og biler
kom forbi i retningen mod Skagen.

En motorcykel med en stor lygte standsede

pludselig op noget fra, hvor jeg là - lygten
slukkede, og jeghørte længe ingen lyd. Anende
en ulykke begav jeg mig af sted og fandt også

en motorcykel liggende på vejen og en mand
i grøften. Han levede dog, for jeg kunne tyde-
ligt. høre, at han jamrede sig. Jeg tog motor-
cyklen, en stor, tung N.S.U., rejste den og gav
mig så i lag med manden.

Det yar Richard \Ø. Petersen, der havde
slæbt dette uhyre af en motorcykel gennem
sandet hertil, men kunne nu ikke mere. Jeg fik
ham dog stablet op, oB lidt efter var han kom-
met så meget til hægterne, athan kunne udøse

en strØm af skældsord over Nervø, og hvis
denne havde været ttl stede, er jeg ikke ganske

sikker pä, at han var kommet trl at arrangere
flere Skagens-løb. - Nå, imidlertid da Richard
lir at vide, at der kun er en god kilometer, til
vejen igen er farbar, travede han videre og

nåede da også både til Skagen og tilbage igen.

Elter 4 timers yenten i lyngen begyndte det
endelig at lysne i øst, og jeg fik trukket maski-
nen ud på vejen, men det var meget besvær-

ligt at komme igennem, uafbrudt væltede jeg,

dels på vejen, dels ned i grøften, og de eneste

oplivende momenter var, när jeg mødte nogen,

og det var ikke så ganske fà, der var på op-
vejen og med misundelige blikke så på mig
lykkelige, der var på hjemveje. - jo, godmor-
gen - lidt efter ligger jeg igen i en grøft, der
denne gang var usædvanlig dyb. - Jeg arbej-
der og sveder som en lille hest lor at fä ma-
skinen op på vejen igen og kom til at mindes

Richard \Ø.'s udgydelser, som jeg nu ganske

gØr r.il mine, og jeg sværger højt og helligt på

stedet, at dette Skagens-løb skal være både det

første og det sidste.

Nå, alting fär en ende, og endelig glider
jeg ud på en efter datiden pfægtig landevej,
det stykke fra Ãlbæk til Frederikshavn, para-
disisk dejligt elter at have gennemgået skærs-

ildens pinsler på sandvejen til Skagen.

Uden andre genvordigheder, end atjeglaldt
i søvn et par gange pä motorcyklen mellem
Sæby og Ãlborg, og hvor jeg iøvrigt mødte
den sidste motorcyklist, der var pä vej til Ska-

gen, nemlig Axel Ketner, nåede jeg Ãlborg ca.

klokken halv syv.

Umiddelbart efter mig kom Erik Schønberg,

som jeg troede langt i forvejen, med en maski-
ne, der med store reb var bundet sammen i alle
ender og kanter. Jeg ville have ham med hen

at drikke kaffe, men han havde ikke tid.

"Jeg skal nä færgen kl. 13,30 i Nyborg,"
sagde han. "Det skal jeg med,., svarede j"g og

kørte hen på hotel Phønix, hvor jeg fik en dej-
lig pilsner og en stor kop varm kaffe med

wienerbrød til. Det kvikkede svært op' og

klokken 7,OO var jeg igen klar til afgang og

regnede nu ud, at jeg ved at holde 50 kilome-
ters gennemsnitsfart ville være i Nyborg klok-
ken 13,00; der var så 20 minutter til oYer-

farten ved Snoghøj. Det kunne nok gå.
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Klokken 9,00 nåede jeg Arhus efter at have
passeret en haglbyge, der slog så hårdt, at mine
læber blødte kraftigt, og klokken 1L,00 var
jeg i Snoghøj, hvor jeg i en motorbåd blev sat

or'er sammen med entrepreîØr J. P. F{ansen,
der, guderne måtte vide hvorledes, lige var
kommet dertil, også på en lille '\(/anderer...

På Fyn gik min maskine ikke så godt, den
forreste cylinder blev varm, og jeg mâtte af
gentagne gange for at sprøjte den med petro-
leum, men klokken 13,00, da jeg kun var een

kilometer fra Nyborg, passerer jeg Erik Schøn-
berg, der stod og lappede, og umiddelbart
efter punkterer også jeg, mente dog ikke, der
var tid til at lappe, men kørte på fælgen ind
til byen, hvor et par drenge tjente en krone
ved at trække motorcyklen ned til Êærgen,

medens jeg selv i ro og mag spadserede ved
siden af.

Da færgen afgik, var vi kun - foruden 7-8
biler - fire motorcykler, nemlig Chr. \Øalter,
Ove Bendixen, Erik Schønberg og underteg-
nede, og vi var altså de eneste, der havde
chance for at gennemføre løbet rettidigt i måI.

Ombord pâ, færgen gav jeg mig straks i lag
med at hale slangen ud af bagringen for at få
lappet, så jeg kunne hvile det sidste stykke af
sejlturen, men det viste sig umuligt at finde
noget hul på slangen. - Endelig blev jeg klar
over, at det var en af lapperne fra JylJand, der
ved varmen havde løsnet sig, og det var et ret
vanskeligt stykke arbejde at få renset alt det
gamle lapperi af og lä anbragt en ny lap, så

da jeg var Færdig sejlede vi ind i Korsør havn,
så jeg fik kun lige tid til at skylle en pilsner
ned.

I Korsør blev vi modtaget af en jublende

tilskuermængde, ja, det var der forresten over-
alt, også i Jylland og på Fyn.

Blandt tilskuerne i Korsør var "\Øande-
rer<<s repræsentant, grosserer FIans Lystrup,
mødt op i en stor bil med flere mekanikere, og
de var jo svært begejstret for mig og betrag-
tede det nu, ligesom jeg selv, for en smal sag

at nå ind til København på de 2rlz time, der
var nødvendig at overholde for at nå rettidigt
i måI, - men det skulle alligevel ikke gå.
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Jeg passerede Slagelse som nummer 3 af de

samtlige deltagere, men kort efter Sorø fik jeg

en punktering. Jeg satte mig roligt ned, for nu
vidste j"g jo, athjælpen -var nær, og lidt efter
kom også Lystrup med sine folk, - ud med
slangen, der sad et ganske almindeligt søm,

men da der i forvejen var flere lapper på slan-
gen, som muligvis kunne få i sinde at løsne sig,
gav Lystrup flot ordre til at klippe slangen
or'er og lægge en ny i af dem, hvor man sdkker
enderne ind i hinanden.

Det var jo evigt dejligt, og 10 minutter
efter dampede jeg af sted igen - 100 meter -
knald! Slangen eksploderede - på'en igen -
ny slange - af sted - samme resultat, og en

gang til - atter knald - det viste sig, at de

nye slanger var en tomme for korte, så enderne
sprang fra hinanden. Så kom hele baghjulet
til sidst af, og et nyt blev i en fart monteret,
men jeg kunne dog indse pà daværende tids-
punkt, at jeg ville komme for sent i rnåI.

Jeg kilede dog så godt på, jeg kunne, men
ved Ousted blev der et voldsomt haglvejr, og
i Hedehusene var jernbanebommene nede, ved
Glostrup gik der et tændrør, og da så j"S p?t

vret) at tiden allerede var overskredet, inden
jeg igen blev klar til at køre. Det var med
sorg i hjertet, at jeg fortsatte mod København,
men allerede 1ør jeg nåede til Damhuskroen,
var der tæt af tilskuere på begge sider af vejen,
og resten af ruten blev et sandt triumftog, der
hurtigt bortjog alle sørgelige tanker. Jeg føke
mig som enhærfører, der vendte sejrende hjem
fra et stort slag, tiljublet af befolkningen, og
dette kulminerede, da jeg med en flot slutspurt
tog Frederiksberg bakke og standsede op
foran Falcks store lastbil, der fungerede som

dommertribune, - 25 minutter for sent i mål.
Den hyldest, der her blev mig til del i form

af jubelråb, blomster og lykønskninger, vil for
mig altid stå som et af. de kæreste minder, og

da jeg dagen efter ved afslutningsfesten i
\Øivel fik overrakt automobil-grosserer-for-
eningens ærespræmie, tilbagekaldte jeg ganske

stille det løfte, jeg gav mig selv, da jeg kæm-
pede oppe i sandet ved Skagen, - og jeg har
ikke fortrudt det.

Carl Hølzer.
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Efter denne beretning fra en gammel motor-
sportsmand om hans deltagelse i det første
afholdte Skagens-Iøb i l9l3 må man straks

slå fast, at Skagens-løbene foruden mange

andre store pålidelighedsløb rundt omkring i
landet, bl. a. det jydske stjerneløb, Esbjerg-lø-
bet, Fyn rundt, det danske motor grand-prix,
med flere, i mange år frem i tiden var ärlige
tilbagevendende motorsportsbegivenheder, og

efterhånden som årene gik, kom flere af disse

store pålidelighedsløb rundt omkring i landet
ind i billedet, og da krigen var forbi i 1918,

tog alle disse løb et vældigt opsving.
Som før omtalt under beretningen af et Ska-

gens-løb blev det oplyst, at start og mål ved
dette løb forefandtes i København, så inden
vi tager afsked med pålidelighedsløbene fra
motorsportens barndom, vil vi se lidt på de

løb, der blev arrangeret med start og mål i
andre landsdele.

Det første store motorløb i Jylland blev
afholdt søndag den 22. august 7915 og var
arrangeret af "Skanderborg Motorklub".
Løbet, der startede søndag morgen, blev en

stor succes. Vejret, som om lørdagen havde
været byget, viste sig fra sin elskværdige side

med solen strålende fra en skyfri himmel.
Løbet havde vakt stor opmærksomhed langt
ud over Skanderborgs grænser og, anerkendt
som løbet var af ,Danmarks Motorcykle
IJnionu, havde samlet et stort antal deltagere,
således ikke mindre end 27 fra København.

Mørermester
Senius Olsen.

Allerede tidlig søndag morgen var der røre
i Skanderborg, oB alle motorinteresserede var

mødt op for at modtage københavnerne, der
skulle komme fra Ãrhus fra damperen. Ved
8-tiden kom så hele sværmen med fri udblæs-
ning og fuld musik fra alle mulige slags tude-
horn, sirener o.s.v. og fyldte hele Skander-
borgs brede hovedgade. Udenfor Håndvær-
kerforeningen gjorde sværmen holdt, og en-
hver fik travlt med at få maskinen gjort klar
til start, således at den kunne være i orden
over det hele til det 400 km lange stjerneløb.
Medens deltagerne udførte dette arbejde,

havde de mange tilskuere tid til at fä de for-
skellige maskiner beset, hvilket de i fuldt mål
benyttede sig af.

Ikke alene var der tilskuere fra Skander-
borg og øvrige Jylland, men også fra Fyn og
København var der mødt en del motorsports-
interesserede personer. Således så man murer-
mester Senius Olsen, København, grosserer

Classen Schmidt, Odense, konsul Kongstad,
Esbjerg, grosserer Schibye, Ã,rhus, læge Meyer
Petersen, Skanderborg, sekretæren for Skan-
derborg Motorklub, repræsentant Axel Ander-
sen, installatØr H. C. Frederiksen, FIerning,
fuldmægtig Ffofmann, grosserer Ove Ben-
dixen, repræsentant Brun og ingeniør Semler,
alle fra København, og mange flere. Hertil
kom telefonmester Buchgreitz og vinhandler
Alfr. Jørgensen, begge fra Odense, og besty-
relsesmedlemmer i nFyens Stifts Motor Klub".

Lidt før klokken halv ni var starteren,
automobilhandler Svendsen, klar til at sende

de små motorcykler ud på løbets 5 ruter, der
gik hhv. til Ã,rhus, Randers, Flerning, Ry og
Vejle.

I alt startede der 60 deltagere i løbet, der
blev årets største, hvad angik antallet af del-
tagende køretøjer,

Løbets opløb skulle finde sted i Dyrehaven,
og da klokken .rar 76,00, var der sort af til-
skuere ved opløbsstedet. Den førstekører, der
kom i måI, var Tidemand på Indian, men små

fire minutter efter kom under stor jubel løbets
nummer to, Bohnstedt Petersen, på Harley
Davidson.

Præmieuddelingen efter løbet fandt sted om
aftenen ved en festlig sammenkomst i Hånd-
værkerforeningen.
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Ved kaffen blev de mange præm\er uddelt,
og hver enkelt præmietager blev livligt ap-
plauderet. Grosserer '$Øalter (7/9 Indian) fik
vandrepokalen og Nationals ærespræmie.

"Danmarks Motorcykle lJnion"s pokal til-
faldt Carstens, Odder (4 hk Indian). Over-
montØr Rasmussen, Skanderborg, (3 hk Van-
derer) og dekorationsmaler \Øilken Flansen
(11 hk Harley Davidson) lik ærespræmier fra

"Skanderborg Motorklub". Bohnstedt Peter-
sen, København, fih ærespræmien for den før-
ste Harley Davidson. Fabrikant Poulsen, Vir-
ring pr. Skanderborg (2 hk \Øanderer), fik et
sæt tøj udsat af M. Jensen til den bedste Skan-
derborg-deltager i løbet. Baron Rosenkrantz,
Sofiendal, Venge pr. Skanderborg (41lz hk
B.S.A), fik en pokal udsat til den næstbedste

skanderborger. "London<<s ærespræmie tildel-
tes Albert Petersen, København (6 hk New
Hudson). Kristensen-Skyth, Ãrhus (31lz hk
N.S.U.) fik "Ãrhus Motorklub"s ærespræmie.

H. P. Flansen, Odense (2112 hk Bown \Øil-
liers), "Fyens Stifts Motor Klubus ærespræ-
mie. Repræsentant Stenstrup fik ingeniør
Theilgaards præmie for den bedste deltager
på Theilgaard-gummi. Tidemand fik ved lod-
trækning "Rascine Oil"s præmie, foruden at
alle pointsfri kørere fik præmier.
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Efter præmieuddelingen spillede musikken
op dl dans, og aftenen sluttede meget for-
nøjehgt.

"Skanderborg Motorklubu havde hæft ære

af sit første stjerneløb, og klubbens sekretær,
repræsentant Axel Andersen, der i det store og
hele havde tilrettelagt løbet, fik mange lovord
derfor.

De efterføleende stjerneløb i Skanderborg
blev da også meget populære de følgenile år og
blev altid kørt med et meget stort antal del-
tagete.

Også på Fyn blev der i 1.91.5 afviklet et
stort løb kaldet >Fyen rundtn. Den unge mo-
torklub "Fyens Stifts Motor Klub", der var
stiftet i juni måned 791,5, påtog sig allerede
knap en måned efter sin stiftelsesdag den store
opgave at arraîgere detteløb, og det så ud til,
at alt skulle lykkes for den nye fynske motor-
klub. Løbet blev afholdt den 25. juli l9l5
med start fra Albani-torv i Odense, og selv

Motorglad øngdom sÞal på
sþ,ootør anno 19 o.s,o.

om det var et eksperiment for så ung en klub
at afholde løb, blev succesen straks fra srarren
slået fast.

Der havde anmeldt sig 30 deltagere til løbet,
og heraf kom de 27 trl start, der foregik hhv.
klokken 8,30, 8,50 og 9,20 for de rre klasser,
som løbet omfattede.
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TYVERNES DANSKE MOTORSPORTSNAVNE

K, Rasmussen, Harleg-Dauidson'
S. Friis Hansen, Harley-Davidson C. Bohnstedt Petersen, Reading-

Standard.

Tb. Helle-Broe, Hend'erson de luxe'

J. Hedegaard
Schou, [ndian.

Axel Schmidt, Indiøn.
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En del af Albani-torv, hvor starten foregik,
var afspærret således, at det store tilskuerantal
ikke kom til at genere løbsdeltagerne under
starten, og politiet holdt en mØnsterværdig
orden ved udkørslen fra afspærringen.

Politiet i Odense havde påbudt, at maximal-
hastigheden i byen ikke måtte overstige 15

km/t, og da deltagerne overholdt politifor-
skriften, foregik kørslen i Odense by uden
ulemper for nogen, og uden at politiets kasse

blev fed al bøder. Politiet stillede sig iøvrigt
overordentlig velvilligt, og på alle gadehjør-
ner, hvor deltagerne kunne tage fejl af vejen,
stod der en betjent og viste vej.

Klokken 9,20 var alle startet på nær Tide-
mand og Jungersen, der begge kørte 10 hk
Excelsior. Tidemand punkterede umiddelbart
1ør starten og rrar derfor ikke startklar før 4
minutter efter, de andre i hans klasse yar star-
tet. Jungersen, der var kørt fra København
lørdag aften og kommet over til Fyn med fær-
gen klokken 24,00, havde midt imellem Ny-
borg og Odense haft uheld med sin magnet,
og i den mørke nat kunne han ikke se at rette
fejlen. Han tabte dog ikke modet, men slæbte

maskinen omtrent hele vejen til Odense, men
lidt uden for byen var det imidlertid blevet
for meget for ham, hvorfor han efterlod ma-
skinen på vejen og spadserede ind til Odense,
hvortil han ankom klokken 6,00 om morge-
nen. Straks fik han sendt en mekaniker ud til
motorcyklen Íor a là den bragt i orden. Dette
lykkedes også, men Jungersen kunne dog først
starte en halv time efter sine konkurrenter.

Deltagerne blev sendt ud ad to forskellige
ruter, nemlig Odense-svendborg-Fåborg-
Odense og Odense-Assens-Middelfart-Oden-
se. Af disse to r:u;ter var den første den korte-
ste med 1,07 km, den anden den længste med

119,5 km.
Allerede klokken 10,53 kom den første

kører tilbage. Det var forretningsfører R. J.
Rasmussen, der havde gennemkørt den læng-

ste af ruterne. Rasmussen havde haft det uheld
at styrte over en hund og forstuvet den ene fod
meget alvorligt; han ænsede imidlertid ikke de

kraftige smerter, men fortsatte efter at have
benyttet frokostpausen til at rette lidt op på
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maskinen, der var blevet meget skæv ved
styrtet.

To minutter efter Rasmussen, klokken 10,55,

kom repræsentant HøItzer som den f.ørste i
klasse II tæt fulgt af cykelhandler Bohnsted-
Petersen og grosserer \Øalter. Alle de første,
der kom i mål, havde gennemkørt den længste

strækning, Odense-Assens-Middelfart-Odense,
hvor de forholdsvis lange, lige strækninger til-
lod større hastighed imod ruten med de mange

sving, Odense-Svendborg-Fåborg-Odense, der
var betydelig mere krævende at køre.

Efter at den første rvte vaf gennemkørt, var
der tre kvarters tvungent ophold i Odense,
hvor kørerne kunne indtage frokost, inden de

gik i lag med løbets sidste to etaper. Starten
efter frokost gik programmæssig under ledelse

af konsul Buchgreitz fra Odense.
Der blev ikke nogen lang ventetid, inden

deltagerne kom tilbage fra deres anden rute,
idet Bohnsted-Petersen kom klokken 1.3,54 og
fyldte benzin og olie p3" for at tikræde løbets

sidste etape som første mand. Det var dog
ikke noget langt forspring, Bohnsted-Petersen
fik, for kun eet minut efter kom R. J. Rasmus-
sen, der stadig trods smerterne i den forstu-
vede fod var ved godt mod. I klasse II var
det stadig Høltzer, der var den førende, og

han ankom klokken 14,01. Jungersen, der
efter første runde lå som nummer 24, var nu
rykket op som nummer 1.2, idet han indkom
til Odense kl. 14,2L. Alle deltagerne i løbet
pä nær \{¡ilken FIansen, der ustandselig havde
punkteringer, kunne i god tid begynde på den
sidste etape, Odense - Kerteminde - Nyborg -
Odense, med opløbsstrækning fra Nyborg til
Odense.

Selve opløbsstedet var lige uden for byen,
og en stor menneskeskare havde givet møde

for at hylde de tapre motorsportsmænd. Alle-
rede før klokken 15,00 var folk begyndt at
samles derude for ikke at gå glip af fornøjel-
sen at se den første kører nä i mål. Som ventet
efter stillingen ved sidste etapes begyndelse,
blev det Bohnsted-Petersen (11 hlc Harley-
Davidson), der gik først over mållinien klolc-
ken 15,30. Der blev nu en længere pause, inden
næste mand, Jungersen (10 hk Excelsior), an-
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kom klokken 15,55, men til dommernes for-
bavselse havde han ikke noget kontrolkort
med i mål, det lå hos kontrollen i Nyborg,
hvor han skulle tilbage til for at 1â noteret
tid, og han skulle rrære tilbage i Odense inden
klokken 1,6,20 for at nä i mål, inden løbstiden
udløb. Han nåede først til Odense L6,22, sâ

det var lige ved. Lige efter, at Jungersen var
kommet i mâl første gang, kom R. J. Rasmus-
sen (211+ hk Puch). Trods faldet om formid-
dagen og de stadige smerter i foden gennem-
førte R. J. Rasmussen dog løbet og føjede her-
ved et nyt bevis til de mange tidligere pâ, at
han var i besiddelse af datidens rette motor-
sportsånd. Tidemand (10 hk Excelsior), der
hele løbet igennem havde været hjemsøgt af
uheld med punkteringer, kom i mål klokken
15,59, inden hele klumpen af kørere kom klok-
ken ca. 76,20. Lidt før dette tidspunkt så den
store tilskuerskare en klump pâ ca. 20 motor-
cyklister og 2 automobiler komme ad lande-
vejen mod opløbsstedet. Lidt før bbets ideal-
tid, 1.6,20, kom Theilmann Ibsen (411t hk
B.S.A.) og Thorvald Flansen (719 hk Indian)
i måI. De øvrige deltagere kom i màl i føl-
gende rækkeîølget Vinhandler Alfr. O. Jør-
gensen (Saxon automobil), Helge Cohn (41la

hk B.S.A.), mekaniker Rasmussen (719 hkln-
dian), installatø r H. Knudsen (2r I z hk N. S.U. ),
grosserer Chr. \Øalter (3tlzhk Indian), F{enry
Christensen, Roskilde (4 hk \Øanderer), repræ-
sentant Høltzer (3rlz hk \Øanderer), repræ-
senranr FIenry Johansen (719 hk Indian),
fabrikant H. P. Ffansen (211+hk Bown-Vil-
liers), fabrikant Viggo Petersen (4 hk lVande-

rer), repræsentant Johs. Jørgensen (4 hk \Øan-
derer), manufakturhandler Th. Larsen, Ros-
kilde, (4 hk 'Wanderer), fabrikant Eckhoff
(Stoewer automobil), Jungersen (10 hk Excel-
sior), Th. Trige jun. (719 hk Indian) og Cor-
Íítzen (719 hk Rudge).

Umiddelbart efter løbet trådte dommer-
komiteen, der bestod af d'hr. bestyrelsesmed-
lemmer i nFyens Stifts Motor Klubo, ritme-
ster Møller, direktør Ørklld, telefonmester
Buchgreitzt, grosserer Classen-Schmidt, instal-
latør Hansen samt konsul Kongstad fra Es-
bjerg og ingeniør Semler fraKøbenhavn, sam-

men for at gennemgå kontrolkortene og for at
træÍfe nærmere bestemmelse om specialpræ-
mierne.

Om aftenen samledes alle kørerne og klub-
bens medlemmer med damer til en lille souper
på ,Grando hotel i Odense. En del medlem-
mer med damer fra "Vestsjællands Motor-
klub", der var taget dl Fyn for at se opløbet,
deltog også i festen. En mængde kendte motor-
folk havde givet møde, og blandt disse kan
nævnes Theilgaard fraKøge, grosserer Lystrup
fra Slagelse, repræsentant Valdemar Christen-
sen og flyveren Ehlers, begge fra Slagelse, kon-
sul Kongstad, Esbjerg, og grosserer Bendixen
fra København o. m. fl.

Ved bordet herskede den fornøjeligste stem-
ning, og sange og taler vekslede. Da den værste
sult var stillet, gik formanden over til den
alvorlige del af festen, præmieuddelingen. De
fire største præmier uddeltes til mekaniker
Rasmussen, der havde gennemkørt løbet med
dame på bagsædet, installatør Knudsen, gros-

serer \Øalter og fabrikant Flenry Christensen.
Den største præmie, der tilfaldt mekaniker
Rasmussen, var den af hotelejer la Cour ud-
satte Svendborg-pokal.

Grosserer Ove Bendixen havde udsat en

meget smuk pokal til den, der efter domme-
rens skøn havde udført den fineste præstation
under løbet. Efter megen overvejelse var dom-
merne kommet til det resultat, at to af delta-
gerne, forretningsfører R. J. Rasmussen og

værkfører Corfitzen i lige høj grad havde
gjort sig fortjent til denne præmie, |ørst-
nævnte fordi han havde gennemført løbet
trods det, athan styrtede over en hund i første
etape af løbet, sidstnævnte for sin særdeles

smukke præstation med sidevogn, som enhver
sidevognskører vil vide at værdsætte. Ved lod-
trækningen tilfaldt præmien forretningsfører
R. J. Rasmussen.

Om den æf ingeniør Theilgaard udsatte præ-

mie for den bedste kører pä "Theilgaard-
Pneumatik", måtte der også trækkes lod, idet
de to eneste deltagere i løbet på "Theilgaard-
Pneumatik", nemlig konsulent E. Knudsen og
stud. med. Axel Mathiesen, begge havde gen-
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nemlØft løbet uden pointstab. Ved lodtræk-
ningen fik konsulent Knudsen pokalen.

Alle de øvrige kørere, der gennemførte
løbet, fik præmier, kun fire af dem med det
samme, medens de resterende 13 senere ville få
tilsendt deres præmier. Egentlig var det ikke
meningen, at der skulle uddeles så mange præ-

mier, men da nu deltagerne havde klaret løbet
så overordentlig smukt, udsatte klubben med

støtte af rDanmarks Motor lJnion" flot de 13

præmier, der manglede.
Til slut kom turen til forsikringsselskabet

"National"s flotte vandrepokal, der for et år
skulle indehaves af 23 pointsfri kørere i løbet.
Lodtrækningen skulle aîgøre, hvem der i et är
skulle have lov at pryde sin stue med den
smukke pokal. Loddet traf fabrikant Eckhoff,
der havde kørtløbet pointsfri med sin nStoe-
'wer< Yogn.

Efter præmieuddelingen indtog man kaffen
i de tilstødende lokaler, og her var alle de til-
stedeværende fabrikant Eckhoff's gæster. Den
fornøjelige dag fik altså en glimrende afslut-
ning.

Navne på løbsdeltagere og officials, der her

er nævnt i forbindelse med disse løb, var altsà
de personer, der var med til at træde dansk
mororsports barnesko i årene 191,4 og 1,91,5.

I de to følgende år lå så at sige al motorsport

1918-19

i Danmark stille grundet krigen, der rasede

ude i Verden uden dog at komme inden for
vore landegrænseri kun følgerne af krigen i
form af manglende forsyninger mærkede man

noget til her i landet.

1919
Endelig kom så fredsslutningen i 1918, og

det var med store forhåbninger, motorsportens
mænd gik ind i âr 1919.

Forventningerne gik i opfyldelse, idet den

første bugserdamper, "Arnold Mærsk", den

20. januar 19L9 ankom til Københavns havn
med 1800 tons benzin. I løbet af lädagehavde
,Det danske Petroleums Aktieselskabu udsendt
cirkulærer til kunderne om, at benzinforsynin-
gerne i Løbet af kort tid igen ville \¡ære nor-
male.

Også irnporten af motorcykler, automobiler
og reservedele til disse kom ret hurtigt i gang,

og det var ikke små forbedringer, de forskel-
lige maskiner og automobiler havde gennem-

gået, siden importen af disse var blevet stand-
set vecl krigens begyndelse.

Alt tegnede altså lyst for motorfolket, og

det varede da heller ikke længe, inden man

\'tørte nyt fra motorsportens verden.

Dagspressen meddelte den 7. marts 7919, at

scrnmerens store motorsportsbegivenhed skulle

Fra D.M.K. 100 mils-løb 1919.

Fabriþønt Fisþer med sin

bjemmeløaede 4-c ylindrede
sideoognstnasÞine, og Høhzer
med en lille 'Wanderer, endai-
dere Tbeilman Ibsen, Senius

Olsen og Oz.te Bendixen.
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1919

biive et hastighedsløb, det første i Danmark,
og det skulle afholdes på Fanø strand. Der
havde i årene før krigen også været ønsker
bland¡ motorsportens mænd om at afholde et
sådant hastighedsløb, men man havde intet
egnet sted fundet til bane. Den unge motor-
sportsmand, Svend Simmelkjær, havde for år
tilbage forsøgt at fä arrangeret et hastigheds-
løb p3' cyklebanen i Ordrup, men den var ikke
særlig egnet til formålet, og D.B.C.'s bestyrelse
ønskede imidlertid heller ikke at give sin til-
ladelse, da det kom til stykket.

Nu i 1919 var det igen Svend Simmelkjær,
der kom med planer om et hastighedsløb til
aflroldelse pã Fanø stra¡ld under protektorat
af Cagoladet Poiitiken.

Senias Olsen, Hersleb Cbristensen og Bendixen drøfter
cbancerne i 100 tniles-løbet 1919, ¡ned.ens Høltzer
lytter.

Flvorfor havde man nu valgt Fanø strand
til skueplads for Danmarks første hastigheds-
Iøb?

Jo, for man mente, at stedet var det eneste

i Danmark, hvor et løb, i lighed med de store
hastighedsløb i udlandet, kunne afvikles.
Under de høje, smukke klitter, der hævede sig

som terrasser over stranden, strakte sig en

milelang strandbred, hvor sandet var rent og
fast som cement i et 2-300 meter bredt bælte.
Når nran kørte i bil hen over sandet, kunne
firan fargæves sØge efter mærker af bilens
hjul, det var som atkØre på en betonvej. Den
brede kørebane lå i lige linie, så man fra klit-
terne med lethed kunne følge løbene lra start
til mål. Afspærringsforholdene skulle også let
kunne bringes i orden, ligesom der kunne blive
et udmærket afløb, man må jo regne med, at
der var tale om hastighedsløb, hvor det dreje-
de sig om at opnå bedste tid over en nærmere
fasrsat afstand, f. eks. 1 km eller 1 mile med
flyvende start, og der startede kun et køretøj
ad gangen.

Tidspunktet for afholdelsen af det planlagte
hastighedsløb var endnu ikke endelig fastlagt,
men det skulle være i juni eller juli måned og
helst således, at det kunne afholdes i forbin-
delse med en af de Sønderjyllands-ture, som
,Københavns Motor Klubu agtede at afholde.

Iøvrigt gik planerne for løbet ud på, at der
skulle deltage såvel automobiler som motor-
cykler inddelt i klasser efter motorstørrelse, og
at løbet skulle strække sig over to dage.

På det tidspunkt, dagspressen kom med de
første oplysninger angående planerne om et
Fanø-løb, var Alfred Nervø allerede i fuld
gang med at udarbejde propositioner for løbet,
og her kom hans gode kendskab til lignende
udenlandske løb ham til hjælp.

Alle implicerede i planerne om dette hastig-
hedsløb pâ.Fanøs hvide sand var klar oyer, at
det blev en stor opgave, der stod for at skulle
løses, og dagbladet Politiken, der ville foran-
stalte løbet, henvendte sig da også til en række
ledende danske motorsportsmænd for at f.i
nedsat en komité til at tage sig af de rent
sportslige opgaver i forbindelse med løbet.
Komiteen blev dannet ret huftigt og kom til
at bestå af hof-dekorationsmaler \Øilken-
FIansen, grosserer O. Bendixen, prokurist
Svend Simmelkier, grosserer Herslev Christen-
sen, direktør Beck, der repræsenterede ,rFanØ-

30



Vesterhavsb ad.., o g r edaktø r er ne Alf red Nervø
og Niels Flasager som repræsentanter for
Politiken.

En af de vanskeligheder, der skulle over-
vindes, var over[artsforholdene fra Esbjerg til
Fanø; de |ærger, som besørgede trafikken, var
ikke indstill et pä at befordre automobiler og

motorcykler. Der blev imidlertid indledt for-
handlinger med postmester Ennè pä Fanø,
under hvem lærgeriet sorterede, og han påtog

sig med stor interesse og imødekommenhed at
undersøge, hvorledes overførelsen af automo-
biler og motorcykler bedst kunne gennem-

føres.

Rammerne for det store hastighedsløb var
således i orden, og det var med stor spænding,

man ventede på komiteens meddelelse om, at
løbet blev til noget, at alle motorsportsinter-
esserede var klar over, at det ville blive en

uforglemmelig oplevelse bäde at se og komme

til at deltage i et sådant løb i to dage pã' Fanøs

brede, solbeskinnede strand.
Endelig kom meddelelsen, at der skulle af-

holdes motorvæddeløb pâ Fanø strand i som-

meren 191.9 i dagene lørd*g den 23. og søn-

dag den 24. august, og stor var glæden blandt
hele det danske motorsportsfolk. A.llerede få
dage efter denne meddelelse, der kom i dags-

pressen den 14. juli, begyndte der også at
komme enkeltheder frem om løbet.

Som omtalt før var det "Dansk Motor Klub"
og dagbladet Politiken, der stod som trrangØ-
rer aÍ løbet Mange dage gik ikke, før løbsle-

delsen havde modtaget ikke mindre end 30

anmeldelser om deltagelse i hastighedsløbet, og

det skullc i løbet af kort tid vise sig, at der

kom mange flere, så man den dag, der skulle
sættes program, havde op imod 100 deltagere.

Alle kendte mærker i automobiler og mo-
torcykler var repræsenteret ved Fanø-løbet,

dog knyttede den største interesse sig til en

,Indian. motorcykle aÍ racertypen, den ene-

ste der fandtes i landet. Denne maskine skulle

køres af datidens dristigste motorkører Helle-
Broe, der under en prøvekørseI med maskinen

havde opnået en hastighed på 150 km/t. Også

den engelske nRudgen-fabrik yar repræsente-

ret med en ny, men mindre racer. Af de store

1919

automobilfabriker mødte "Fiat"-fabrikerne t

Turin med en 200 hk racervogn, og også de

amerikanske "Chevrolet"-fabriker var repræ-

senteret.

Som præmier i løbene havde løbsledelsen i
tiden før løbet modtaget mange store og kost-
bare sølvpokaler såvel fra firmaer som enkelt-
personer.

En øf de þostbare sølv-
pokaler, der blea ød'søt

aed Fønø-løbene.

Selve programmet îor løbet var fastlagt
således, at man startede lørdag den 23. august

om morgenen klokken 8,00 med hastìghedsløb

over 2 km med flyvende start. I dette løb

kørte maskinerne og bilerne een ad gangen.

Efter middagspausen begyndte man igen klok-
ken 15,00. Om søndagen, der blev den store

publikumsdag med et tilskuerantal på omkring
20.000, startede løbene klokken 9,00 om mor-
genen, og i løbet af formiddagen havde man

afviklet de indledende heat. Også søndag

eftermiddag blev der startet klokken 15,00,

hvor man begyndte med mellemheat og til
sidst slutheat, hvor de bedst placerede automo-
biler og motorcykler fra de indledende heat

kørte samtidigt som rent væddeløb.Ved løbene
søndag eftermiddag var der totalisator, der

yderligere kastede spænding over løbene.

Inden selve løbedagen havde postmester

Enné i Nordby klaret transportproblemerne,
idet han havde skaffet et antal slæbepramme,

hvorpå der kunne transporteres 8-9 biler ad
gangen mellem Esbjerg ogFanø.

31



1919

Indlogeringen af kørere og gæster blev kla-
ret af de to badehoteller på Fanø, nKurhotel-
let" og "Hotel Kongen af Danmalk<<; man
kunne bo forholdsvis billigt på disse to hotel-
ler under løbet, idet prisen for pension fra
fredag til mandag udgjorde 60,00 kr.

Selv om løbene om lørdagen yar ved at
blive ødelagt af regnvejr, sä var man mere
heldig om søndagen, idet solen skinnede ned
over den hvide strandbred, og der var sror
spænding om udfaldet af de forskellige løb,
ligesom totalisatoren havde srorr besØg, og der
blev omsat ikke mindre end 14.900 kr. Hastig-
hederne, der blev opnået under løbene, .var

efter datiden ret fantastiske, således blev der
kørt 1. km med flyvende start på en 500 ccm

"Indiano i tiden 3321s sek., svarende til ca.

110 km/t. Dagens hurtigste tid blev opnået af
Ferdinando Minoia, der kørte en uFiat. racer-
vogn med en hastighed pi 145 kmlt.

Det vellykkede ,'Fanø.-løb sluttede med en

stor festmiddag, der af hensyn til det store
deltagerantal blev afholdt på begge badehotel-
lerne. Under festmiddagen blev der holdt
mange taler, og præmieuddelingen, der omfat-
tede et utal af kostbare sølvpokaler, blev fore-
taget af konsul Kongstad, Esbjerg, politimester
Esmann, Esbjerg, og grosserer Ove Bendixen,
København.

Kort tid efter ,,Fanø,r-løbet blev der fra
mange sider forespurgt, om dette hastigheds-
løb i fremtiden skulle være en årlig tilbage-
vendende begivenhed. På dette spørgsmål sva-
rede arrangørerne, at det økonomiske udbytte
af ,rFanørr-Løbet havde været sä godt, at der
var dannet grundlag for en fond, der skulle
anvendes til fremtidigeløb af denne art, og at
der allerede næste år igen ville blive arrangeret
et stort hastighedsløb, selv om det endnu ikke
var bestemt, om det skulle være pâ" Fanø, og
skulle man senere komme til den bestemmelse,

så ville man i hvert fald afholde løbet i maj-
juni måned, da strandbredden på denne års-
tid iravde den bedste beskaffenhed til vædde-
1øLrsbane.

I løbet af äret 191.9 kom også de forskellige
klubber i landet i gang med at afholde påli-
delighedsløb igen efter at have ligget stille i
godt 2 år grundet krigen. Disse løb havde
overalt stor tilslutning, selv om der var mange,
der mente, at denne løbsform havde overlevet
sig selv derved, at det var blevet rene urmager-
løb, ligeledes blev der fra forskellig side slået
til lyd for, at løbene blev for farlige på vejene,
efterhånden som udviklingen af motorcykler
og automobiler skred frem. Disse tanker fik
særlig god grobund, da en motorkører blev
dræbt under løbet Sjælland rundt i begyndel-

Bendixen stdrter på sidste etape

af 100 rniles-løbet 1919.
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sen af 1.920, men pålidelighedsløbene fortsatte
dog endnu i mange år til stor glæde for mange
motorsportsfolk, der yndede denne løbsform.

1920

Motorsporten havde også i 1920 modstan-
dere blanilt befolkningen og i særdeleshed også

over, at der blev kørtpä offentlige veje. Denne
omstændighed medførte, at der i motorspor-
tens eget blad uMotorcyklen" blev fremsat
tanker, om tiden ikke var inde til at oprette
en permanent motorbane, hvor der kunne
køres med såvel motorcykler som automobiler.
Tanken fandt straks god grobund og blev bl.
a. anbefalet af C. Bohnstedt-Petersen, \Øalther
Schmidt, dir. Lillesø og gross. Carl Høltzer,
der på den tid var fremtrædende navne inden
for motorsporten.

Tanken om en permanent motorbane i Dan-
mark ønskede motorsportens folk realiseret
hurtigst muligt, for ikke at en privatmand

1919-20

eller konsortium skulle udnytte den først og
herved tage den økonomiske profit, som man
regnede med, et sådant baneanlæg kunne give.
Motorsportens folk ønskede også, at det skulle
være Danmarks Motor lJnion, der skulle stå

bag tanken om en sådan bane, ligesom det
skulle være unionen, der stod som ansøger af
bevillingen hos myndighederne til oprettelse
af banen. For at følge disse tanker op blev der
på det kommende D.M.U.-repræsentantskabs-
møde i Esbjerg nedsat et udvalg bestående af
Hersleb Christensen, murermester Levring,
ing. Schmitto, gross. Knud Danielsen og gross.

Carl Hø|tzer. Udvalget konstituerede sig med
ing. Schmitto som formand.

Repræsentantskabsmødet pålagde udvalget,
at det til næste møde skulle fremsætte udarbej-
dede planer omhandlende banens beliggenhed,
størrelse o. 1., samt et overslag over udgifterne
til dens bygning, der ikke var det mindst vig-
tige, da man var klar over, at der skulle skaf-

Dotnmerþomiteen ved. Ãrhws Motor Klabs aifteløb 1920. Fra aenstre instøllatør Holst Svenningsen, cyÞlebøndler
Carl Tb, Pedersen, Mwnd,øs Petersen, Aage Heidetndnn og installatør Gottlieb, alle Arhus.

33



1920

Fra starten på baoneterrænet i Å.rhus af Årbøs Motor Kløbs oilteløb 1920.

fes en ikke ringe kapital til veje for at fuld-
løre planerne.

Allerede kort tid efter mødet havde udval-
get indledt forhandlinger med et konsortium,
der var interesseret i planerne om oprettelse af
en motorbane. Dette konsortium bestod af
kendte navne inden for motoryerdenen, og

man havde allerede en grund på hånden 2 km
f ra Lyngby og regnede med anlægsudgifter på
ca. 6 mill. kroner. Ved løbene på den påtænkte
bane regnede man med at få totalisatorbevil-
ling, der skulle give det økonomiske rygstød
for den investerede kapital.

Kort tid efter gennemdrøftelsen af planerne
rejste F{ersleb Christensen, Ketner og Ove
Bendixen til England for at undersøge for-
holdene på Brooklandsbanen, så man kunne
nu se hen til den tid, hvor den første motor-
bane i Danmark skulle åbnes, selv om der
endnu forestod store opgaver, der skulle løses.

Den stØrste af opgaverne i forbindelse med

den planlagte motorbane var den økonomiske,
og da det trak i langdrag med at få dette pro-
blem løst, meddelte pludselig en kreds af
aktive motorkørere, at de havde startet en

klub under navnet ,Motorsport" med ing.
Beir som formand og med d'hrr. Teilmann
Ibsen, Bohnstedt-Petersen og Neumann som

bestyrelsesmedlemmer. Klubben havde i alt 44

medlemmer, der var utilfredse med den måde,
livorpå de gamle klubber arrangerecle motor-

Formanden ior motor-
þløbben >Motorsport<,
ing. Beir, der stdrtede
Dantnarþs første rnotor-
bøne i Bagsoærd.
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9<ton

løbene på landevejene - urmagerløb - kaldte
de dem, samt at det så ud til at have lange
udsigter med en motorbane til hastighedsløb,
hvorfor den nystartede klub straks havde an-
skaffet sig et jordareal i nærheden af Bag-
sværd station, hvor de ved egen arbejdskraft
i al hemmelighed havde anlagt en 900 m jord-
bane, der 14 dage efter, at klubben havde givet
sig til kende over for offentligheden, skulle

1920

AREAL 58,5h4'

Den t'ørst planlagte motorbane
i Bagsoærd, der oiste sig øko-
nornisþ aooerÞornmeLig at an-
lægge.

have åbningsløb. Da man pä daværende dds-
punkt var i oktober måned, ville der jo ikke
kunne blive tale om mange løb samme ir,
men klubben havde lovning på en totalisator-
bevilling til foråret 1921, sä det var kun lyse
udsigter for den første jordbane i Danmark.

Ãbningsløbet på Danmarks første jordbane

ved Bagsværd fandt sted søndag den 30. okt.
1920 og formede sig nærmest som et klubløb,
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Nogle at' deltagerne oed Århøs Motor KLubs oit'teløb 19 1-., b'. a. Carlo Pedersen, oærkfører Tltomsen, snedþer-
mester Henry Nielsen, Aøge Mu.ndws, ztærÞt'ører OrLa lc ,en og Niels Vistesen.
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1920

idet den ny klub ,Motorsport<< mente, det var
for sent pâ" äret at starte så dyrt et løb, hvor-
imod man havde store planer for den kom-
mende sæson. Løbene, der altså ikke havde
officiel karakter og ikke havde været oprekla-
meret på nogen måde, samlede alligevel-flere
tusinde tilskuere på en blæsende og kold
efterårsdag, så også publikumsbesØget lovede
godt for fremtiden.

Blandt de første aktive jordbanekørere i
Danmark skal nævnes navne som FIelle Broe,

-Bonens lenTde 900 m. /eø7s /nr'er,tu¿lc.

Boq s verd,- tYotor-.Ba n.
Danmørk.s f ørste permanentc
rnotorbane.

der kørte Indian, og Sv. Friis FIansen, Harley.
Det skal heller ikke glemmes, at midt under

det første jordbaneløb i Bagsværd kom der
kongeligt besøg til de raske motorsportsmænd,
der havde præsteret at aîlægge en motorbane
pä ca. een måned, idet Hans Majestæt Kong
Christian X kom på uanmeldt besøg og under-
holdt sig i ca. en halv time med de forskellige
motorkørere.

Vinteren 1920-27 stod nu for døren, og

moorløbenes antal aftog betydeligt, selv om

Hs. Majestæt Kong Chr. d,, X
ttør på et ,neget tidligt tids-
pønkt motoriseret. Den konge-
lige ,tognpark bestod af Adler-
vogne.

H
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der blev kørt en række orienterings- og pålide-
lighedsløb på vejene.

Det skal lige bemærkes, at det samlede antal
indregistrerede motorcykler i Danmark ud-
gjorde 1. jan. l92I i ah 12.182, medens antal-
let af automobiler var 1,3.870.

Rent organisationsmæssigt var vinterhalv-
äret 1920 ikke nogen rolig tid, idet 38 ledende
motorsportsmænd udsendte nedenstående op-
råb til samtlige motorsportsmænd i Danmark:

Nu er tiden inde, hvor vi må sige stop;
således som forholdene har udviklet sig
inden for Danmarks Motor Union, har
den til fulde bevist sin uduelighed samt
sin store evne dl at skabe ufred. Hvorfor
skal motorsporten i Danmark lide under
disse stridigheder? Vi ønsker ikke snak
og lange erklæringer fra ledelsens side,

men handling til gavn for sporten, vi
har ikke brug for folk, som kun hænger
på taburetterne i kraft af muldvarpe-
arbejde og indsamlede fuldmagter Íra
repræsentanterne, som ikke ved, hvad
de har givet deres fuldmagt til. Vi kan
ikke bekræfte den nu siddende ledelse af
Danmarks Motor Union som en fuld-
gyldig repræsentation for de aktive mo-
torsportsmænd, og vi anmoder Yore
kammerater i København og provinsen
om at opfordre deres klub til indkaldelse
af et nyt repræsentantskabsmøde og til
at vælge repræsentanter, som selv møder
og stemmer oYerensstemmende med,
hvad der er dl gaYn og fremgang for
motorsporten i Danmark.

Grunden til ovenstående opråb, der som sagt
havde 38 underskrivere, for hovedpartens
vedkommende medlemmer af Dansk Motor
Klub, skyldtes en mængde konpetencestridig-
heder mellem D.M.U.'s kasserer, Ørholm,
sekretæren, Ove Bendixen, og daværende præ-
sident, murermester Senius Olsen.

På et ekstraordinært repræsentantskabsmø-
de, der afholdtes kort tid efter opråbets ud-
sendelse, fik man imidlertid luften renset, ved
at en del navne blev udskiftet i bestyrelsen,
så alle betingelser igen var til stede for en

1920-21

rolig og kraftig udvikling i unionen til gavn
for dansk motorcykelsport.

Det daværende forretningsudvalg i unionen
udsendte da også kort tid efter paladsrevolu-
tionen meddelelse om, at man havde dannet
et sportsråd i samarbejde med K.D.A.K. til at
varetage overholdelsen af et nyt udarbejdet
sportsreglement, der omfattede såvel lande-
vejsløb som baneløb.

1921

Selv om der havde været visse betænkelig-
heder med hensyn til afholdelse af flere løb pã,

Fanø strand, efter at der. første hastighedsløb
her i landet havde fundet sted 1919, blev disse

løb alligevel fulgt op i de kommende år med
stor succes, og Fanø-Løbene l¡ar da også årets
første store motorsportsbegivenhed i 1,921,.

Dette års Fanø-Løb havde et internationalt
præg i et omfang, som ikke tidligere havde
været kendt, idet antallet af udenlandske
deltagere fra hele verden var meget stort, i
særdeleshed hvad angik automobilklasserne.

I motorcykelklasserne var det derimod
hjemlige narrne, der dominerede, så disse klas-

Leth Jensen, Årbus, Harley-Daoidson, o.tar i ty'oerne
en leendt motorsporlsffiand ooer hele Landet.

¿
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1921

Emil Jensen tned. sin burtige Ind.ian på Fanø strand.

ser fremkaldte gang på gang jubelråb fra den
store tilskuerskare, der overværede løbet den
a. juli 1921. Det samlede antal tilskuere, der
blev færget over til Fanø-løbene dette år, blev
opgjort til omkring 20.000.

Danske motorsportsnavne, der placerede sig

øverst på resultatlisterne ved dette Fanø-løb,
var Flerl, Excelsior, Lynge, Norton, Friis
Flansen, Indian, Skov, Indian, og Randrup,
Essex, hvorimod landets daværende hurtigste
motorcyklist, FIelle-Broe, ikke opnåede pla-
cering, da han yæltede i starten.

Arets hurtigste tid ved Fanø-løbene i 1921.

bev opnået af englænderen John F. Duff i
Fiat, I54 kmlt, hvilken hastighed sikrede
Duff dagbladet Politikens kostbare vandre-
pokal til ejendom.

Ikke så snart var Fanø-løbet slut, før
manhørte nyt fua klubben oMotorsporto, der
året i forvejen havde indrettet Danmarks før-
ste jordbane ved Bagsværd. På et møde i klub-
ben fremlagde formanden, ing. Beir, planer
for en ny motorbane i hovedstadens omegn. -
Den, man havde anlagt året i forvejen, havde
hurtigt vist sig at være for lille. Formanden
oplyste pä mødet, at mange motorsportsmænd
og firmaer havde tegnet sig for bidrag til en

ny bane. En række talere støttede planen om
en ny og stØÍre motorbane, og inden mødet
sluttede, havde man dannet "Aktieselskabet
Københavns Motorvæddeløbsbane".

Til bestyrelsen for det nye aktieselskab
valgte forsamlingen Danmarks Motor lJnions

præsident Senius Olsen til formand foruden
bestyrelsesmedlemmerne Hersleb Christensen,

Bohnstedt-Petersen, \Øilket FIansen, Aage
Rotenborg og Ove Bendixen.

Traditionen tro blev der også i7921 afholdt
Skagens-løb, og hverken før eller siden har et

Skagens-løb yæret hårdere end i 1927, da hele
løbet blev afviklet i regn- og stormvejr, hvil-
ket da også gav sig udslag i et meget stort
mandefald. Der var i alt kun 3 deltagerc af 25,

der gennem[ørte løbet, og heraf var kun den
ene pointsfri, nemlig blikkenslagermester
Georg Larsen. På anden- og trediepladsen
fulgte John MøIler og Alb. Petersen. Vinderen
af løbet, Georg Larsen, kørte pâ, en "Indian"-
maskine og blev årets danmarksmester, for-
uden at han erhveryede den flotte mester-
skabspokal.

På Fyn skete der også store motorsports-
begivenheder i 1921., da man afholdt et løb,
Odense-Berlin-Odense med deltagelse af både
automobiler og motorcykler. Af i alt 40 star-

En af de tyslee deLtagere ,.ted et dansle Paris-løb starter

t'ra et kontrolsted i hjemlandet.
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En Harley-racer starter oed et Iøb på Fanø strønd

Í.eîde kØretØjer fra Albani-torv i Odense, var
der kun 24, der gennemførte. Den første del-
tager i mål efter den lange køretur var Borné,
Odense, der kørte Ford. Den første motorcyk-
list var Bertram Rasmussen, København, der
kørte FN.

Kort tid efter det fynske Berlin-løb fik også
den nystartede klub, ,Motorsport.., mod på at
arrangere lø6 til udlandet og retur. Fredag
den. 26. august L92I startede løbet Køben-
havn-Paris-København med i alt 20 deltagere,
heraf en fynbo og nitten københavnere.Løbet,
der blev en meget stor succes, sluttede på
Paladshotellet i København, og alle startende

Fra þontrolstedet i Swinemün-
de under et at' de mønge løb,
d.er gile gennen/, Tyskland..

1921

fúdîørte. Vinder i de forskellige klasser blev:
Klasse I: Hedegaard Schou, Norron, klasse II:
Erlind, Nimbus, klasse III: Helle Broe, Indi-
an, klasse IY; Høltzer, \Øanderer, og klasse
V: Bjerregaard, Ford-Special. Grand-prix-
vinder blev Helle Broe, idet han var den del-
tager der gennemførte Løbet pâ, hurtigste tid -
43 timer og 59 min.

I Jylland blomstrede motorsporten også i
1.921, og man afholdt lor fiørste gang det
senere så kendte jydske grand-prix for motor-
cykler med start og mål i Randers. Løbet blev
kørt den 31. okt., og der deltog ikke mindre
end 42 motorcykler. Grand-prix vinder blev
M. Valgaard, Randers, der kørte 650 ccm
Indian. Den lille klasse for maskiner indtil
350 ccm havde A. Jensen, Randers, Royal
Enfield, som vinder med Th. Mikkelsen, Ran-
ders, Excelsior, på andenpladsen.

Klassen for maskiner indtil 650 ccm blev
vundet af E. Granzaw, København, Krieger-
Gnædig. Andenpladsen blev besat af Axel
Thomsen, .Ã,rhus, Harley Davidson.

I alle de byer, deltagerne skulle passere

under løbet, havde de lokale motorklubber
under "Jydsk Motor lJniono truffet festlige
modtagelsesarrangementer, og ved grænsesta-

tionen i Kruså blev deltagerne hilst velkom-
men af en halv snes blå gendarmer, der tog
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1921

motorlØbet som en velkommen adspredelse.

Såvel publikumsmæssigt som sportsligt blev
løbet en stor succes.

Oprettelsen af motorbane yar stadig det
store samtaleemne også i slutningen af L921,

men nu talte man om to baner i stedet for som

tidligere kun een.

Jydsk grdnd-prix.

De midtsjællandske motorklubber havde på

daværende tidspunkt et meget stort antal med-
lemmer, der var interesseret i aktiv motor-
sport, og der var forlydende fremme om, at
man i nærheden af Næstved påtænkte at aî-
lægge en bane i lighed med den i Bagsværd,

da det var ret begrænset med den kapital, man
havde til rådighed til investering i en motor-
bane.

Det bestående aktieselskab i Københayn til
oprettelse af en stor motorbane rrar dl gengæld

Alfr. Nervø,

kommet i forbindelse med en pengemand, der
var interesseret, selv om der ikke på davæ-

rende tidspunkt forelå noget officielt om
denne pengemands navn.

Altså kunne det ved sæsonens slutning 1921

se ud til, at dansk motorsport t\I Íoràret 1922
ikke ville have een - men hele to motorbaner.

Selv om alt så lyst ud for motorsporten og

dens fremtid i 1921, så trak der alligevel sorte

skyer over himlen, dengang det blev meddelt,
at den afholdte motorsportsmand og motor-
redaktør Alfred Nervø pludselig var afgäet
ven døden den 11. august. Alfred Nervø, der
havde været med siden motorsportens første
dage, havde i særdeleshed udført et stort
arbejde ved tilrettelægningen af Skagens-lø-
bene, ligesom han selv havde været aktiv

Sørensen, Langå, og BTerre-

gaørd, Randers, Iige efter hjem-
þomsten fro f ørste jydsÞe

grand.-prix.
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Ved det første strandløb i BLoþhøs deLtog Hedegaørd
Schoø, d,er ses ber, efter at han bar þørt en Indian-
racer til sejt.

motorsportsmand i automobilklasserne. Det
var mange mindeord, der blev udtrykt af
motorsportens folk ved hans pludselige bort-
gang, og i flere är efter hans død følte motor-
sportens folk, at hans plads stod tom, for det
var ikke let at finde en stedfortræder, der
kunne udÍøre samme store arbejde, som Alfred
Nervø havde oyerkommet til gavn for dansk
motorsPort.

1922
Motorsporten var stadig inde i en rivende

fremgang straks fra starten af àr 7922, Der
blev i sæsonens løb igen kørt Berlin-Paris- og
Skagensløb foruden en mængde klubløb, der
fandt sæsonafslutning ved det danske motor-
grand-prix Danmark rundt i 3 dage. Det var
i særdeleshed den danske motorkører Albert
Petersen, der gjorde sig bemærket, idet han
vandt utallige sejre på det danske motorcy-
kelmærke "Nimbusu. Også hastighedsløbene
piFanø strand blev gentagetitg22 for fjerde
år i træk med meget stor udenlandsk delta-
gelse, og som det var sket tidligere år, blev så

at sige alle gamle rekorder alløst al nye. Efter
afslutningen af Fanø-Løbet blev der imidler-

1921-22

tid fremsat tanker om til næste år at forlægge
løbene fra Fanø strand til Blokhus strand,
hvor de jydske motorkørere havde afholdt
hastighedsløb arrangeret af revisor Arfelt,
Ãlborg, da man mente, at stranden ved Blok-
hus var betydelig bedre end Fanø strand, og

man ydermere kunne spare den vanskelige
overfart fra Esbjerg til Fanø.

Endelig kom der også meddelelse fra klub-
ben "Motorsport< om, at der skulle køres prø-
veløb pâ, den nye Glostrupban e lørdag den t2.
august., således at der for alvor kunne komme
gang i banesporten her i landet.

Den nye bane var beliggende på et ca, 80

tdr. land stort areal, som man havde købt og
fået kommunen dl at anlægge det fornødne
vejanlæg ud til, ligesom man havde fået bebo-
erne på arealet gjort økonomisk interesseret i
banen og dens drift. Banens længde var 1666

m med 2 m hævede sving og en bredde på
ca. 40 m.

Endelig oprandt dagen for prøveløbene pà

den nye Glostrup-bane, og publikums inter-
esse for, hvad der skulle foregà, var meget

stor. I stedet for at blive en glædens dag blev
det en sorgens, idet mekaniker M. P. Jensen

Fra Fyns Stifts MotorÞlwbs ointerparløb lgZZ, der giÞ
gennetn alle de t'ynske leøbstæder. P. R. Boilesu, Vic-
toria, der bleo vinder øf løbet,
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1922

Forsiden at' det første progrd.tn, der blea frernstillet i
forbindelse med det første motorløb på den første
rnotorbane i Danmørþ,

i et af de første løb forulykkede med sin Nor-
ton og kom så alvorligt til skade, at han afgik
ved døden få timer efter. Grunden dl styrtet
:uar, at fordækket sprang af, da det ikke var

Leth Jensen, Årbws, Harley-Dattidson, er þlar til bøþ-

keprøven på Lisbjerg baþþe ved Århøs 1922'

forsynet med dækholder, som påbudt i dati'
dens reglement, og da M. P. Jensen ydermere
ikke havde styrthjælm på må dette have været

den størst medvirkende årsag til den alvor-
lige afslutning, der som sagt endte med døden.

Da de stØrste chockvirkninger efter det

alvorlige uheld på den nye bane havde lagt
sig, blev der afviklet nogle gode og spændende

løb, og da man ydermere havde fået totalisa-
torbevilling, yar tilstrømningen af publikum
til løbene meget stor, så alt tegnede rosenrØdt

for banens fremtid. Desværre skulle der ikke
gå mange \øbedage, inden banen igen var ud-
sat for et alvorligt styrt med dødelig udgang'
Den ulykkelige begivenhed fandt sted på sæso-

nens sidste løbedag den 1. oktober 1922. Ulyk-
ken skete i fjerde start, der var et invitations-
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løb for solomaskiner, og der blev straks fra
starten kørt meget hårdt, da Løbet gik over en

forholdsvis kort distance. Norton-køreren Fr.
Ffansen havde lagt sig i spidsen for feltet, men
i sidste sving gik Alfred Petersen, Indian, hur-
tigt frem, og da Fr. Flansen samtidig fär vrøvl
med maskinen, ender begge kørere i jordvol-
den langs banens yderside og slår derefter to
kolbøtter op i luften. Til at begynde med så

det ud til, at begge kørere var sluppet nogen-
lunde fra det alvorlige styrt, der fyldte det
tusindtallige publikum med rædsel, men da
Albert Petersen klagede over smerter i ryg og
bryst, beordrede stævnelægen ham omgående
bragt til amtssygehuset, hvor det imidlerticl
viste sig at yære ret alvorligt, idet Albert
Petersen havde pädraget sig mange indre kvæ-
stelser, hvilket da også havde medført, at han
havde mistet bevidstheden, inden man nåede
hospitalet, og det lykkedes heller ikke senere
på hospitalet at bringe ham til bevidsthed,
hvo"imod man mätte udsende det sørgelige
budskab kl. 24,00, at Albert Petersen var
afgâ,et ved døden.

1922

Albert Petersens navn var i 1922 kendt fra
næsten alle de motorløb, der havde fundet
sted, og gang efter gang \rar han kommet ind
som en flot nr. 1 på sin trofaste Nimbus. Han
var således vinder af. ärets Pariserløb, ligesom
han havde vundet danmarksmesterskabet.

Budskabet om hans død blev modtaget med
smertelig bevægelse af alle motorsporrens rren-
ner i Danmark.

P. Boilesen starter oed d,et jydsÞe strand.løb på LøkÞer
strand 1922,

Starten går til et af de mange løb, der blec kørt på Glostrup-banen i 1925.
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1922-23

Kataloget f ra d.en t'ørste automobil- og Tnotorc)tþeL-

udstilling, d.er bleo¿ afboldt i proøinsen og føndt sted

i Odense.

1.922 sluttede med afholdelse af endnu et

\øb pâ Fanø, idet Esbjerg Motorklub afholdt
ct hastighedsløb udelukkende for motorcykler'
ug det var meningen, at dette løb skulle være

en årlig tilbagevendende motorsportsbegiven-
hed.

1923
For motorfolkets vedkommende var årets

fØrste store begivenhed i 1.923 en automobil-
udstilling, der skulle afholdes i Industrifor-
eningen i København i lighed med, hvad alle-
rede var kendt i London og Paris, men dette

ville altså blive den første automobiludstilling
i Danmark og selvfølgelig under betydelig
beskednere former end det, man kendte i ud-
landet. Udstillingen blev imidlertid meget
populær og blev i de kommende år efterfulgt
af såvel automobil- som motorcykeludstillin-

ger både i provinsens store byer og Køben-
havn.

I 1.923 var også den nye Kongelundsvej ved
Amagers yestkyst blevet indviet, og straks rrar
motorfolken e pä tæerne, om det ikke var mu-
iigt at få en polititilladelse til afspærring af
denne nye og brede vej een eller to søndage om

året, således at der kunne arrangeres hastig-
hedsløb, men vanskelighederne viste sig store,

og tilladelse blev ikke givet.
Alt medens de forskellige klubbers vinter-

løb blev afviklet, afholdtes der i Ãrhus et

nrøcle den 1.8. jan. mellem Danmarks Motor
Unions og Jydsk Motor lJnions bestyrelser,

hvor man bestemte, at man hurtigst muligt
ville søge oprettet en motorunion i hver lands-
del samt i København, der så igen skulle sam-

les under Danmarks Motor Union.
Til at arbejde videre med sagen, der så vidt

muligt skulle afsluttes inden forårsmøderne,
nedsatte man et udvalg bestående af repræ-

sentant Kjær, Silkeborg, forretningsfører Ege-

riis, Odense, direktør C.HøItzer, København,
dommerfuldmægtig Taursen, Viborg, proku-
rist L. Christensen, Næstved, fotograf Mundus
Pedersen, Ãrhus, med præsidenten for Dan-
marks Motor lJnion, murermester Senius

Olsen, København, som forhandlingsleder
uden stemmeret til udarbejdelse af love og

nærmere enkeltheder.

Arrangørcrne af den første automobil- og motorcyÞel-
udstilLing i Odense. Fra aenstre grosserer BüLow,

Købenbøon, politimester Seldorf, Odense, oinband.Ier

AIfr. O. Jørgensen, Od'ense, og grosserer Bendixen,
Købenbaan.
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Det var også i 1923, at foregangsmanden
for Glostrup-banen, ingeniør Beir, der havde
posten som inspektøt pâ. banen, :.:^ak sig til-
bage og blev afløst af murermester Søren Lev-
ring. For øvrigt blev der fiørst pä sæsonen ud-
trykt tvivl, om Glostrup-banen i det hele
taget blev åbnet igen, da det stod meget sløjt
til med økonomien, idet man ikke havde fået
betalt alle lodsejerne, på hvis jorder banen
var beliggende, men dette forhold blev bragt
i orden senere pä äret, således at man kunne
køre årets første 7øb på grundlovsdagen.

Med hensyn til udvalgsarbejdet om opret-
telse af landsdelsunioner samlet i hovedorga-
net D.M.U. dannende dennes bestyrelse, fandt
arbejdet sin afslutnin g ved repræsentantskabs-
møderne i Ãrhus den 5. maj mellem Jydsk
Motor Union og Danmarks Motor Union, idet
der her blev udarbejdet de fornødne lovæn-
dringer i unionernes love. Formand for Jyl-
lands Motor Union var pã daværende tids-
punkt repræsentant Mundus Petersen, Ãrhus.

Et stort byggearbejde blev også afsluttet til
fordel for motorsporten i 1,923,idet Glostrup-
banen indviede såvel ny dommer- som publi-
kumstribune med tilhørende restauration, et
meget smukt og stort anlæg, men også meget
dyrt.

Strandløbene var inde i en rivende udvik-

1923

AfsLutningen på. løbet Danmarþ
røndt 11. jan. 1923.

ling, og der blev i sommerens løb afholdt ikke
rnindre end fire strandløb, idet der var 2 pâ,

Fanø, det ene arrangeret af K.M.K. og dag-
bladet Politiken, det andet af Esbjerg Motor
Klub. På stranden ved Blokhus afholdt Ãlborg
Amts Motor Klub løb med international del-
tagelse, og endelig havde Jydsk Motor Union
indtaget stranden ved Løkken den 29. juni,
men var uheldig med vejret, da det så at sige

regnede under hele løbet.
I august måned blev det meddelt, at der nu

også var dannet en københavnsk motorunion
bestående af de storkøbenhavnske motorklub-
ber under naynet Københavns Motor lJnion.,
K.M.U. Bestyrelsen i den nydannede union

UdstillingsloÞølet i Odense oxd den første aøtomobil-
og motorcyþelødstilling i proainsen 1923.
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1923-24

Randersboldet er þlar til stdrt zted Danmarþsmesterskabsløbet 1923 på Frederilesberg bakke. Løbet, der oxrede tre
d.age, gi.Þ ooer í alt 1785 þ,m,

havde som formand prokurist Hoffmeyer og
som bestyrelsesmedlemmer Ove Bendixen,
Chr. Schmidt, A. H. Michelsen, E. F. Silldorf,
P. Larsen, FI. Levison og Aage Mathiesen, der
alle repræsenterede en københavnsk klub.

De forskellige efterhånden klassiske løb som

Berlin-, Paris- og Skagensløbet samt det jyd-
ske grand-prix blev også i 1,98 afvtklet med
stor deltagelse, og på banen i Glostrup var der
mange løbedage bl. a. med international del-
tagelse.

1924

Med undtagelse af præsidentskifte i Dan-
marks Motor Union var de organisatoriske
begivenheder i dansk motorsport ikke store i
1924. Yed D.M.U.'s repræsentantskabsmøde,
der blev afholdt den 27. april i Odense og for-
mede sig som et jubilæumsmøde, idet unionen
kunne fejre l0 års fødselsdag, ønskede den
værende præsident, Senius Olsen, ikke at fort-

sætte, hvorefter repræsentahtskabet valgte
ingeniør Fritz Schmitto til hans efterfølger.

I Jydsk Motor Union trak formanden,
Mundus Petersen, Ã.rhus, sig også tilbage ved
denne unions repræsentantskabsmøde, og som
ef ter f ølger val gtes Gottlieb Erichsen, Randers.
Grunden til Mundus Petersens lratrædelse var
en strid med formanden for Ãlborg Amts
Motorklub, hr. Arfelt, angående arrangerin-
gen af de nordjydske strandløb' samt en uover-
ensstemmelse med ledelsen i Danmarks Motor
Union angående udstedelse af løbstilladelser.

På Fyn var det Fyns Motor lJnion, der stod
tilsluttet Danmarks Motor Union i 7924, og

samme är søgte den store fynske motorklub,
Fyns Motor Sport, optagelse i Fyns Motor
Union. Formand for Fyns Motor Sport var
propr. Bjergskov, Rosenlund, der var motor-
mand til fingerspidserne og forøvrigt den før-
ste landmand i Danmark, der tog motoren i
sin tjeneste, da han ejede den første Fordson-
traktor, der var i dansk landbrugs tjeneste.
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Som repræsentant i Fyns Motor Union havde
Fyns Motor Sport anmeldt Bjergskov, der var
selvskreven, samt fabrikant Kahle og Alf. J.
Pedersen med restauratØr Assam som supple-
ant.

Rent sportslig stod det også i 1.924 godt til
med dansk motorsport, dog var der en del
strid og avisskriveri på grund af, at Fyens

Dir. Gottleib Ericbsen,
Randers.

Stifts Motorklub ikke kunne opnå de tyske
myndigheders tilladelse ùI at arrangere et Ber-
lin-løb, hvorimod Dansk Motor Klub i Køben-
havn umiddelbart efter fik tilladelse til ar,køre
et Münchenerløb. Rygterne mente, at det
havde yæret formanden for Dansk Motor
Klub, Ove Bendixen, der skulle have lagt sten
i vejen for Berlinløbet hos præsidenten for den
tyske motorunion, Arthur Vieregg.

Ligeledes fik Danmarks Motor Union heller
ikke afholdt et dansk grand-prix og mester-
skabsløb i7924, og det daværende bestyrelses-
medlem i sportsudvalget, prokurist Hoff-
meyer, gav som undskyldning, at de øvrige
medlemmer var pä ferie, således at man ikke
kunne [ä det landsomfattende løb arrarTgeret,

På en forespørgsel, om han ikke syntes, det
var en skam, at løbet skulle aflyses, udtalte
Floffmeyer, at det var forlærdelig kedeligt,
og at han selvfølgelig ikke ville unddrage sig

sin andel af skylden, men på den anden side

ville han heller ikke hænges op som den eneste

ansvarlige. FIan udtalte videre, at han mente
sig ladet i stikken i denne sag af bestyrelses-
kammeraterne. Ydermere var der jo den kede-
lige omstændighed, at Hoffmeyer på samme

tidspunkt var formand for Københavns Motor
IJnion, så det var mange og drøje udtalelser,

1924

cter i den kommende tid blev fremsat af de
akrive motorkørere.

For Fanø-løbene blev L924 et skæbneår.
Under en af starterne, hvor den engelske
mesterkører, kaptajn Malcolm Chambell, i sin
Sunbeam racerrrogn "Blue Bird" kom drø-
nende frem mod domrnertribunen og publi-
kum, giver det pludselig et ryk i vognen, der
dog hurtigt bliver rettet op og farer forbi med
en hastighed på omkring 200 km/t., men sam-
tidig med, at vognen blev rettet op, sprang
højre forring af vognen og fløj gennem luften
ind blandt publikum, hvor den ramte den 15-
ärige Aage Borch Clausen med så stor kraft,
at han i løbet af få timer efter uheldet afgik
ved døden. Kaptajn Chambell kom ikke selv
noget dl ved uheldet, og ved en hurtig reak-
tion lykkedes det ham at få den store vogn
standset, uden at den væltede.

Det var ellers meningen, at Chambell ville
have kørt yerdensrekordforsøg i forbindelse
med,Lø6et, men han rejste omgående hjem efter
det kedelige uheld, som han selvfølgelig blev
erklæret Íor at være uden skyld i,

På Fyn gik det derimod fint ved det første
hastighedsløb i denne landsdel. Søndag den
10. august blev det første Knudshoved-løb

Prop. Bjergsleoa,

Rosenlund.

afviklet på en afspærret vejstrækning i umid-
delbar nærhed af Nyborg. Fyens Motor Sport,
der stod som arrangør af løbet, var efter dets

afslutning megen tak skyldig til Nyborgs poli-
timester, Ffarhorn, for uden hans velvilje ville
det ikke have været ler at fä gennemført
Iøbet, der i lang tid havde været en drøm,
som den fynske klub ønskede skulle gå i opfyl-
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delse, hvilket da også skete med stor succes.

Ved løb i udlandet var Danmark også

repræsenteret i 1924, idet hele eliten deltog
ved løbene på Avus-banen i Tyskland den
20.-25. september. På banen i Glostrup blev
der ligeledes afviklet et stort antal løb med

international deltagelse, bl. a. Farrisløbet.

F ørri s- S e ls lc øb e t sþ ænle e d.e i 1 9 24 þløb b en > M o tor s p o t t <

en tneget stor og þostbar poÞal, den så.þaldte Farris-
pokal. Pokalen blioer ber oøeralet t'or første gang til
vinderen af det første Farrk-løb;1924, satnme âr
som Niels Sørensen, den senere så þendte d,irt-tracþ-
rytter f iÞ sit store gennembrød også på Glostrup-
banen.

1925

Ã.r 1.925 blev igen et brydningsår, hvad
langik organisationsarbejdet i Danmarks Motor
Union; for det første var det galt med økono-
mien, hvilket kom til udtryk allerede på
repræsentantskabsmødet, der afholdtes den 11.

nov. 1924 i København. For det første ønske-
de unionens ledelse at gØre denne økonomisk
uafhængig af K.D.A.K., hvilket den hidtil
ikke havde været, og for det andet mente
ledelsen, at unionens indtægt, der kuir bestod
af licenspenge, under alle omstændigheder var
for lille til at løse de opgaver, der blev päIagt,
hvorfor den daværende hasserer, kommune-
lærer FIansen, fremsatte forslag på unionens
vegne om en 10 0/o kontingentafgift fra klub-
berne, samt en forhøjelse af licensafgifterne.

Dette forslag mødte stor modstand fra jydsk
side, der til at begynde med meddelte, at
repræsentanterne ikke havde fuldmagt til at
tilslutte sig sådanne økonomiske forpligtelser,

hvilket blev dem meget kraftigt bebrejdet af
Michaelsen, København.

Efter frokostpausen fortsatte forhandlin-
gerne, og her gav formanden for Jydsk Motor
Union tilslutning til et forsla1 pä 1 kr. pr.
medlem om året i kontingent til D.M.U., mod
at licensafgifterne ikke blev Íorhøjet, hvilket
forslag derefter blev enstemmigt vedtaget.

Præsident Schmitto meddelte derefter, at
Danmarks Motor Union for fremtiden i enhver

retning ville være økonomisk uafhængig af
K.D.A.K., hvorimod man selvfølgelig ville
fortsætte det rent sportslige samarbejde.

Af andre store begivenheder, der kan hen-
regnes til de glædelige, var selvfølgelig med-
delelsen om sdftelsen af "Nordisk Motorcykle
Forbund., hvorimod det var med sorg, motor-
folket modtog myndighedernes cirkulære om-
handlende fremtidige sikkerhedsforanstaltnin-
ger ved strandløb, der var så horrible og umu-
lige, så denne løbsform i fremtiden måtte
anses for død,sdømt. Nu var der det kedelige,
at den daværende justitsminister havde bedt
ministeriets sagkyndige, ingeniør Falck, om at
udarbejde dokumentet med sikkerhedsforan-
staltningerne, der skulle overholdes ved frem-
tidige strandløb, uden at der var taget en

motormand med på råd. Dette medførte da

også, at dokumentet af motorfolk blev beteg-

net som al sagkundskabs apoteose, da dets ind-
hold var så umuligt, at mafl lige så godt kunne
have forlangt, at der i fremtiden skulle være

loft over storbyerne, for ikke at flyvemaski-
ner skulle gøre skade i disse. Det kan således

nævnes, at der i betingelserne for strandløb
var anført, at dq mellem bane og publikum
skulle være et neutralt bælte afsluttet med

hegn og jordvold i 40 m afstand fra banen.

Iøvrigt var man i 7925 under præsident F.

Schmitto nået dertil, at det så ud, som om

Danmarks Motor Union skulle sprænges, man

fik nemlig heller intet dansk mesterskab afvik-
let dette år, men da var det kørerne, der strej-
kede ved ikke at indsende anmeldelser til uni-
onen i protest mod flere af unionens beslut-
ninger. Så vidt som dl en sprængning nåede

det alligevel ikke, for på det næste repræsen-

tantskabsmøde, der blev afholdt i København
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den 18. oktober, trådte præsident F. Smitto
tilbage og blev erstattet af Ove Bendixen. Den
øvrige ledelse i unionen blev også udskiftet,
og man gik straks i gang med forhandlinger
med i{.D.4.K., cler afsluttedes med dannelsen
af D.M.S. (Dansk Motorsports Råd).

Sideztognsløb oør iþþe v.þendt aed. ty'úernes motorløb
på Glostrøp-banen.

I Glostrup var det også trange trder i L925,
da banen igen var i en meget alvorlig økono-
misk situation, der truede med lukning fra
sæsonens slutning.

På Fyn derimod blomstrede motorsporten
son-r ingen sinde på Knudshovedbanen, der var

1s25

blevet et eldorado for alle landets motor-
sportsmænd, og der blev på denne bane afvik-
let en række gode løb med meget stort publi-

Bruun Lttsen, Od.ense, oender hjem fra Bcrlinløbet i
192t.

.lta.rten q¿ed 4-nationers løbet på Glostrøp-bancn 7. juni 1925
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Knød Rastnassen oed en af Þontrolposterne På Noaern-
berþåsens natetdPe 1925.

kumsbesøg, og der blev sat nv hastighedsre-

kord for motorcykler pà" L56,5 km/t. med fly-
vende start over 1 km.

Det eneste pålidelighedsløb til udlandet fra
Danmark dette år blev også arrangeret på

Fyn og gik fra Odense til Berlin og tilbage, det
såkaldte Berlin-løb.

Ved det store svenske pålidelighedsløb,
Novemberkåsen, var Danmark repræsenteret

ved et tremandshold, Primgaard-Nielsen, Chr.
Krog og Knud Rasmussen. Holdet afrejste den
18. november sammen med præsidenten for

Doreng bør ,¿røol med tend-
rørene i sin ,SaLmsono-vogn

ønder et Iøb Sjæl.land. rundt,

D.M.U., Ove Bendixen, der skulle fungere
som dommer ved løbet.

1926

Selv om det var en meget udbredt opfattelse
ved nytårsskiftet, at dansk motorsport rrar
nede i en bølgedal, var der også mange, der
ved arbejde havde viljen til igen at få solen
til at skinne på motorsporten og dens udøvere,
hvilket præsidentens nytårsudtalelse bl. a.

klart viste i følgende gengivelse:

"Efter at Danmarks Motor Union nu i nogle
år har føft en beklagelig vaklende tilværelse,
er det nu på tide, at def gØres en kraftanstren-
gelse for at lØre denne talmæssigt set meget
livskraftige organisation ind på en sådan bane,
at dens livskraft kommer til fuld udvikling."

,'Det er min bestemte opfattelse, at de begi-
venheder, der har fundet sted i årets sidste
halvdel, har bevirket, at Danmarks Motor
Unions trængselstider nu er forbi. Den af disse

begivenheder, der for mig er alt overvejende,
er absolut den overenskomst, der lige er afslut-
tet mellem K.D.A.K. og vor organisation. Jeg
anser det for en stor lykke, at der er dannet
et Danmarks Motor Sportsråd, idet et sådant
i meget væsentlig grad vil forøge landets anse-

else i udlandet, hvad det motorsportslige
angår."
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DeLtagcrne i Fereration
Internr¿úondle des
Motocyclistes Þongres
i Geneøe den 27, marts
1926, I{ongressen blev
en stor succes, hailÞet
oil þunne ses af det
sÞilt, præsident'en f or
Danmarþs Motor Uni-
on, Ooe Benclixen, bol-
der frcm: ,Gros Suc-
ces<<.

,Tendensen for 1926 skal være: arbejde -
og arbejde igen. De, der har fået den glæde at

blive stillet i spidsen for dette arbejde, ved,
det er vanskeligt, men de går til det med godt

mod i forventning om, at de vil fâ den nød-
vendige stØtte fra de danske motorsportsmænd
ud over landet.n

1926

'En tak skal lyde for det gamle år, der
måske nok har været brydsomt, men som til
gengæld har vist vejen frem for os små lygte-
mænd, der hopper ind i det nye år.o

Denne nytårsudtalelse fra præsidenten bor-
gede altså lor, at der virkelig igen skulle gøres

et arbejde lor at bringe dansk motorsport
frem i forreste række, stØttet af en levedygtig
og solid organisation.

Der skulle imidlertid heller ikke gå lang tid
efter reorganiseringen af Danmarks Motor
IJnion, inden resultaterne begyndte at vise sig.

Allerede på det første rcpræsentantskabsmØde
efter præsidentskiftet var unionens underskud
på regnskabet omdannet til en kassebehold-

ning, selv om den kun udgjorde 68 øre. Den
nye præsident havde også straks fra sin til-
tæden sØrget for en reorganisering af den

gamle sjællandske centralforening af motor-
klubber til en ny Sjællands Motor Union, såle-

des at der nu virkelig eksisterede 4 landsdels-
unioner i D.M.U. i lighed med, hvad der ken-
des i nutiden.

Stiftende møde for Sjællands Motor Union
fandt som tidligere omtalt sted den 7. februar
1,926, og der var mødt en fyldig repræsenta-

tion fra Københavns Motor Union, Ove Ben-
dixen, grosserer Silldorff, landsretssagfører
Hvidbjerg, laboratorieforstander Michelsen,
kommunelærer Ffansen samt som repræsentantDanmørþs burtigste motorcyÞelkører 1922, Th. HelLe-

Broe, efter sejren i Pariserløbet søtnrne år.

51



1 926

CarLo Vertna, Dougløs, 750 ccm., der deltog ocd. d,e

internationale løb på Glostrup-banen 1925.

for de sjællandske provinsklubber hr. Som-
mer, Vordingborg, hr. Brokholm, Slagelse, hr.
Lindvold, L;,ngby, og hr. Vium og hr. Bør-
num, Køge. Den sidste repræsenterede i følge
fuldmagt tillige klubberne i Holbæk og Fakse.

Ove Bendixen bød velkommen til mødedel-
tagerlre og meddelte, at mØdet rrar kommet i
stand, efter at "Centralforeningen af sjælland-
ske Motorklubber" nu måtte anses for at væÍe
ude af stand til at leve videre, og formålet
med mødet var da at skabe en nyordning af
motorsamÍienslutningen på Sjælland.

Hoffmeyer anbefalede i tilslutning til de
faldne udtalelser, at man enedes om på hele
Sjælland kun at have een union, der skulle
omfatte samtlige sjællandske motorklubber.

Kommunelærer Flansen anbefalede ligeledes.
Silldorff foreslog nedsættelse af et udvalg

til at udarbejde forslag til nye love.

Lindvold, Viurn og BØrnum anbefaledc
ligeledes.

Sommer, Vordingborg, var noget ængstelig
for, at dette skulle betyde et omsvøbsdeparte-
ûrent, og han ville have, at man direkte skulle
indmelde klubberne i DMU.

En motorsyllide anno 1923

Hvidberg gav en kort oversigt over situa-
tionen, således som den ¡u forelå efter over-
enskomsten med KDAK, og påviste umulig-
heden af direkte indmeldelse i DMU og nød-
vendigheden af oprettelsen af een enestc sjæl-
landsk urotorunion.

o

L
4
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En ,salrnsonn sportsoogn efter et ubeld på Glostrup-
banen i 1923. Fører af ',,ognen aar Carl Hølzer'

Efter yderligere nogen diskussion vedtoges

eenstemmigt med samtlige mødte stemmer

nedenstående beslutning.

Resoløtion.

Efter indvarsling til samtlige sjællandske

motorklubber mØdtes søndag den 7. februar
1926 i Ringsted repræsentanter for Køben-

havns Motor Union samt fra Nordre Birk,
Køge, Vordingborg, Slagelse, Holbæk og

Fakse.

Det vedtoges eenstemmigt, at man - idet
oKøbenhavns Motor lJnion., ændrer sit navn

til "Sjællands Motor Union" - alle ville ind-
melde sig i "Sjællands Motor Union" (SMU)'
Man pålagde dernæst SMU at opfordre til at
agitere for, at så vidt muligt alle sjællandske

motorklubber indmelder sig i SMU, hvilken
organisation det i fremtiden alene påhviler at
varetage alle de interesser, det tidligere påhvi-
lede Centralforeningen og KMU at varetage'
Det vedtoges at fastsætte kontingentet til SMU
f or 1926 til 1,00 kr. pr. medlem.

Til at udarbejde forslag til love for SMU
samt fremkomme med forslag til afvikling af
Centralforeningens gæld valgtes Bornum,

r 926

Flansen, Floffmeyer, Silldorff og Lindvold
med Hvidberg som juridisk konsulent.

Det vedtoges at indkalde til repræsentant-

skabsmøde i SMU søndag den 14. marts i Køge

som unionens første. På dette møde ville love-
ne være at vedtage, bestyrelsen skulle vælges,

og det fremtidige arbejdsprogram - herunder

bladspørgsmålet - Yære at drøfte.
Med de bedste ønsker for resultaterne af

denne beslutning hævede præsidenten for
DMU, Ove Bendixen, mødet.

Også nNordisk Motorcykle Forbund " arbej-

dede med store planer i vinteren 1926, idet
der på en konference i Stockholm blev beslut-
tet, ar der i den kommende sommer skulle for-
a"rstaltes et stort interskandinavisk turistløb.
Løbet sliulle startes i København, hvor der

skulle begyndes med cn 100 km hastigheds-

kørsel på Glostrupbanen. Derefter skulle der

køres over Helsingør-Helsingborg og langs

den svenske vestkyst til Oslo med afsluttende
bakkeprøve på,Korketrækker"-banen; under-

vejs gennen-r Svelige skulle der indlægges spe-

cialetaper og orienteringsetaper. Afsluttendc
bakkepr'øve i Oslo skulle anses for afslutninc
på dette store turistløbs første hovedetape, idct

CarL Hølzer's ødelagte ,salmsono t'ra en noget anden
oinþel.
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der skulle fortsærtes til Stockholm, Hapar anda
og Helsingfors, hvor løbets egentlige afslut-
ning skulle finde sted.

Løbet blev kørt i juli måned, og de danske
deltagere foretog hjemturen fra Helsingfors
med skib.

I februar måned var der i dagene fra den
4.-14. i Industriforeningens lokaler i Køben-
havn under protektion af H. M. Kongen ar-
rangeret en stor automobil- og motorcykelud-
stilling på foranledning af landsforeningen
,Dansk Motorkøretøjsindustri" i samarbejde
med ,Kongelig Dansk Auromobilklsþ., >For-
enede Danske Motorejere<( og "Industrifor-
eningen.. Udstillingen blev åbnet af daværen-
de statsminister Th. Stauning.

I forbindelse med denne udstilling arrange-
rede motorklubben uMotor-Sporto et storr
udstillingsløb Sjælland rundt.

Løbet blev meget hårdr, hvilket vil kunne
ses af, at kun ni af de treogtredive srartende
kør etøjer gennemførte.

Uden for Industriforeningens udstillingshal
var der opløb, og tusinder af mennesker var
samlet for i forventning og spænding ar se,

hvor mange af de raske motorister, der var i
stand til at geînemføre det krævende løb i det
meget vanskelige vinterføre. Stor var jubelen,
da den første deltager, mororcyklisten Inge-

54

De udenLan4s.ëe Þørete, d,er

deltog på Glostrtr p-banan i
1925.

manir Pete¡sen, på den danske motorcykel
,Nimbusn kørte i mål som den første i løbet,
ydermere uden strafpoints, virkelig en sror
triumf for det danske motorcykelmærke i for-
bìndelse med udstillingen.

Efterhånden som deltagerne ankom til måI,
blev de i triumf ført over til den nærliggende

"Søpavillonu, hvor de efter en højst tiltrængt
renselsesproces blev placeret ved et veldækket
frokostbord. Da sulten var stillet, foretog dir.
Carl Hølzer præmieuddelingen efter resultat-
listen, der så således ud:

Verdens børtigste tnotorcyþlist i 1925, Poøl Anderson,
USA, der deltog oed, løbene på Glostrr4p-bdnen og op-
nåede en bastigbed af 141 Þmlt.



S þrredermcster Christensens Bøgatti-raccr er bntdt stut-
t¡zcn oed et automobilløb på GLostrup-bancn. 1915.

Harry Ingemann Petersen fik, som eneste

motorcyklist, der var kommet ind pointsfri,
Heimbärgers store, smukke vandrepræmie til
ejendom. Andenpræmien fik Carl Mortensen,
Harley m. sidevogn, 22 strafpoints, derefter'

kom Carl Rasmussen, Nimbus, med 35 points,
og FIenry Erlind, Flarley, med 38 points.

I automobilklassen indkom Verhein, "Olds-
mobileu, og Chr. Nielsen, 'Fordn, pointsfri,
og ved lodtrækningen om automobiludstillin-
gens store sølvpokal blev Chr. Nielsen den hel-
dige.

Nr. 3 blev Chr. Jensen, 'rFord.., nr. 4 Aage

Vagner, "Dodgen, og som nr. 5 kom hans

broder Knud \Øagner, der også kørte "Dodge".
Efter præmieuddelingen blev løbets nr. 3,

Chr. Jensen, hjertelig hyldet af forsamlingen,
da man fik kendskab til, at han under løbet
havde hjulpet Verhein med benzin, da han
var kørt tØr, og dermed selrr sat chancerne for
at kØre pointsfri igennem oyerstyr.

Også "Dansk Motor Klub" arrangerede et
udstillingsløb, der mere bar præg af at være

et turistløb, idet starten foregik mange steder
i landet og sluttede ved udstillingslokalet.
Løbet trak forøvrigt mange besøgende til ud-

1926

stillingen fra hele landet'og opfyldte dermed
også sin mission,

Vinder af Iøbet blev fabrikant Knud Dani-
elsen, der startede fra Ãlborg, og han fik af
Ove Bendixen overrakt udstillingskomiteens
store sølvpokal, men han forærede den omgå-
ende til løbets eneste kvindelige deltager, fru
Signe Sandberg.

Datidens motorsportsreferater om løbene
var ikke uden humor, hvilket vil kunne ses

af fiølgende omtale, udstillingsløbet fik i mo-
torsportsspalterne.

- Regn, tåge, sjask og søle kendetegner op-
løbspladsen foran udstillingshallen. Den lille
klynge kontroller er i strålende humør. Ove
Bcndixen øver sig i at lave trutmund til sin

frue, der deltager under sit pigenavn med en

,salmsono. Axel Ketner har solgt to BSA'er
inde i udstillingen om formiddagen, og den

'gamle. motorsportsmand Varme-Møller er

altid i godt humør, når han barehører bot-bot
og tøf-tøf melodierne, og endelig er der den
smilende Landrup, som har ikke mindre encl

15 "Citroën'eru med i løbet.

I'ru. Sandberg aLias lrw Oae Bend.ixen i den lille, grønne
,Salrnsono sportseogn, med, hoilþcn bun gennemlørte
øclstillingsløb e t 1926.
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- Så dukker endelig fortroppen frem med
Knud Danielsen i sin gamle røde 'Fiat* i spid-
sen. FIan er startet kl. 5,00 om morgenen fra
alborg og kommer ind pointsfri.

- Lad os tage ham først.

- Til lykke.

- Det var sgu ikke noger. En ganske almin-
delig skov- eller motionsrur, om De vil.

-Nå-h, De er da den eneste, der er kommet
ind pointsf ri fra Ãlborg. FIva' så med de
andre.

-Tju, herregud, de kunne ikke holde de 38

km i gennemsnitsfart i rimen, som skulle til,
men det er der egentlig ikke noget at sige til.
En anden ligger jo og rakker en to-rre hun-
drede kilometer omtrent hver dag pà lande-
vejen, så det skal nok gi' øvelse. Jegkørte fra
Ãlborg til Snoghøj pã. ca.3 timer. Det var jo
tidligt om morgenen, ingen ting på vejene, så

det gik jo stærkt. De andre brugte 5 timer.
FIun kan jo også flytte sig, den gamle her.
Knud stryger kælent henover clen "Rødeu.

- Kunne De ikke køre vognen lidt længere
frem? Det er en Frederiksberg-betjent, - der
kommer en "Lille", som gerne skulle frem.

- Den "Lille" viser sig at være den grønne

"Salmsonvogn<<, og ud springer en regnfrakke.
Da kraven bliver slået tilbage, og motorhuen
kommer af, viser der sig et pur af lysegult,

Frø Sand.berg omgiaet
at' motorkammerater
e f t er ød s tillin gsløbe t
1926,

pageklippet hår, og vi ser, det er Ove Ben-
dixens frue, clen svenskfødte Signe Sandberg.
Hun må være meget afholdt af sine sports-
kammerater, for hun bliver straks omringet
af disse, som med hjertelige velkomstråb øn-
skede hende til lykke. Vi forsøgte et interview,

- men dett blifva.r säkert aldeles omöjligt -
siger fruen. I dette øjeblik har nemlig Ove B.

taget hende i besiddelse. Vi må derfor nøjes

med at tage den lille, lækre oSalmson. i nær-
mere øjes1tn. Flvor er der.r let og elegant, og

3 popalære navne t'ra Glostrup-banen: Chr. 'Walther,

Mr. Andersson og ,Fid.øseno Otto Hansen,
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Fra std.rten at' løbet DanmarÞ-Tyskland rønd,t 19.-22. jøni 1924. Starten, der giÞ pl.6,00 tnorgen, foregiÞ frø Dan-

tes Plads i København, bvor man bL a, øil genkende HøLtzer, Chr. Scbmidt, Axel Kchrnidt, Ove Bendixen og Prim-
gaard Nieken.

løbu forleden, FI. Ingemann Petersen, er util-
freds med, at han ikke fik både vandrepokalen
og fØrstepræmien. Det kan han ikke ifølge
vore love. Det er der præcedens for. Basta.

Derfor finder jeg, at det er så gement, at de

med skolemesteren i spidsen vælter sig over
Carl. Han har alle dage været dansk motor-
sport en god mand, og han er ikke alene en

god mand, men også en klog og dygtig mand.
Vi ældre lytter gerne til hans råd med glæde,

thi de har endnu aldrig slået fejl.

- Vi vil allesammen, Ove B. og jeg og - ja,
hele flokken vil stå fast om CarlHølzer i slut-
tet kreds.

- Chr. S. trækker med et snuptag kasketten
helt ned i panden ogløfter den ene fod, som

vil han give en indbildt speeder fuld gas. Der
skal noget til at få Chr. Schmidt ud af lige-
vægt - vi mindes endnu hans overlegne ro
under "Motor-Sportsu stormende generalfor-
samling, og uden at kende nærmere til de unge
uerfarne motorkøreres berettigede eller ube-

knap et stænk findes på dens skinnende grØnîe
karosseri. Dette sidste, opdager vi, skyldes de

praktiske, drejelige skærme, som helt omfatter
forhjulene. Vi falder i så dyb beundring over
rsalmson'en.,, at vi pludselig opdager, at vi er

ladt alene tilbage. De brave DMK'er er for-
svundet og tabt blandt de tusinder inde på

udstillingen.

- Ja, den er rigtig pæn, siger en stemme bag

os. Det er Chr. Schmidt, "Motor-Sports<< po-
pulære formand.

- FIvad, har De været med?

- Ja, fra Glostrup! Det var ligegodt en tam
alfære - en sofatur! Mange af deltagerne blev
helt flove, da der blev råbt hurra for dem inde
ved Turistpavillonen.

- Er De i dårligt humør, Christian S.? spør-
ger vi deltagende.

- Ja, det er jeg sgu egentlig talt. Jeg ærgter
mig over denaffæremed de unge motortytterc.
Nu vil de ikke ha' Carl HøIzer til dommer
mere. Vor sejrherre i udstillingens uSjællands-
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M o tormæ rle e me d motorc 1,h e Lmo tia,

rettigede optræden, giver vi på forhånd Chr.
S. medhold, hvad angår CarI Hølzer. FIan et
måske til tider lidt kort for hovedet, men hel-
lere det end for megen snak og skolemesteri.

- Så driver vi langsomt over mod udstil-
lingshallen for at slå tiden ihjel til kl. 21,00,
på hvilket klokkeslet præmieuddelingen skal
finde sted i "Søpavillonen".

Den endelige resultatliste kom til at Se såle-

des ud:
ÅIborg-Købenbaan - 5 deltagere:
Nr. 1: Knud Danielsen, København, Fiat,

nr. 2: S. Fanøe, Vejgård, Pluto.
Odense-Købenbøon - 2 deltøgere:
Nr. 1: I. K. Petersen, Odense, Dodge-Bro-

thers.
Korsør-Købenbaan - 32 deltagere:
Nr. 1: Anker Ishøjer, Holbæk, Indian, nr.

2: H. F{øj Mortensen, Nykøbing S., Ford, nr.
3: sekretær Kraft, København, Citroën, nr. 4:

ingeniør A. Michelsen, København, Citroën.
M øsnedsund-Københaøn - 1 5 deltagere:
Nr. 1: J. Christensen, København, Indian,

nr.2: }dax Schreiner, København, Fiat, nr. 3:

Edgar Christensen, Vordingborg, Chevrolet.
I vinterhalväret 1926, nærmere bestemt den

1. marts, blev "Dansk Motor Sportsråd" stif-
tet som afslutning på en del forhandlinger, der

var ført mellem repræsentanter for DMU og

KDAK.
Ordningen på de motorsportslige forhold i

Danmark var dermed endelig afsluttet og un-
derskrevet.

Det nye nationale sportsreglement omfat-

tede såvel automobiler som motorcykler.
Landsdelsunionerne var herefter under ansvar
over for Dansk Motor Sportsråd berettiget til
at godkende propositioner og udstede licens

for løb indenfor den pågældende landsdels-
union, medens konkurrencer, der vedrørte for-
hold udenfor den pågældende unions område,
sorterede under Dansk Motor Sportsråd.

Konkurrencer ville derefter ikke kunne ud-
skrives uden efter disse regler og var altså

ulovlige, og kørere, der deltog i sådanne ulov-
lige konkurrencer, ville omgående blive ude-
lukket fua andre motorsportskonkurrencer i
landet.

Licens, der skulle omfatte løb i flere lands-
delsunioners områder, skulle derefter udstedes

gennem Dansk Motor Sportsråd.
I sportsreglementet var desuden optaget en

del bestemmelser, der havde til hensigt at
skabe de bedst mulige forhold for dansk mo-
torsport og dens udøvere og således, at myn-
dighederne, herunder politiet, altid kunne hen-
holde sig til Dansk Motor Sportsråd i frem-
tiden.

Det første Dansk Motor Sportsråd bestod

af fulgende medlemmer:
For KDAK: præsidenten H. K. H. Prins

Axel, vicepræsidenten, rentier Axel Dahl og

d'hrr. Andr. Flansen og generalsekretær, kap-
tajn lpsen.

For DMU: præsidenten Ove Bendixen,
d'hrr. Hoffmeyer, Alfr. O. Jørgensen, over-
inspektør Petersen og landsretssagfører Lassen-

Landorph.
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Det var ved "Nordisk Motorcykle For-
bundsn kongres i København om vinteren
1.926, at den hidtidige præsident for denne

organisation, kaptajn Brambeck, Stockholm,
trak sig tilbage, hvorefter Ove Bendixen blev
valgt til at overtage posten. Kort tid efter val-
get rejste Ove Bendixen som repræsentant for
de fire nordiske lande til FlM-kongres i
Genève.

Repræsentantskabsmødet i DMU i foråret
1.926, der blev afholdt den 11. april, blev me-
get bevæget, idet man både skulle tage stilling
til lovforslagene om sammenslutning mellem
KDAK og DMU, hvad angik Dansk Motor
Sportsråd, og et loyforslag fra unionen om, at
kun Motorbladet i fremtiden skulle være offi-
ciel organ for unionen, hvorimod bladet Jydsk
Motor skulle fratages denne rettighed, grundet
en henvendelse fra brancheforeningen om, at
man ikke ønskede at ânnoncere i to blade.

1926

stribede Cbevrolet, nted boilken ban opnåede en hastighed
at' d.atidens store motoÍsqortsnaane, når det drejede sig
fitzen,

Det første forslag gik glat igennem og blev
vedtaget med stort flertal. Til at repræsentere

DMU i Dansk Motor Sportsråd de kommende
tre är valgtes: dir. Carl Hølzer, prokurist
Floffmeyer, laboratorieforstander Michelsen
og præsidenten for DMU, grosserer Ove Ben-
dixen.

Det andet forslag omhandlende medlems-

blad blev derimod nedstemt, således at såvel

Motorbladet som Jydsk Motor fortsatte som

officielle organer for DMU.
Efter afslutningen af dette repræsentant-

skabsmøde i DMU 1926 kunne man virkelig
tale om en reorganisering af unionen; der var
nu blot en betydelig stor opgave tilbage, nem-
lig at skaffe penge i unionens kasse, der var
tom. I dette arbejde blev der gjort en meget
stor indsats af landsretssagîører Hvidberg, der
organiserede oprettelse af en fond ved hjælp
af et landsomfattende salg af et såkaldt motor-

Tb. Helle-Broe, Indian, og Ooe Bendixen med den zebra
på 112 kmlt. ved Fanø-løbet 1923. Bag Orte Bendixen et
om d,e lange påLid,eLigbed,sLøb på, motorcyk.eL, Einert Cbor
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mærke med hhv. automobil- og motorcykel-
motiv.

Malcol¡n Cha¡nbell,
cbatnpion, Fanø.

Fanøløbene blev opgivet i sommeren 1926,

ikke mindst fordi myndighederne stillede me-
get omfattende sikkerhedskrav, men også fordi
tilmeldingerne kun omfattede 30køretøjer, da

anmeldelsesfristen udløb. Selv om dette tid-
ligere år så populære strandløb igen blev
aflyst, var tanken om fremtidige Fanø-løb
ikke opgivet, hvilket blev udtalt af kaptajn
Ipsen fra KDAK med stor bestemthed.

L4.-15. juli var den jydske hovedstad Ãrhus
samlingssted for en stor nordisk automobil- og
motorcykelkongres bestående af de fire nordi-
ske landes motororganisationer. I den anled-
ning fremsatte flere danske motororganisa-
tionsledere forskellige udtalelser inden kon-
gressens åbning, hvoraf følgende skal gengives:

Med stor glæde efterkommer jeg opfordrin-
gen dl at sige et par ord i anledning af den 5.

nordiske motorkongres i Ãrhus.
Der er for mig ingen tvivl om, at den række

af kongresser, som efterhånden afholdes i de

skandinaviske lande, er af meget stor betyd-
ning og rækkevidde for det motorkørende
publikum ogihøj grad medvirkende til, at de
vilkår, hvorunder vi automobilister færdes,

bliver så retfærdige og gode som muligt. Når
man kaster blikket på de emner, der skal be-
handles på Ãrhus-kongressen, er det straks
indlysende, at en alsidig drøftelse af disse em-
ner og de i forbindelse hermed stående spØrgs-

i den nordi-
bilk.ongres i
fotograferet

på botel Royal. I for-
grunden H. K, H.
Prins Axel.
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mål har inreresse ikke blot for de motorkø-
rende, men også foi samfunder, og det kan
ikke være ander, end at netop den omstændig-
hed, at delegerede, ganske vist fra forskellige
lande, men dog sâ nøje sammenknycede lande
som de fire skandinaviske starer, kommer sam-
men, må virke frugtbringende og inciterende.

At det er mig som århusianer en ganske sær-
lig glæde, at kongressen for første gang, den
afholdes udenfor hovedstaden, lægges i Ã.rhus,
behøver jeg vist ikke at uddybe nærmere. Blor
en ting som den, at der her gives os lejlighed
til efrer bedste evne ar modtage de fremmede
og sØge at gØre disse opholdet så behageligt
som muligt, indeholder, synes jeg, en sådan
tillid, at det kun kan glæde og smigre os.

J. Sørd.emann.
I bestyrelsen for KDAK.

1926

Når den 5. nordiske aurcmobil- og moror-.
cykelkongres i år afholdes i Jyllands hoved-
stad, ser jeg deri et fingerpeg om, ar affangø-
rerne af kongressen ønsker understregæ, at de
står i snæver kontakt med provinsklubberne
og derfor denne gang ikke har valgt landets
hovedstad til kongressæde. De nordiske moror-
hongresser har efter min mening deres store
betydning, ikke alene ved, ar forskellige for-
hold af aktuel inreresse bliver d,røîtet - i år
står jo på programmet så aktuelle ting som
spørgsmålet om blændende lanterner, spørgs-
målet om føreruddannelsen og om rutebilerne
for blot at nævne de danske foredragsholdere
- men også derved, ar de forskellige organisa-
tionsmennesker kommer sammen og udveksler
deres meninger og knyfter faste personlige ven-
skabsbånd, som senere bevirker, at alle for-
handlinger de nordiske lande imellem foregår
under helt andre former, end de ville gøre,

Fra prænieudd'elingen efter det t'ørste Breslaø-løb 23 jøni 1924. I Íørste ræþþe i mid.ten o.til man finde den tysÞe
præsident Vietegg. Bagzted ses løbets ninder, Bertram Rasrnøssen ned sine mange pohøler.
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hvis man ikke havde intimere' pensonligt ven-

skab.

Jeg mener også, at det er af betydning at se

repræsentanterne for de nordiske motorcykel-
organisationer ved disse kongresser. Motor-
cyklismens interesser falder ganske nøje sam-

men med automobilismens, og derfor har det

sin store betydning, at lederne af disse organi-
sationer nøje følger med i det nordiske sam-

arbejde. Når hertil yderligere kommer, at

fremragende embedsmænd og eksperter delta-

ger i kongressen - ikke alene som tilhørere,

men også som foredragsholdere - så anser jeg

det for givet, at de nordiske motorkongresser
har deres store betydning for det interskandi-
naviske motorsamkvem og motorturisme'

Ove Bendixen,
præsident for DMU.

I anledning af, at Jylland har fået tildelt
den ære at ha'¿e de fire skandinaviske landes

kongresmedlemmer som gæster ved 5. nordiske

automobil- og motorcykelkongres, følet jeg

trang dl på Jydsk Motor Unions vegne at

byde såvel de udenlandske som de danske kon-
gresdeltagere hjertelig velkommen til den jyd-
ske jord.

Er der noget felt, hvor det internationale
samarbejde er ikke alene berettiget, men lige-

frem påkræyet, da gælder dette i særlig høi
grad for motorsagens vedkommende, - og

dette ikke mindst fordi der i alle lande i støtte

eller mindre omfang vist har været de samme,

af bagstræb optårnede vanskeligheder at over-
vinde.

Det må derfor hos alle motorinteresserede

vække udelt tilfredshed, at de fire nordiske

lande ved de gennem tiderne afholdte kon-
gresser og på anden måde er trådt i intimt
samarbejde til motorsagens fremme.

Jydsk Motor Union ønsker 5. nordiske kon-
gres' deltagere gavn og glæde af de to dages

samvær i ,Ã.rhus og derigennem yderligere be-

styrkelse af de nordiske landes samarbejde.

Ldssen Land,orPb,
formand for Jydsk Motor Union.

Ã.rhus by har de senere år kunnet glæde sig

over, at et stedse større antal af foreninger,

erhvervsorganisationer o. I' afholder deres

delegeretmøder og kongresser her. Det er ind-
lysende, at sådanne møder, der ofte besøges af

mange delegerede, er af stor betydning for
byen, og de omfattes da også af interesse af
borgerne, der glæder sig over ethvert besøg,

som deres by bliver beæret med'

Byen har nu fornøjelsen påny at modtage

et stØrte besøg, idet d: nordiske landes motor-
organisationer afholder kongres her. Betyden-
cle mænd fra Finland, Norge og Sverige kom-

mer til stede for sammen med ansete danske at

drøfte spørgsmål af interesse for motorismen

i Norden.
At denne kongres vil blive omfattet med

særlig interesse af vor bys motorkørende bor-

gere, er selvsagt, men også ikke motorkørende
borgere vil skænke den opmærksomhed. Det
alene, at også motorfolk har forståelse af sam-

arbejdets betydning for de nordiske folk, er

opmærksomhed værd. Når dertil kommer, at

N. K. Nielsen, Rønders, er þlar til stdrt rned sin store

Nash-raceraogn ',.,ed strandløb i Løþleen.
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Hoorledes t'orske.Llige..Þarikatørtegnere forestillede sig, at nogle al deltagerne i 5, nordisþ,e aøtomobil- og motor-
cykelkongres i virl<eligbeden så ud.

ækÞe I mson, dir. S. Ky rnstrønt og ing, Frølich.
ræþþe orlander, obersi kapt, E. j. tþsen.
rækþe choø, Fritz Egne xel Dabl.
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Præsid.enten t'or den

tyske motoranion,
Ortør Vieregg, i
høriÞatørtegnerens
streg 1924.

kongressen vil fremme kendskabet til vor by,
er borgernes interesse på forhånd givet.

Som borger og medlem af den herværende

motorklub skal jeg tillade mig at byde d'her-
rer motorister velkommen. Det er mit Ønske,

at De må befinde Dem vel i vor by, og at det

indtryk, De får af by og borger, må være et

sådant, at vi tør håbe, når lejlighed gives, at
se Dem igen.

N. Jensen Jørgensen,
formand for Ãrhus Motor Klub.

Kongressen, der biev en stor succes, blev af
deltagerne betegnet som et syn ind i fremtidens

land, hvor motoren og motorfærdslen ville
give landevejene en renæssance og tvinge sam-

fundet til at lade udviklingen dreje ind i andre

baner også retsmæssigt.

I 1926 var der igen stor uro om DMU's
mesterskabsløb, idet alle de københavnske mo-
torkørere, der var medlem af organisationen,
eller, som den også kaldte sig, klubben "Dansk
Motorsportu, nægtede at deltage i løbet, fordi
man havde irdført hemmelige tidskontroller
på den ca. 1,600 km lange rute for at kontrol-
lere, at gennemsnitsfarten 36 km om dagen og

28 km om natten blev overholdt.
Det var Carl Hølzer, der havde tilrettelagt

løbet, og det var i særdeleshed hans person i
forbindelse med tilrettelægningen af løbet,
man igen var ude efter.

DMU gjorde imidlertid det eneste kloge,

En Indian-racer efter
baoe øæret i Þonflikt
ned hegnet på Glo-
strap-banen.
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man gennemførte løbet uden deltagelse af

kørerne fra ,Dansk-Motorsport<' selv om

nogle af de største navne fandtes blandt disse.

Automobilklassen blev vundet af Knud
Danielsen, Fiat, holdmesterskabet for motor-

cyklister af Randersholdet, der bestod af J. M.

Valgaard, N. M. N. Birk og Viggo Bjerre-
gaard, alle BSA. Individuel vinder af motor-
cykelklassen og mesterskabstitlen blev Viggo
Bjerregaard, Randers'

Da det særlig var de unge motorkørere fra
,rDansk-Motorsport<<, der ikke var med i me-

sterskabsløbet, stod følgende morsomme arti-
kel at læse i Motorbladet efter løbet.

LA' FAR KOMME TIL
Vi ved ikke, om det er blevet sagt af de to

vindere af DMU's mesterskabsløb, enten da

de begyndte på de næsten 1600 km, eller da de

matematiske proffessorer ved Københavns

hæderkronede universitet var blevet færdige

med udregningen af resultatet. Men de kunne

have sagt det, begge med ret, de "ældres" ret.

Antagelig vil begge d'herrer protestere.

Knud ville sige: uNej, ve' du va', det æ kraf-
teme den stiveste endnu! Er jeg gammel,

'ældre.? - og Viggo Bjerregaard vil på een

eller anden måde demonstrere noget, der gan-

ske gør betegnelsen "ældre.. til skamme.

Og dog er de begge to ældre - nemlig som

motorsportsmænd. - Det vat io nemlig om-

1 926

Mot orcvleleÍodbold-
holdet íDe íøde d'jæztle.:
Sønderup, Nørgaard og
Ib Krø1,er Christensen'

kring de tider, da dronning Margrethe sad og

spandt disse hersens nordiske "Strenge tre<< -
det var dengang en betegnelse i lighed med tre

stjerner, omend på lidt forskellig område.

Men det var altsä dengang omtrent' måske

lidt senere, at både Knud og Viggo vandt sig

de motorsportslige riddersporer.
For Knuds vedkommende fortaber det sig i

hvert fald i den grå oldtid, hvornår han be-

gyndte at binde den kæde af sejre, der nu

smykker hans navn. Kun ved vi, at han i
mange är har været en gammel dreng med

musik i indenfor den danske motorsPort.

Aldrig bange for en tØrn, aldrig bange for at

sige sin mening. Vi husker jo nok Berlinløbet

- jn, og mange andre sejre.

En racervogn, nodel 1923, þlar til start øed' et al
datidens mange strandløb'
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Viggo 'lissedann, knap så gammel. -
Planen til de to blev jo udkastet på lidt for-

skellig tid. Men vi husker allesammen Viggos
Pariser-fart, fin tur, fin præstation. Siden er
Viggo Bjerregaard gået mere og mere over til
motorcyklerne. FIer skal kun nævnes, at hail
to gange har vundet "Det jydske grand prix.
foruden mange andre store løb, og havde ma-
skinen ikke brændt for ham for to år siden,
så havde måske danmarksmesterpokalen været
vundet for anden gang i træk af Bjerregaard,
og så havde den været ejendom.

Begge de to er, foruden at være gode sports-
mænd, gode kammerater, og at Bjerregaard
har det på myndig måde, har måske ikke den
mindste skyld, at BSA-hol det fua Randers
vandt så pæn en sejr. - Denne jydske sejr er
alle jyder glade for, og den kan sikkert få den
stØrste betydning både på den ene og den
anden måde.

Tak for dåden!

Forøvrigt blev der kort tid før mesterskabs-
Løbet 1926 af justitsministeriet på foranled-
ning af den af alle motorsporrsmænd hadede
justitsministersagkyndige hr. Falck udsendt et
cirkulære til samtlige politimestre, hvori man
meddelte, at der for fremtiden ikke mätre af-
holdes 24 úmers-løb, uden at der var indlagt
mindst 8 timers hvil for kørerne. Mesterskabs-
løbe6 der var bevilget inden cirkulærets ud-

E. Brøøn Lørsen, Oden-
se, og Cborfitzen bjem-
me efter SÞagens-Iøbet
1926.

sendelse, blev dog fritaget for denne bestem-
melse.

Grunden til, at justitsministerens sagkyn-
dige har Falck var hadet af motorsportsfolket,
var, at disse mente, han var ganske blottet for
indsigt i, hvad der foregik ved motorløbene,
forøvrigt var det hans udarbejdelse af sikker-
hedsbestemmelser for strandløb efter ulykken
pã, Fanø, der gjorde ham særlig upopulær i
motorsportskredse.

Også i internationale konkurrencer deltog
danske motorkørere i 1926, idet Danmark var
repræsenteret ved Otto Flansen, Indian, og
FIornung, Chater-Lea, ved det srore, ryske
Avus-løb, og ved Korktrækkerløbet i Norge
deltod Sven Holm, Indian, Topp, Harley,
Flornung, Chater-Lea, og Viggo Bjerregaard,
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Et tiltrængt hoil under
et stort på.lideligheds-
løb, fra oenstre: Niels
Smecl, Randers, Lønd-
strøtn og lrøe og oJens
Vejmand.o på Ind.ian.

BSA. Til atkøre nationskonkurrence for Dan-
mark rrar udtaget Ib Krøyer Christensen, Su-
per-X, Primgaard Nielsen, Harley, og Topp,
FIarley, det var det såkaldte nordiske mester-
skab, konkurrencen gjaldt, idet både Norge,
Sverige og Finland også deltog med 3-mands
hold.

Det danske resultat blev imidlertid ikke
strålende, idet holdet endte på sidstepladsen.
Sverige gik af med sejren ved E. \Øesterberg,
Flarley, F. Malmberg, SOK, og I. Berglund,
AJS.

Motorrertyer bler¿ d.er alholdt
tnange af ì tyøernes motorþløb-
ber, Hcr ses en slatscene fra en

af reøyerne i Dansþ Motor
KIwb.

Forøvrigt var det i dette løb, den danske
kører Knud Flornung væltede og brækkede et
ben.

1926 var, som man vil se, et begivenheds-
rigt år og må betragtes som det år, hvor dansk
motorsportsorganisation blev reorganiseret
efter i nogle år at have været pà retur. Rent
økonomisk sluttede året fint, idet salget af
motormærkerne havde stor succes og gav pen-
ge i den tomme kasse.

Glostrupbanen var det gået helt tilbage for
i 1,925, sa man lå helt stille derude i ã,rer.'1.926.
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1927.

Detrc år begyndte med, at Dansk Motor
Sportsråd tog konsekvensen af de alt for
mange løb, der blev afholdt i landet, og beslut-
tede, at hver klub kun kunne få tildelt eet

åbent løb i den kommende sæson. De lukkede
løb skulle køres som udtagelsesløb til lands-
delsløbene for igen fra disse løb at udtage del-
tagerne til løbet om det danske mesterskab,
således at man var sikker på, kun kvalificerede
kørere kom til at deltage i dette meget kræ-
vende løb.

Repræsentantskabsmødet i DMU om foråret
1927 formede sig som et godt og sagligt møde,
der viste interesse for de opgaver, der skulle
løses i den kommende tid, der var dog til af-
slutning pâ" mødet et ret skarpt replikskifte
mellem formanden for "Dansk Motorsport.,
hr. Premer og præsidenten for unionen, Ove
Bendixen, idet hr. Premer udtalte, at der ikke
blev fred inden for dansk motorsport, inden
prr',identen trak sig tilbage og lod en anden
oyertage posten. Denne udtalelse blev dog
meget kraftigt imødegået af bl. a. den jydske
repræsentant Lassen-Landorph, der udtalte, at
man vanskeligt ville kunne finde en mand,
der havde tid, råd og lyst og lejlighed til at
gøre det arbejde for DMU, som den davæ-
rende præsident udrettede.

Kongres i Nordisk Motorcykel Forbund og

FIM blev også afholdt i vinteren 1927 ihhv.
Göteborg og Milano, og begge steder var Dan-
mark og DMU repræsenteret ved præsidenten,

O. Bendixen.
På FlM-kongressen i Milano fastsattes næste

samlingssted til at være i København.

J)-dsk Motor Union afholdt i maj måned

Incliøn-þ,\øbben i Oden-
se 1927 stor
fot est med. præ-
sen ørsel gen.nern
byen.

6B

Carlo Ped.ersen, Købenbavn,
sten Írd det engelske 6-d,ages
d,ers, og Karl Kruase, Odens
og de tre dansþere dannede
rede sig sorn nr. 2.



Tøndeslagning
dian-lelubbeni
laonsfest 1927

oed In-
faste-

1927 et ekstraordinært repræsentantskabs-
møde, hvor det blev vedtaget at ændre unio-
nens love, således at unionen i fremtiden skulle
være åben for direkte medlemmer, og der

ansattes en lønnet forretningsfører. Forslaget
om at åbne unionen for direkte medlemmer
mØdte stor modstand fra Ãlborg- og Ã.rhus

Motor Klub, men de besad ikke stemmer nok
til at forkaste forslaget, der var foranlediget
af unionens formand, Lassen-Landorph. Præ-

sidenten for DMU havde inden dette jydske

repræsentantskabsmøde også advaret meget

mod forslagets gennemførelse.
I 1927 var der igen stor uro i motorsports-

kredse i forbindelse med afholdelse af dan-
marlcsmesterskabsløbet.

Parolen var: bort med direktør Hølzer.
Følgerne gik altså stadig højt, i Motortiden-

de meddeltes, at den mest energiske motorklub
eller motororganisation for kørerne, "Dansk
Motor Sportn, havde stillet sig i kraftig oppo-
sition til Danmarks Motor lJnion, og på et
møde, klubben afholdt, blev der udsendt en

meddelelse til pressen, hvori det hed, at

"Dansk Motor Sport., (sammenslutning af
aktive motorsportsmænd) havde vedtaget at
henstille til foreningens medlemmer ikke at
køre Danmarks Motor Unions mesterskabsløb,
med mindre hr. Carl Hølzer trak sig tilbage

1927

fra løbets arrangering, og at løbet i stedet blev
kørt under formændene for landsdelsunioner-
nes sportsudvalg.

Samtidig havde man anmodet de forskellige
motorklubber landet orrer om at indsende del-
tagerhold til de pågældende landsdelsunioner,
der derefter skulle overgive anmeldelserne til
Danmarks Motor Unions sportsudvalg med

den klausul, at deltagelse kun ville ske under
forudsætning af , at hr. Carl Hølzer trak sig

tilbage.

',Dansk Motor Sportso medlemmer ønskede
med andre ord hr. Carl Hølzers hoved på et
fad.

Til dette ultimatum fra ,,Dansk Motor
Sportn udtalte CarlHølzer, athan gerne ville
indrømme, at dú sidste års mesterskabsløb
ikke havde været tilfredsstillende. Det nu ud-
sendte ultimatum gælder imidlertid heller ikke
propositionerne for det kommende mester-
skabsløb, men det er min person, oppositionen
er ude efter.

På en forespørgsel til Carl Hølzer, hvorfor
han mente, at det var hans person, man var
ude efter, kunne han ikke give noget svar, men

oplyste, at problemerne muligvis ville blive
løst i et kommende møde i DMU's bestyrelse.

Mødet i DMU blev afholdt, ogHølzer for-
blev på sin post som formand for unionens
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sportsudvalg, og danmarksmesterskabsløbet
blev afviklet til stor tilfredshed for de 25 deI-
tagende kørere.

Ãrets eneste planlagte hastighedsløb,

"Knudshovedløbet", der skulle arrangeres af

"Fyns Motor Sporr., blev i sidste øjeblik
aflyst, da man menre, der var for få anmeldel-
ser i vognklassen.

Skuffelsen var stor hos mange motorcykel-
importører og motorkørere over denne aflys-
ning, da mange aÍ importørerne havde ind-
købt special-racere til dette løb, således havde
grosserer Hedetoft fra firmaet Excelsior og
Ffenderson Motor Co. hjemtaget ikke mindre
end 7 racermaskiner, bl. a. en uNew-FIudson.
racer til Carl Topp og en ,Flendersonn til
Lundstrøm.

I august måned, fra den 15. til den 20., var
Danmark repræsenteret af et tremandshold
ved det engelske internationale seksdagesløb.
Holdet bestod af M. Valgaard, Randers, Carl
Kruse, Odense, og Carlo Petersen, København,
og var udtaget af Dansk Motor Sportsråd.

Alle økonomiske udgifter for holdet blev
betalt, af præsidenten for Danmarks Motor
Union, Ove Bendixens egen pung, og maski-
nerne blev leveret af "Rudge \Øhitworth Mo-
torcycle Ltd.u. Covenrry, England.

Det danske hold klarede sig over al forvent-

ning, idet det hjemførte 3 guldmedaljer og en
anden plads i nationskonkurrencen. Der del-
tog hold fra i alt 9 nationer.

Ã,ret 1927 sluttede med rolige og saglige
repræsentantskabsmøder i de forskellige mo-
torunioner og med en stormende generalfor-
samling i "Dansk Motor Klub", hvor hele
bestyrelsen havde nedlagt mandaterne, men
inden generalforsamlingen sluttede, var de alle
valgt med akklamation. Bestyrelsen bestod af
følgend,e navne: Ove Bendixen, Knud Daniel-
sen, Hølzer, Levring, Kettner og Bertram-
Rasmussen.

Det sidste motorsportsarrangement i 1927,
som danske kørere deltog i, var det svenske
,rNovemberkåsanu.

Deltagerne i NMF-
Þongressen 1927, Fra
oenstre: Axel Anders-
son, Aroid Hellberg,
Sz¡erre Strand (Norge),
Lauritz Larsen (Norge),

Or¿e
ident),
(Døn_
gfen

o8
es-
te-
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Fra len und,er tlen store aøtornobil- og
mot ng i Københar.tn 1921. Benrærþ cÌ.e

cløo på rnotorc),leler.

1928

Ãret startede med en opsigtsvækkende ny-
ordning indenfor motorsporten, idet Dan-
marks Motor Sportsråd fik eneret på at god-

kende motorløb i Danmark. Justitsministeriet
udsendte meddelelse til landets politimestre,
at disse kun måtte tillade fremtidige motorlØb,
såfremt disse først var godkendt af Dansk
Motor Sportsråd, dog kunne dette råd, som det

også' skete, tillade de 4 landsdelsunioner
bemyndigelse dl at godkende løb inden for
unionens eget område, hvilket man meddelte
justitsministeriet. Løb atrar.geÍet af klubber
uden for DMU var dermed blevet forpurret i
fremtiden.

Den traditionelle årlige motorcykel- og

automobiludstilling i København udeblev hel-
ler ikke i 7928, den blev afholdt fra den 23.

februar til den 1. marts og blev igen en stor
succes.

Vinteren 7928 var iøvrigt de store motor-
kongressers tid, der blev afholdt både FIM-
og Nordisk Motorcykle Forbunds kongres i
København dette år.

I Nordisk Motorcykle Forbunds kongres,

der afholdtes den 1.5. aprrl, dagen efter at
DMU havde afholdt repræsentantskabsmøde
og KDAK landsmøde, var den egentlige op-
takt til den store FlM-kongres eller rettere

1928

FlCM-kongres,, for organisationens narrn var
dengang uFederation Internationale des Clubs
Motocyclistes< og altså endnu ikke ændret til
navnet af i dag 'rFederation Internationale
Motocyclisteu,

Repræsentantskabsmødet i DMU bestod

faktisk kun af formandens beretning, da der
jo forestod store opgayer og forhandlinger i de

kommende dages internationale kongresser.
Der skete dog det pâ repræsentantskabsmødet
af sportslig betydning, at man udtog 3-mands-
holdet til årets engelske 6-dages løb. Det dan-
ske hold kom til at bestå af Carlo Petersen,

København, Valgaard, Randers, og Karl
Kruse, Odense, de samme, som havde opnået
så fine resultater året i forvejen ved samme

løb. Holdet til det svenske New-Depature-løb
blev også udtaget og kom til at bestå af føl-
gende kørere: Ingemann-Petersen, København,
Sønderup, København, Carlo Petersen, Kø-
benhavn, og Alfred Ffansen (Skolelæreren),

København.
Ved kongressen i Nordisk Motorcykle For-

bund genvalgtes Ove Bendixen til præsident.

FlM-kongressen, der blev afholdt den 16.

og 17. april på Paladshotellet i København,
blev åbnet af DMU's præsident kl. 10,00 for-
middag den 16. Møderne den første dag opto-

R.e?r¿esentanterne øed Nord.isk MotorcA,þle Forbund''s
Þony.res i Købenbeon 1928.
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Tre præsidenter zted den store internøtionale FIM-
hongres ,i Købenbavn 1928: Bocønossd, Bend.ixen og
Nothonb,

ges af Commission Sportive og blev ledet af
den belgiske baron Northomb, medens den
næste dag blev helliget mere almene forhold
i forbindelse med den internationale motor-
cyklisme. Inden afslutningen af kongressen
var dens deltagere gæster ved en lunch, som
DMU sammen med landsdelsunionerne garr ril
ære for kongresdeltagerne.

Præsidenten for FIM, grev Banacossa,

Fra Dansle Motor Klubs skoo-
tur i 1924.

afsluttede kongressen med en festtale og en tak
til DMU og KDAK for den gæstfrihed, de to
danske motororganisationer havde udvist.

Inden kongresdeltagerne rejste til alle egne

af Europa, samledes man til en afsluttende
banket på 

"Skydebanen<<.
Fra de lokale motorunioners repræsentant-

skabsmøder indløb der også nyheder: således
fik SMU ny præsident, idet hr. Michelsen
afløstes af Søren Levring, der var en kendt
person inden for motorsporten, bl. a. fra Glo-
strupbanens store dage. Det var ikke nogen
let opgave, Søren Levring gik ind til, SMU
havde jo allerede i sin korte levetid slidt to
formænd op, nemlig Hoffmeyer og nu til sidst
Michelsen.

1. juni havde Fyns Motor Union afholdt
repræsentantskabsmøde i Odense, og her fore-
slog de fynske klubber, at unionen påtog sig

ledelsen af et stort pålidelighedsløb den 14. og
15. juli. Løbet blev vedtaget og stærkt anbe-
falet bl. a. af formanden for Fåborg Motor
Klub, Jacob FIansen.

Som dommere for løbet valgte man gros-
serer Rosenlund, Odense, fabrikant Bynger,
Svendborg, og snedkermester Nielsen, Fåborg.

Som overdommer ville man så invitere
DMU's præsident.

Jydsk Motor Union afholdt også repræsen-
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Eøa Aspriet
tracþ banen

og
oeâ,

Morian i bård konþørrence på dirt-
Rosleildeveien, 1928.

1 928

trackløbene, som for første gang blev lanceret

her i landet.
En stor arbejdsstyrke havde det sidste år

været beskæftiget med at aîlægge en hunde-

væddeløbsbane ude ved Roskilde landevej.

Anlægget lrar klar til indvielse den 15. okto-

ber, på hvilken dato indvielsen skulle finde

sted, blot ikke med hundevæddeløb, men med

dirt-track (snavset bane) bestående af motor-

cykelvæddeløb p?, blød bane.

En såkaldt dirt-track-komité bestående af

grosserer Ove Bendixen, Knud Danielsen,

direktør HøIzer, direktør Langkjæt og eng-

lænderen Georg Lockmann var dannet til at

varetage motorløbene, og en Greyhounds-

komité ville senere blive dannet til at vare-

tage hundevæddeløbene På banen.

Baneanlægget, der Yar meget kostbart med

bl. a. elektrisk belysning, skulle i fremtiden
hele året anvendes til dirt-track også om afte-

nen, og om sornmeren skulle der afholdes hun-

devæddeløb efter elektrisk hare'

Initiativtagerne til dirt-trackbanen ved

Roskildevejen var direktør Langkjær og greve

Siegfred Raben, der havde sfideret denne nye

form for motorsport' der havde stor succes i
England, hvortil den var kommet fra Austra-

lien, der var dírt-tack'ens hjemland.

Til indvielsen af banen havde man hjem-

skrevet 8 engelske dirt-track-kørere, da de

danslçe motorkørere først skulle have \ært

tantskabsmøde på samme tid, og l-rer var det

særligt problemerne med direkte medlemmers

optagelse i unionen, der optog sindene stærkt.

I sommerens løb var der rivende fremgang

for dansk motorsport, der blev kørt mange

store løb foruden mesterskabsløbet, ligesom

man igen fik åbnet ude på Glostrupbanen'
Og endeliq ikke at forglemme i 7928: dirr'-

2 Stoeøer rdceruogne
er þLar tiL start på
Fanø strand 1923.
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5- qf 4, gdnLe leßmp_e_r, fra.oenstre: Cb.r. Petersen, Hendetson, Ingeman-Petcrsen, Nimbus, Alf . Hanscn, H.D., Max
Scbreiner, Fiat, og H. Borciing, Bugatti.

denne specielle form for sporten, inden der
kunne blive tale om virkelig konkurrence; der
skulle nemlig være totalisator på banen.

Man kan roligt slå fast, at dirt-track'ens
indførelse i Danmark 1928 gav dansk motor-
sport en uvurderlig fornyelse.

Vinteren og motorreyyernes tid var nu inde.
Det var i tyverne blevet skik og brug, at de
største motorklubber i landet benyttede den
mørke vintertid til at indstudere og opføre
morsomme revyer omhandlende sæsonens Øv-
rige oplevelser, bl. a. oplørte Indian-klubben
mange uforglemmelige revyer med så at sige
et hip til alle kendte danske mororsportsnavne,
der havde gjort sig bemærket på den ene eller
anden måde i årets løb.

Grundet behandling af mange prorester ved
danmarksmesterskabsløbet blev præmieudde-
lingen fra dette løb 7928's sidste motorsporrs-
begivenhed. Festen afholdtes den 17. december

i KDAK's lokaler i København. Førstepræ-
nrierne blev uddelt til de seks ryrrere, dc,: var
kørt pointsfri igennem. Disse præmietagere
var Niels Smed, Randers, Chr. Hansen, Ran-
ders, Bruun Rasmussen, København, Fogt-
mann, København, Ejnar Knudsen, Køben-
havn, og Schou, Slagelse.

"r/
l:-
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Sports Motor Kløbben,
Københaan, holdt de
aþtive þørere i fortn aed
d.t deltdge i fodboLd-
hampc. Her
boLd,et med
,Sþolelærcre
Holdet gile wnder nao-
net ÞDe røde djæoleo.

1929.

1,929 begyndte med, at en meget hård vinter
satte ind med hård frost og megen sne, således

at aktiviteten inden for motorsporten ikke var
stor i de første måneder af året med undtagelse

af et stort hastighedsløb på isbane; det blev
afviklet på Roskilde fjord af en motorsports-
komité i samarbejde med dagbladet "Dagens
Nyheder" i København.

Hvorledes var nu førende motorsportslede-
res syn på den forestående motorsportssæson
ared nytårsskiftet?

Præsidenten for DMU, Ove Bendixen, ud-
talte:

- L929 bliver efter alle solemærker at døm-
me et rigtigt motorsportsår, ikke alene her i
landet, men også i udlandet,

- Den internationale motorcykle-union af-
holder således i år sit 25-3.rs jubilæum, og den

begivenhed skal naturligvis fejres, bl. a. bliver
der udskrevet et stort seks dages pålideligheds-
løb gennem fem stater: Tyskland, Østrig, Ita-
lien, Frankrig og Schweiz, hvor opløbet finder
sted.

Senere pâ.äret skal federationens grand-prix
køres i forbindelse med en stor udstilling i
Barcelona, hvor også Danmark deltager. Ved
samme lejlighed afholdes den årlige kongres

samme sted.

- Om begivenhederne herhjemme, der natur-
ligvis interesserer mest, tror jeg, at der alle-

1929

rede kan siges, at de uden tvivl vil medføre

dn meget stor dansk motorsportssæson i år.
-- Der vil i det kommende är af de forskel-

lige klubber i hele landet blive afholdt et utal
af mindre, lokale pålidelighedsløb, iøvrigt
håber jeg, at amatØrsporten atter må gå en

renæssance i møde. Den stilling, fabrikerne og

forhandlerne har indtaget over for de profes-
sionelle kørere,tager jo blandt andet også sigte
pä at føre udviklingen i den retning.

- Af store landsomfattende pålidelighedsløb
vil der blive kørt mesterskabsløb og Dunlop-
løb.

- Hvad angår den nye dirt-tracksport vil
leg gerne pointere, at dirt-track og unions-
spørgsmålene ikke har det mindste med hin-
anden at gØre. Jeg har altid set sådan på det,
at dirt-track er forretning - intet andet, men

derfor er det alligevel en glimrende sport, som
uden tvivl har en mægtig fremtid for sig. Der
bliver således nok øle om ø. 60 løbedage i
den kommende sæson, og der lægges ud alle-
rede i marts måned.

- Interessen for denne spoft breder sig nu
med lynets hast, og der er nu bygget baner i
Tyskland og Holland. Svenskerne og finnerne
begynder også, så det vil ikke blive svært at
finde egnedekørere i fremtiden.

- Hvad angâ.r de nye dirt-trackmaskiner,
så har de fleste motorcykelfabriker, nu da de
har set interessen for sporten, påbegyndt byg-
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ning af specialmaskiner netop beregnet på
dirt-track. Personligt tror jeg, at de eencylin-
drede modeller - og det være sagt uden hen-
syn til, at jeg selv i min forretning forhandler
en maskine af den type - i det lange løb vil
vise sig bedst egnet til dirt-trackbanen. Disse
maskiner er, nâ.r de kommer i gang, lige så hur-
tige som de tocylindrede, og de gør ikke kører-
ne så mange knuder. -

Fabrikant Peters, "Motor Sports Klubben",
udtalte ved nytårsskiftet:

- Vi vil igen i år lægge vægt på at populari-
sere motorsporten. Et udslag af dette er, at de
lange løb, der strækker sig over flere dage,
bliver færre, medens vi særlig vil lægge vægt
på de korte løb. Vi vil have fat i amatørerne.
I denne forbindelse vil jeg gerne have lov at
sige, at de rigtige professionelle køreres tal ikke
mere er ret stort. Forhandlernes udsendte
bandstråle til de professionelle får derfor ikke
stor betydning.

- Udadtil håber vi at kunne fortsærte og
uddybe samarbejdet med svenskerne, som
begyndte så godt i fjor. Formentlig lykkes det
os lidt efter lidt at få svenskekørere til også

at deltage i danske løb.

- Selv om der vil blive tale om mange små

løb i den kommende sæson, må vi heller ikke
glemme det store Dunlop-løb, der skal arran-

geres af "Sports Motor Klubben" og køres
som tredages-løb. Pokalerne i dette løb, der er
udsat som vandrepokaler af fabriken Dunlop,
er meget kostbare, og der udleveres efter hvert
Dunlopløb miniature-pokaler til vinderne.

- Som sagt vil Dunlop-løbet komme til at
strække sig over tre dage, og der startes st.

bededag, og en stor del af etaperne kommer
til at ligge i Jylland. Her får kørerne natten
mellem fredag oglørdag et langt hvil i Ãrhus,
hvorpå der atter køres mod syd til Køben-
havn, hvor opløbet finder sted om søndagen.

- Et andet stort løb i år bliver vinterløbet,
der som førstepræmie har en ny AJS-motor-
cykel.

Direktøren for dirt-trackbanen, hr. Lang-
kjær, udtalte:

- Vi håber, at det i det kommende år kan
lykkes os at give København en række virkelig
flotte dirt-trackstævner. Løbene i efteråret var
jo kun en lille forsøgsvis optakt, som heldigvis
gjorde lykke. Når foråret kommer, og vejret
bliver godt, bliver forholdene alligevel ander-
ledes, og jeg håber, at vi i sæsonens løb kan
præsentere alle udlandets mest fremragende
stars, rrcrack-stars<< og udevil-stars", eller hvad
de nu kalder sig.

Med hensyn til flere dirt-trackbaner her i
landet kan jeg oplyse, at der stadig forhandles

Poul Holm, Ib Krøjer
Christensen og Kaj
Otting er þommet i mâl
efter et stort påLideLig-
bedsløb.

/o



lg29

med Ãrhus, og muligvis går denne sag snarr i
orden. Rundt omkring i udlandet bygges der
for øjeblikker mange nye baner, og vi vil uden
tvivl få samarbejde med disse, hvad angår
udveksling af kørere.

I de her fremsame nytårsudtalelser ved nyt-
årsskiftet ÍiL 1.929 er der blevet omralt en
bandstråle, som mororcykelforhandlerne havde
udsendt til de professionelle mororkØrere.

Sagen desangående stillede sig således, at der
gennem de sidste år havde været afholdt så

mange løb som aldrig før, og næsren ved alle
løbene stillede den samme garde af. moror-
sportsbegejstrede unge mennesker, hvoraf en
stor del var direkte knyttede til firmaer inden
for motorbranchen. For de forskellige moror-
cykelfirmaer var det således efterhånden ble-
vet en nødvendighed at deltage i samtlige disse
løb, idet man af konkurrencehensyn måtte
være med, når blot eet af de mere førende
mærker rrar repræsenteret,

Denne tilstand havde man længe yærer uril-

4 al del i hasti,¡-
hedsløb torcyÞler
þlar til på-
banen o ie på
Fanø s*and 1923.
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freds med, og på et møde, der blev afholdt i
motorcykelbranchen, blev det vedtaget at for-
byde personer beskæftiget i de under grossist-

foreningen hørende firmaer at deltage i mere
end to ärlige løb i fremtiden.

Af kendte motorkørere fra den tid, som i
fremtiden kun ville komme til at deltage i to
store løb om året, var Sønderup, Helge Jen-
sen, Einar Knudsen, Topp. og m. fl.

Det var ikke af sportslige grunde, at oven-
stående bestemmelse blev indført, f. eks. fordi
man ønskede at skelne mellem professionals
og amatØrer. Det var en foranstaltning truffet
af selve branchen og ikke noget diktat fra
unionen.

1929 kom røvrigt til at stå i dirt-trackløbe-
nes tegn, da det særlig var denne nye form
for motorsport, der havde publikums bevå-
genhed.

De populære og store automobil- og motor-
cykeludstillinger i'rForumn i København
havde stØrre succes end nogen sinde, og der
blev afholdt ikke mindre end to.

"Nordisk Motorcykle Forbund" afholdt
ordinær kongres i Oslo lørdag den 23. marts.

De fire nordiske lande var alle repræsente-
ret, Danmark ved præsidenten for DMU,
O. Bendixen, og generalsekretæren, E. F. Sill-
dorff.

Der o"tar blotnster til
Carl Topp og Þøre-
lærer Møller oed hjem-
þ.omsten fra et stort og
oanskeligt løb.

Efter at en del sager af fælles interesse var
drøftet, foreslog Sverige, at Norge overtog
præsidiet for det kommende år, hvorefter kap-
tajn Bølling, Oslo, blev valgt som præsident
for 1.929. Kaptajn Bølling havde i flere år
tidligere været præsident for Norsk Motor-
cvkle Klub og var velkendt i de 4 skandina-
viske lande. Ritmester Harry Bournett blev
valgt som vicepræsident. Den afgäende præ-
sident, Ove Bendixen, Danmark, blev tildelt
NMF's plaquette som tak for hans udmærkede
arbejde i NMF.

Næste kongressamling blev fastsat til Stock-
holm i 1930.

Kongressens deltagere var derefter Norsk
Motorcykle Klubs gæster, hvor klubbens ord-
fører, murermester Meilstrup, præsiderede.

Søndag den 24. marts holdt Ove Bendixen,
Danmark, efter opfordÅng fru Norsk Motor-
cykle Klub et foredrag om dirt-track. Et stort
antal medlemmer af NMK var lçommet til
stede og ]¡ar meget interesseret i denne nye
form for: motorløb og indstillet på hurtigst
muligt at få startet en dirt-trackbane i Oslo.

På KDAK's ordinære forårsgeneralforsam-
ling 1929 var DMU's præsident, Ove Ben-
dixen blevet indvalgt i KDAK's bestyrelse,
og selv om man inden for DMU-kredse var
klar over, at dette kunne have sin betydning
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Sildort'l, Knud DanieL-
sen sdtrnen med Kor-
d.eoan i bans Stoewer-
raceroogn, som ban deL-
tog med, på Fanø i 1921.

til gavn for unionen, rrar der også andre, der

var betænkelige ved det skete, bl. a. de jydske

motorsportsmænd, hvilket bl. a. kom til ud-
tryk i bladet Jydsk Motor, der udtalte i en

artikel:

- Vi glæder os også, bevares, men Yi tager

det mere roligt, både æren og betydningen,
eller skal vi sige værdien af dette.

- Vi er slet ikke blinde for, at det har sin

store betydning, at der også på denne måde

knyttes bånd mellem ledelsen af de to nært

samarbejdende organisationer. Vi mener også,

det er en fortjent ære, der er timedes vor Præ-
sident, men vi vil også gerne samtidig holde

hovedet sàhøjt, at vi også ser det, der i denne

sag må være af mindre glædelig og betænkelig

art.

- Og netop som officiel organ for Dan-
marks Motor Union forekommer det os, at vi

--_z=_ê
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har en pligt til at påpege, at Ove Bendixens

dobbelte stilling som medlem af KDAK's be-

styrelse og præsident, for DMU måske kan

skabe visse alvorlige vanskeligheder for præsi-

denten.
Selv om det jydske motorblad Jydsk Motor

havde det syn på sagen, skete der alligevel
følgende på DMU's næste ordinære rePræseî-

tantskabsmøde i København den 1,4. april
under dagsordenens punkt: valg af præsident.

Præsidenten for Jydsk Motor lJnion, Lassen-

Landorph, tilsluttede sig Søren Levrings for-
slag om at genvælge præsidenten og udtalte:

- Vi har været godt tilfreds med Bendixen

som præsident, og jeg gad se' hvor vi finder
den mand, der som han kan og vil ofre tid og

kræfter på dette hverv.
Grosserer Ove Bendixen blev derefter gen-

valgt som præsident med akklamation.

@
Ç
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Som før omtalt var äret 1929 et rigtigt dirt-
trackår, hvor denne sport rigtig fik sin op-
blomstring i Danmark, og der skere mange
forskellige morsomheder i forbindelse hermed,
bl. a. blev der ført en rerssag angående salg af
et dirt-trackblad på banen ved Roskildevejen.

\
,iÉ

- Men siden skete der det, at hr. Langkjær
har bortforpagrer programsalget på banen til
hr. Richter Friis for en sum af 30.OOO kr. med
eneret til at lade uddele hvilke som helst trykte
publikationer. Og hr. Kappel jun. er derfor
blevet hældt ud med samt sit oDirt-track-
blad", der er blevet ersrarrer al et af Richter
Friis udgivet konkurrerende blad, og nu for-
langer Kappel jun. altså erstatning.

Overretssaglører Falbe-Hansen mødte for
dirt-trackbanen og direktør Langkjær, men
meddeler, at han ikke er nøje inde i sagens
detailler, da hans klient, direktør Langkjær,
lige samme dags morgen er kommer hjem fra
en lang udenlandsrejse.

Retsformand Bærentsen: Lad os så hellere
straks afhøre hr. Langkjær.

Direktør Langkjær kom derefter frem i
skranken og holder et foredrag om sagen,
hvorunder han benægter ar have givet hr.
Kappel jun. nogen som helst tilladelse ud over
hver enkelt løbedag.

t, l

\
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Direþtør Langlejær, Greyhoønd Racing als, í ledrìþa-
tttrteSnerens streg.

En hr. Kappel jun. havde for landsretten
indstævner akts. Grey-Hound Racing til at
betale en stor ersrarning den 12. april.

På retssalens tilhørerpladser sås mange her-
rer, som på en eller anden måde havde til-
knytning til dirt-tracksporten. Overretssagfø-
rer Dederding mødte for hr. Kappel jun. og
gav følgende fremstilling af sagen.

- Kappel udgiver et blad under navnet Dirt-
trackbladetu, som han af direktør Langkjær
fik lov at sælge på banen ved Roskildevejen i
efteråret 7928 mod en afgift af oprindelig
35,00 kr. pr. løbedag. Kappel jun. fik senere
den smukke ide på bladets vegne for sæson
1929 at udsætte en vandregevinsr> Den gyldne
hjæIm", om hvilken der skulle køres en del
gange. Langkjær blev så glad for ideen, at han
lovede på banens vegne ar give vinderen af
"Den gyldne hjælm" 10,00 kr. pr. løbed,ag.
Og Kappel jun. lod bestille hjælmen, der ko-
stede 500 kr. at fremstille.
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Udgioeren aÍ det første dansþc dirt-tracþblad. øå Ros-
h,iLdeo.tejen, hr. Kàppel jun., d.er også indstift'ed.e den
første "GyLdne H jælmo i dansle moiorsport.



K. Otting og Sønd.erøp
uender bjenr til Køben-
haon efter d.eltagelse i
det største løb i Jyl-
land, ,JydsÞ grand,
prtx<.

Retsformanden forelægger derpå direktør
Langkjær en artikel, der har stået i "Dirt-
trackbladet" angående "Den gyldne hjæIm..
Manuskriptet havde forinden været forelagt
hr. Langkjær, der som bevis for sin tiltrædelse
af ideen havde noteret sit navnetræk på manu-
skriptet. Retsformanden spurgte derpå direk-
tør Langkjær, om han rroede, at der var af vel-
gørenhedshensyn, at hr. Kappel jun. havde sat
sig i udgift for anskaffelse af "Den gyldne
hjæIm".

Der fulgte nu forskellige replikskifter mel-
lem retsformanden og direktør Langkjær, men
retsformanden var utilfreds med svarene på
de stillede spørgsmål og beder derfor hr. Lang-
kjær om at hØre ordentlig efter de stillede
spørgsmål og fremkomme med fyldestgørende
svar.

Denne henstilling hjalp, men direktør Lang-
kjær fastholdt dog stadigt, at han kun havde
givet Kappel jun. tilsagn for èen løbedag ad
gangen.

Pludselig fik direktør Langkjær en lys ide
til at belyse sagen med:

Hvis jeg har et æbletræ med dejlige ned-
faldsæbler, og jeg giver en mand lov til at
samle disse æbler op, så har han dog ikke lov
at komme igen til næste àr og samle æbler op.
(Stor munterhed i retssalen).
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Rfær at sagen var procederet færdíg, spurgte
rccsformanden, om der ikke kunne være tale
om et forlig mellem parterne.

Direktør Langkjær henvendte derefter til
Richter Friis, der også var til stede i retssalen:

Det er Dem, der har gjort den gode for-
letning, og hvis hr. Kappel jun. skal have
erstatning, er det rimeligt, at De betaler den.

Richter Friis: - Så vidt jeg ved, er jeg ikke
part i sagen.

Retsformanden dekreterede derefter en

pause til forhandlinger, men efter et kvarter
kommer parterne tilbage og meddeler, at der
ikke kan opnås forlig.

Langkjær havde tilbudt at betale 500 kr. i
erstatning foruden udgifterne til anskaffelsen
af "Den gyldne hjælmu, men dette ville Kap-
pel jun. ikke nøjes med.

Senere på dagen faldt dommen, og den ud-
take, at Kappel jun. ikke havde ført bevis for,
at dir. Langkjær havde givet tilsagn for salg
af "Dirt-trackbladet" pä dirt-trackbanen læn-
gere end indtil videre. Selskabet Grey-Hound
blev frifundet, og Kappel jun. kom til at betale
100 kr. i sagsomkostninger.

Foruden dirt-trackløbene blev der også i
1929 afviklet mange andre store motorsports-
arrangementer, hvor dansk motorsport var
rigt repræsenteret, bl. a. ved det store inter-
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nationale 6-dagesløb, nDunlopløbet", Nordi-
ske mesterskaber pä Korketrækkeren og Bjer-
kebanen i Norge den 31. august og 1. septem-
ber og endelig det store hastighedsløb på Ama-
ger travbane, "Farisløbet. den 22. september
1929.

For at fuldstændiggøre forståelsen af dirt-
trackløbene, som de formede sig på banen ved
Roskildevej en t 1929, gengives et foredrag,
som præsidenten for Danmarks Motor Union
dette â.r holdt i Nordisk Motorcykle Forbund
om dette emne:

- Som De sikkert ved, hærger dirt-track-
manien - for en mani er det - i øjeblikket hele

den gamle verden. Som så meget andet har vi
fået denne sport fra den nye verden, hvor man

i mange är har dyrket dirt-track, ganske vist
under andre former, end vi ser det i dag, og

hvor man stadigvæk udvikler denne sport til
endnu mere dumdristighed, til endnu mere

frækhed. Dirt-track sporten begyndte som sagt

i Amerika som almindelige jordbaneløb, hvad
man også den dag i dag har i Sverige. Det er
jo en kendsgerning, at jo stØrre nationen er,

des mere udviklet bliver sportsudøverne i ret-
ning af dristighed og frækhed, men selvfølgelig
også i dygtighed, og dette gælder i endnu

højere grad for motorsport end for andre

sportsgrene; den største nation, de bedste mo-
torkørere. Man fandt efterhånden i Amerika,
at en almindelig væddeløbsbane med hævede

Und,er zterdensÞrigen
1914-18 sþænþede den
þendt e noto rs portsndnd
Knød Danielsen disse
to Þøretøjer til den dan-
sþe bærs teÞnisÞe korPs.
MasÞi.nerne, d,er bleo
brøgt til arnbulancetje-
neste, od,f de f ørste i
hærens tjeneste og ses

ber bernand.et med
Knud Danielsen og
Carlsen.

sving ikke gav den tilstrækkelige spænding.
Hvad gjorde man så. Ja, så lavede man banet
med plane sving og lod rytterne køre her, og
på denne måde fik man jordbaner. Dette var
almindelige baner, hvor man på et underlag
af härdt ler anbragte fint støv eller jord. Efter-
hånden har amerikanerne lært at specialisere

sig på sådanne baner, og det er en ganske

fænomenal hastighed, hvormed rytterne kan
tage disse plane sving. Fra Amerika vandrede
denne form for baner til Australien, og da man
der nogle år havde kørt pâ disse baner, fandt
man på noget nyt. Banerne blev efterhånden
gjort mindre og mindre, og man var kommet

Motorordonnansh.orp-
set i àen d,an.sþe hær
bavd.e ved. sin stiftelse
prenierløjtnant Lütti-
chau. fra livgarden
som cbef.
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Et ztae ozle_r -ød's.tillingshøllen oed en af de mange store dttonobil- og înotorcyk.eludstillinger i tyaerne og tredioerne.
(Forøm, Købenbaan).

ned på en rundstrækning på 330 og 400 yards.
Det siger sig selv, at det er vanskeligere atkøre
med stærk fart pi en så lille bane og specielt
i svingene, end det er på større baner. Så går
man videre, og man lægger ovenpå leret ikke
støv eller fin jord, men ganske almindelige
småknuste cinders. Dette giver meger mere løst
underlag, og det gØr, at maskinerne fär tilbøje-
lighed i svingene til at nrulle væk.. under ryt-
teren, og det vil igen sige, at han mä være i
besiddelse af meget større taktik end tidligere,
han må være fØrste klasses for at kunne gøre
sig gældende. Fra Australien vandrede dirt-
track sporten videre med den nye slags bane
til selve motorcyklens hjemland, nemlig Eng-
land. Det skete for et par år siden, og det er
egentlig mærkeligt, at det ikke er sket før.Der
blev i begyndelsen lavet to baner i London,
en i \Øhite City og en i Crystal Palace Garden,
men i øjeblikket skyder den ene bane op af
jorden efter den anden, og der er i England i

dag over 100 dirt-tracks, og flere er under
bygning. Fra England når den nye sport til
kontinentet, og som den første bane her byg-
gedes den i København, og da den har stor
succes, bygges der een til i selve hovedstaden,
og flere stØrre provinsbyer påtænker at bygge
baner. I Berlin er der bygget bane, i Milano,
i Rom, i Kairo to baner, og i Sverige tænker
man på at anlægge rigtige dirt-tracks i Malmø
og Gøteborg. Selv i Sydamerika bygges der
baner, og det morsomme er, ar der til alle
disse baner engageres næsren udelukkende
australiere og englændere, men næsten ingen
amerikanere, trods det, at sporren først er lan-
ceret i Amerika. Næsten alle nye baner bygges
pâ,3lO og 400 yards, men der er dog også læn-
gere baner, helt op til 1/z mile baner, men de

"rigtige.. baner er de små. De kan enten være
runde eller ovale eller, som de sidst anlagte,
være i D-form.

De maskiner, der anvendes til disse løb, må
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selvfølgelig være al en ganske bestemt kon-
struktion. De skal jo holde til lidt mere, end
der ellers bydes en motorcykle. Der findes i
England to maskiner, som foretrækkes fremfor
andre maskiner, og de forfægter hver sit
system. Det er Douglas og Rudge-Vhitv¡orth.
De kom frem på samme tid som de første, og
de kæmper stadig om herredømmet på de

engelske baner. Der er senere kommet et utal
af dirt-track specials frem, bl. a. Royal En-
field, BSA, Triumph, CEC, AJS, James, SG,

og flere andre, og nu ser jeg fornylig, at Scott
også laver en dirt-track special.

Som jeg sagde før, skal der en ganske speciel

teknik til, for at en rytte'.l. kan gøre sig gæl-

dende på en dirt-track. Det er noget, som skal

læres genem træning og atter træning. Rytte-
ren må væreiÍørtlædertøj, som helst mävære
polstret på skuldre, albuer og knæ, altså på de

mest udsatte steder ved fald. Styrthjælm er

obligatorisk såvel under træning som under
løb. IJ.an mä bære lange støvler, og venstre

bens støvle mä være forsynet med en stålsål og

med stålnæse på grund af friktionen mod
banen, idet venstre ben skal slæbe efter rytte-
ren og virkes om styrestang, fortrinsvis i svin-
gene. På maskinen findes af samme grund kun
fodhviler til højre ben, der ved knæet griber
ind i en knæholder, og som rytteren faktisk

Med nømmererede oogne star'
tede D.M.K.'s sleozttur 1924 fra
Amalienbor g s Iots plads.

holder maslçinen med. Af hensyn til sikkerhe-
den på banen startes kun 4 mand ad gangen,

men der kl*n dog i slutheat og lignende deltage

indtil 6 mpnd. Kørsel på langsiderne sker som

på en almindelig bane, men i svingene er det,

rytterens teknik skal gøre sig gældende. Når
han kommer til indgangen af et sving, skal
han enten lukke for gassen, eller han skal
afbryde sin tænding. Herved tager han farten
delvis af maskinen. Det må kun dreje sig om
et par sekunder. Han skal så vride håndtaget
op på fuld gas, og så er det, motoren skal vise,

hvad den duer til. Den skal med det samme

rotere op på fuldt omdrejningsantal; kan den
det, vil den trække baghjulet rundt i de løse

cinders, så at det ,skranseru. Der vil da ske

84
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En liggtindggdende,,Brennabor" -raceruogn, der del-
tog i strandløbeue pd Fanø,

det, ar maskinen løber sidelæns igennem hele
svinget, den "broadsidern, hvis ellers rytteren
kan holde den, og det er dette, som virker så

fascinerende for publikum. De løse cinders
står i eet sprøjt op fra baghjulet, motoren
brøler for fuld kraft med fri udblæsning. Ma-
skinen ligger i en vanvittig vinkel mod jorden,
mens der står ild ud fra udblæsningsrØreîe og
fra rytterens venstre støvle, der skraber mod
jorden, og det ser ud, som forhjulet står på

tværs af maskinen. Når rytteren er igennem

svinget, skal han igen lukke ganske kort for
gassen, før han går ud på langsiden, og sådan

videre, indtil de 4 omgange er kørt.Indtil en

rytter Íär lært at "broadside" gennem svin-
gene, er der faktisk intet ved at se på ham.

svingene er meget bredere end langsiderne, og

den mand, der kan holde inderbanen i et sving,
vil ganske naturligt komme først, men her er

det, at "broadsiding.. gør sin nytte, idet en

"broadsider" kan komme hurtigere igennem

svinget end inderbanemanden, selv om han
kørerhelt ude ved fencen. Han glider igennem
svinget. Det er lettere at nbroadside" ude vecl

fencen end i inderbanen.

De ryttere, der skal køre denne slags løb,
mà være ganske unge, og det er også tilfældet
med de mest fremtrædende af de australske
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og engelske craks. Nogle af dem er kun 1'8-20
år gamle, og stØrsteparten er ikke over 26. Det
er en kendsgerning her som i enhver anden

sport, at kommer man îørst op i årene, så kan
man ikke mere, og dirt-track sporten er vist
mere enerverende end andre sportsgrene. Der
findes et utal af dirt-track ryttere. Mange af
disse er, skønt de ikke er ret gamle, allerede
veteraner på cindersbanerne, og de er ærrede

i ansigt og på hals af de hårdtslående cinders,

som sprøjtes op fra formandens baghjul. Ste-

wie St. George fortalte mig morsomt nok, at
han overhovedet ikke havde kørekort til mo-
torcykle og aldrig havde kørt pä en landevej
på motorcykle. Han var oprindelig farmer i
Australien, kom en søndag til Sydney og så

første gang dirt-track. Han fik lyst til at
ptØve, og det endte med, at han blev indfan-
get af denne sport. FIan har et utal af rekorder
på australske og engelske baner og har ogsi
rekord i København.

Så kommer jeg til spørgsmålet, man hører
alle vegne: Hvad kan der tjenes ved at køre
dirt-track? Jeg vil først se på, hvad en bane

kan tjene. Entreen er jo vidt forskellig. I Eng-
land tager man fra 1 sh. op til 5 sh., i Køben-
havn tager vi 1 og 2kr. De ved måske, at vi
i Danmark har en forlystelsesskat på 40 pct.

Når jeg nu fortæller Dem, at den københavn-
ske bane i sidste sæson på 1.9 løbedage betalte

Niels Sørensen lelør til start ønder et af de nange dirt'
trøcþ Løb, høn deltog i på bønen ved Hamborg i 1929.

B5



I 929

45.000 kr. i forlystelsesskat, vil De forstå, ar
der er en temmelig god entrein dtægt. Hertil
kommer så indtægt fra programsalg, afgift af
bladsalg, af chokoladesalg og af cigaret- og
cigarsalg o.s.v. Ganske vist har banen så selv-
Êølgelig også store udgifter, men ar der bliver
et klækkeligt overskud, er ganske givet. Hvad
rytterne kan tjene, er forskelligt. Stjernerne
kan tjene svimlende beløb, idet de engageres
med høj ugegage og dertil får deres præmier.
Disse er i England mange gange for specielle
matcher 250 Lstr., og på almindelige løbedagc
ligger de omkring 1O-I5-25 Lstr. Det er jo
ikke småbeløb. Hertil kommer så, at alle en-
gelske baner har guldhjælm, sølvhjælm, guld-
vinger, sølvvinger, guldhjul, sølvhjul, guld-
skærf, sølvskærf, og vinderen af disse forskel-
lige udmærkelser får visse dagpenge i 8 dage.
Vinderen af en guldh jæLm fâr således 10 Lstr.
pr. dag. Så køres der om hjælmen igen, når den
fastsatte tid er udløbet. I højsæsonen i år i Eng-
land skulle St. George have 50 Lstr. pr. uge
samt gratis mekaniker til sine maskiner for-
uden sine præmier. FIans gennemsnitsindtægt
ved dirt-track de sidste 3 är har været 3-4000
Lstr., og et år har han været oppe på 8O0O

Lstr. Det svimler næsten, når man tænker på
disse tal, men at det er rigtigt, har jeg fäet
konstaterer fra anden side. Vor bane i Køben-
havn kunne selvfølgelig sidste år ikke give så

meget i engagemenr) men vi havde egentlig
mange gode ryrtere herovre, bl. a. St. George.
Det var dog udenfor den engelske sæson, og de
fleste englændere sagde, de holdt ferie her,
l-rvad man dog absolut ikke kunne se på deres
kørsel. Svenskeren Kalén var er par gange pî
banen. Han vakte imidlertid ikke større op-
sigt, trods det han er fænomenal hurtig. Sagen
er, at han der-r gang kun kørte jordbaneløb,
ikke dirt-track, hvis De forstår, hvad jeg me-
ner. Der siges imidlertid nu, at han har lært at

"broadside" som englænderne, og kan han det,
rcgner jeg ham for den hurtigste mand på en
clirt-track. På trods af disse store indtægter, en
rytter kan tjene på dirt-track, vil jeg absolut
fraråde skandinaviske ryttere at forsØge at
leve af denne sport. Uden nogen forklejnelse
af de tre nationer siger jeg igen, jo større
nation, des bedre ryttere.

Så spørges der, om det er farligt at køre pà
en dirt-track. Det er givet, at denne kørsel
rummer en vis fare. Der er gjort alt muligt fra
banens side for at sikre rymerne, men der kan
ske uforudsete dng. Jeg har flere gange set
maskiner tabe forhjulet i fuld fart og rytteren
styrte, men hvad mere er, den mand, som 1å

lige efter, kunne ikke køre udenom og kørte
tværs over mand og maskine og derefter styrte.
Der er dog aldrig på den københavnske bane
sket alvorlige ting, men det ser jo aldrig godt

En start t,ed det t1,she land.evejsløb på. AVUS-banen i 1924, hoor der oar dansÞ dehageke, bl. a. Niels Sørensen,
Georg Hansen og E. Jensen.
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ud, når ambulancen bærer et par mand ind i
lægeteltet. Det giver også et helt lettelsens suk

igennem publikum, når det meddeles gennem

højttaleren, at rytterne intet fejler. F{vorfor
alle ryttere lader sig bære ind på en båre, for-
står jeg ikke rigtigt, men jeg har mine egne

meninger om den ting. Jeg tror, det er en

koketteren med faren og måske også for poptt-
laritetens skyld. Der klappes jo og råbes bravo,
når en rytter går over til pitchen efter et fald,
og alle kneb gælder jo også her.

Denne form for sport er vel nok den, der
på kortest tid er blevet mest populær, omtrent
lige så populær som fodbold. Det koster det
samme i entre, der er samme eller om muligt
endnu mere spænding, det er på samme tid af
dagen, og det varer lige længe. Det ender vel
også med, at den internationale motorcykle-
sammenslutning FICM udarbejder regler for
denne sport som for almindelige motorløb.

Ved løb om aftenen ligger publikumsplad-
serne og inderbanen i mørke, kun banen er

strålende oplyst, og her farer de 4 forskelligt
farvede d1ævle rundt med drønende motorer,
cinderssprøjt fra baghjulet, kæmpende for at

komme ind som første mand; et langtrukkent
à_h fra publikum, første mand væltede og blev
kørt over af anden mand, der også styrtede.
De to tiloversblevne fortsætter, som om intet

1 929

Formanden f or J ydsk Motor
tJnion, Mundus Petersen, Àr-
bøs, i sin Bøichskoler.,ogn 1924.

var sket, mens de hvidklædte ambulancefolk
kommer med bårer. Videre går den vilde fart.
Klokken lycler til sidste omgang, starteren

viser flag for sidste runde, nu - nu, bliver det

den røde eller den blå, publikum står pâ tæer-

ne, åndeløse af spænding, de råber til hveran-
dre, nu, nu. Det blev den røde, Et øjeblik
efter lyder dommerens rolige stemme, der siger

vinderens nummer og tid samt at de to, der

styrtede, intet er kommet til. Så råbes num-

Kaj And.ersen før start i et dirt-tracþ løb i. Hanborg
1929; møsÞinrnærþet vør Douglas.
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l)^en engels rytter Ernest Robertson
Greenall, de et ityrt þå dirt-tt.acþ banen
tecl Rosleild nhaon åiet 1929.

rene op til næste løb, startskudet lyder, den
moderne tids vilde jagt fortsættes.

Således var altsä Danmarks Motor Unions
præsidents syn på dirt-tracksporten, og hans
oplysninger i foredraget medførte omgående,
at stærke kræfter i både Norge og Sverige
blev sat i gang med organis ering af den popu-
lære form for motorsport også i disse lande.

Forøvrigt krævede dirt-tackløbene i 1.929
i København et dødsoffer, idet den engelske
dirt- tr ackkører Ernest Rob ertson Greenall ved
et løb den 28. aprìl styrtede og blev kørt
over af den efterfølgende rytter. Greenall døde
kort tid efter indlæggelsen på Frederiksberg
hospital.

Ãret 1.929 sluttede med et 10-års jubilæum,
idet Motorbladet kunne fejre denne runde fød-
selsdag. Bladet udkom Íøtste gang L. juli l9l9
under navnet ,Motorcyklenn, redigeret af
daværende redrktør Frands Fridberg, der ikke
opnåede ar komme med til jubilæet, idet han
døde den 17. júi 1927 af en håbløs sygdom.
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1930

Dette år begyndte med storr sølvbryllup
indenfor motorverdenen, idet den kendte
motorsporrsmand Knud Danielsen og hans
hustru Agnes den 5. januar havde været gift i
25 är. Knud Danielsen var en af pionererne
inden for dansk motorsporr og havde endnu
ikke lagt op på der tidspunkt, da han kunne
fejre sølvbryllup. Knud Danielsen var kendt
som både motorcykel- og automobilsports-
mand, så det blev en stor hyldest og opmærk-
somhed, han modtog fra motorsportskamme-
rater på festdagen. Knud Danielsen havde gen-
nem årene også beklædr mange tillidshverv
inden for mororsporrsverdenen og var således
i 1930 næstformand i Dansk Motor Klub.

Nogle af de første motorarrangementer var
også i I93O en stor mororcykeludstilling i
'Forumo og et heraf føIgende stort udstillings-
løb, der havde ikke mindre end 277 deltagere,
hvoraf de 182 gennemførre.

Spørgsmålet om dirt-trackrytternes licens-
forhold var ellers det store spørgsmåI, der
fyldte nyhedspressen i de første måneder af
1930, ligesom betalingen af de professionelle
køreres starrpenge og præmier også var et
stort spørgsmåI.

På en FlM-kongres, der var afholdt i Bar-
celona, hvor også Danmarks Motor Union var
repræsenteret, blev det vedtaget, at alle lands-
organisationer under FIM omgående skulle
trælle betryggende arrangementer med alle
bestående dirt-trackbaner, og foranlediger
heraf blev der afholdt møde mellem Danmarks
Motor Union og Greyhound Racing als, der
drev dirt-trackbanen på Roskildevejen.

Til stede ved dette møde var præsidenten
for unionen, grosserer Ove Bendixen, og direk-
tøren lor banen, Harald Langkjær, samt for-
manden for banens sportskomite, grosserer
Knud Danielsen.

Mødet resulterede i, at alle danske dirt-
trackkørere i fremtiden skulle have Danmarks
Motor Unions licens, ligesom ingen udlænding
kunne starte på banen uden at have sit lands
internationale anerkendte FlM-licens, samr ar
alle engagementer af danske ryrtere i udlandet
kun måtte ske gennem Greyhound Racing a/s



Tred.iaernes dirt-trøcþ-heh Morian Hansen þlar til
stdrt på banen r¿ed. RosÞ.ildeaejen.

med ansvar over for Danmarks Motor Union.
Den danske dirt-trackbane havde altså

anerkendt betydningen af det stærke samâr-

bejde, der herskede mellem Europas motor-
cykelorganisationer samlet i FIM.

Allerede to dage efter, at denne meddelelse
om licens til dirt-trackrytterne var blevet ud-
sendt fra unionen, blev der i dagbladenes spal-
ter erklæret åben krig mellem de danske dirt-
trackryttere og baneledelsen på Roskildevejen,
ikke så meget af hensyn til licensordningen,
men mere af hensyn til fastsættelse af den

kommende sæsons startpenge og præmiesum-

mer,
Formanden for klubben "Københavns Dirt-

Track Klub", Fritz Jensen, gav således et

levende indtryk af forholdet mellem ryttere
og baneledelse personificeret i dfuektør Lang-
kjær i en artikel i et dagblad.

Artiklen udtalte bl. a., at det var en slem

rævekage, man havde rØrt sammen til rytterne

1930

ved bestemmelsen om, at alle dirt-trackryttere
i fremtiden skulle have licens, eller i hvert
fald forsøgte pä at røre sammen, for det er

højest tvivlsomt, om eksperimentet lykkes -
udtalte Fritz Jensen - selv om det efterhånden
er lykkedes Greyhound Racing a/s at bibringe
publikum den opfattelse, at selskabet beher-

sker samtlige Europas dirt-trackbaner i 7931.
Fritz Jensen udtalte videre i sin ardkel: - Me-
ningen er, at man vil tvinge de danske ryttere
til at antage Greyhound Racing a/s betingel-
ser, der byder os nærmest skandaløse arbejds-
forhold og forhindrer os i at emigrere til baner
i udlandet, hvad de fleste har mest lyst til for
øjeblikket.

På spørgsmålet, om ingen danske ryttere
havde underskrevet kontrakt med banen på

Roskildevejen for sæson 1930, udtalte Fritz

Jensen: - Jo, Morian, som står udenfor orga-
nisationen, der iøvrigt omfatter alle andre ryt-
tere, der har kørt på en tid fra den danske

rekord pä l,3O og ned ú17,46. - Morian skal
have 5 pund pr. løbedag, men der ydes ikke
fra banens side nogen garanti for antallet tf
løbedage. Desuden har vort medlem Skov-
bjerg Hansen skrevet under på kontrakt. FIan
skal have 4 pund pr.løbedag, men han er nær-
mesr blevet 'bondefanget.,, idet direktør
Langkjær havde tilkaldt Skovbjerg ekspres

ude fra byen - han er taxayognmand - fik
hans underskrift ved at fortælle ham, at både

K. Flansen, Sv. Aage Engstrøm og flere andre
af de nye eksperter til den kommende sæson

allerede havde skrevet under - og at man blot
ventede på Skovbjerg. Dette lod han sig des-

værre "bluffe. af, hvad han selv mest af alle
beklager.

Også på andre spørgsmål svarer Fritz Jen-
sen i artiklen, idet han bl. a. blev spurgt om,

hvad banens ledelse iøvrigt havde tilbudt de

andre ryttere.

- Summer, hvis uensartethed tyder på en

vis nervøsitet hos baneledelsen, f. eks. Ejnar
Ffansen 3 pund, Sv. Aage Engftrøm 2 pund,
gode A-ryttere som brødrene Bitsch lrlz pund,
Balzer FIansen, der er i hlasse med Bitscherne,
3 pund og så fremdeles - alt pr. løbedag. Men
det må huskes, at rytterne selv skulle afholde
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1930

Dirt-tracþ þørere þå.
banen oed. Rosþilde-
aejen tdger sig et til-
trængt boil.

udgifterne til maskiner og Øvrige udstyr. I
denne forbindelse fortalte Fritz Jensen, at den
rytter, der havde haft den srØrste indtægt på
banen sidste år, rrar yinderen af det danske
mesterskab, "Den gyldne hjælm" og flere
andre store præmier, K. FIansen, der havde
hjemkørt godt 10.OOO kr. i sæsonens løb, men
hans udgifter havde også været ca. TOOO kr., da
han havde været nØdt til at holde to maskiner.
Alle reparationer på maskiner og menneske-

materiellet skulle også betales af rytterne selv.
På en forespørgsel, om rytterne ikke var

forsikrede mod ulykkestilfælde på dirt-track-
banen, fortæller artiklen videre efter Fritz
Jensens oplysninger:

- N.j, der garanteres ingen erstatning. Og
som bevis for, hvilken risiko rytterne er udsat
for, kan det nævnes, at jeg sidste år på et
vist tidspunkt havde ikke mindre end 14
kammerater at besØge rundt omkring på byens

Den nye Rødge-model
1930 øndersøges med
stor intelesse bl, a. af
Moriøn Hansen, der
ses lise bap masþinens
forhjì1.
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hospitaler. Kun i eet tilfælde er rytterne sik-
ret - ved dødsfald! Kører en rytter sig ihjel
på banen, får de efterladte udbetalt 500 pund.
Det er naturligvis en betryggelse, da mange af
rytterne er familieforsØrgere, men alligevel.

Derimod de udenlandske rytteres lønnin-
ger, de er helt i orden, men står i et skrigende
misforhold til de danske. "Gingero Lees f. eks.
fik 30 pund om ugen, ca. 600 kr. plus præmier,
og det er ikke nogen hemmelighed, at han ved
sæsonens slutning i 7929 rejste hjem til Eng-
land med en pæn lille formue, vi under ham
det iøvrigt gerne, han er en god kammerat og
sparer ikke sig selv. Kun synes vi, at de bed-
ste danske ryttere, der også kører på uGin-
ger"'s tider, får et nærmest skandaløst ud-
bytte ud af deres indsats. Andre udenlandske
Íyttere, som gang på gang er blevet slået af
vore danske eksperter, er ligeledes aflønnet
med det flerdobbelte i gage.

Fritz Jensens artikel slutter med en sam-
mentrækning af situationen og en oplysning.

Ingen dansk dirt-trackrytter skriver
under på nogen kontrakt for 1930, inden de
fâr garantier og vel at mærke skriftlige. Der
ønskes ordentlige lønninger, løbsdagene fast-
lagt og ligeså præmiesummerne, der til slut i
1929 blev sat efter baneledelsens forgodtbe-
findende, skønt der - ganske vist kun mundt-
ligt - var lovet til 1600 kr. pr. løbeclag. Til

1930

sidste løb var man helt nede på 900 kr. End-
videre ønsker rytterne at få fuld pekuniær

fordel, när de udlejes. Et grelt eksempel på

dette punkt kan tages lra Præstø, hvor direk-
tør Langkjær strØg 50 procent på 8 rytteres

medvirken ved en borgerfest.
Og endelig oplysningen i forbindelse med

det licens-nummer, Greyhound Racing a/s

nu sammen med Danmarks Motor Union har

etableret - slutter Fritz Jensen - så kan det
overhovedet ikke accepteres af rytterne, disse

er meget kede af gnidningerne, der er opstået'
men kan ikke slå af pä kravene, og til publi-
kums orientering kan oplyses den ganske

interessante kendsgerning, at både grosserer

Ove Bendixen - præsident i Danmarks Motor
Union - og Knud Danielsen er højt lønnede

funktionærer hos Greyhound Racing als. Øv-
rige kommentarer er vist overflødige.

Nu skal en sag jo altid ses fra to sider, og

det fik man rig lejlighed til i avisspalterne få
dage efter i en erklæring udsendt af Skov-
bjerg Hansen, der havde føTgende ordlyd:

Når jeg ser, at der i Aftenbladet den 22.
febr. af en hr. Fritz Jensen, som udgiver sig

for at være Íormand for samtlige dirt-track-
ryttere med undtagelse af Morian Flansen,
blev udtalt til redaktionen af Deres ærede

blad, at jeg er blevet bondefanget af Grey-
hound Racing a/s ved indgåelse af min kon-

I nd Þ ørse ls p o r ta len r.,e d
hotellet i SÞagen, der
bød deltagerne i Slea-
gensløbet for vetcraner
1930 velþonmen.
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trakt, skal jeg herved betegne denne udtalelse
af hr. Jensen som usandfærdig og håber for
hans eget vedkommende, at han for fremtiden
vil undlade at bringe mit navn i forbindelse
med udtalelser overfor pressen, da dette meget
let vil føre til ubehagelige følger for oven-
nævnte herre.

'Erbødigst H. Skovbjerg Flansen.
Da denne erklæring fra Skovbjerg Flansen

fremkom, blev den forelagt Fritz Jensen med
forespørgsel ofr, hvor mange medlemmer

"Københavns Dirt-Track Klub" egentlig om-
fattede.

Hertil svarede Fritz Jensen, at den omfat-
æde 34 aktive kørere, praktisk talt alle fra
dirt-trackbanen på Roskildevejen med undta-
gelse af Niels Sørensen og "Moriann FIansen,
der havde ønsket at stå frit.

I samme forbindelse blev Fritz Jensen også

forespurgt om, hvem der var bestyrelse i klub-
ben.

Fritz Jensen oplyste, at han, siden klubben
blev startet i september 1929,havde fungeret
som formand, men nogen egentlig bestyrelse
havde der ikke været tæle om i klubben, da
de ryttere, der var medlemmer, havde godt
kendskab til Greyhound Racing a/s metoder,
og under de forhåndenværende omstændighe-
der var der ingen af disse medlemmer, der
ønskede at lægge navn til som bestyrelse.
Fritz Jensen havde imidlertid, - som han op-

Motorleløb på pinsetur
1930.

lyste - efter hans udtalelse til pressen, afholdt
ekstraordinær generalforsamling i klubben og

på denne bedt medlemmerne udtage en repræ-

sentation blandt de aktive kørere, der stod
som medlem af klubben, og efter at general-
forsamlingen havde udtalt sin tilfredshed
med Fritz Jensens hidtidige ledelse af "Kø-
benhavns Dirt-Track Klub", v^r følgende
bestyrelse blevet valgt: Ejnar Flansen, (for-
mand), Aage \Øagner og Ingemann Rasmus-

sen, medens den daglige ledelse af klubben
som hidtil skulle varetages af Fritz Jensen.

Men hensyn til Skovbjerg Flansens med-
lemsskab af klubben oplyste Fritz Jensen, at
han var blevet optaget i klubben den 15. okt.
1929 og havde siden betalt kontingent til
klubben og ikke udmeldt sig af denne, lige-
som han efter klubbens love var forpligtet
til lìgesom de øvrige medlemmer "i sager ved-
rørende klubben at ville rette sig efter klub-
bens bestemmelseru.

Videre udtalte forretningføreren for oKø-

benhavns Dirt Track Klubu, at Skovbjerg
Ffansens omtale af ham i avisen som )>en

Fritz Jensen" havde virket meget humoristisk
på kammeraterne i klubben, der jo alle var
klar over, at vel var hånden Skovbjergs, men
røsten - ja, minsandten også skrivemaskinen,
der havde nedklapret hans erklæring! - var
Greyhound Racing a/s's.

Med hensyn dl omstændighederne ved
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Skovbjerg Flansens kontraktunderskrivning
og udtrykket "bondefangeri" mente Fritz
Jensen, at dette måtte være forårsaget af en
beretning, som Skovbjerg Flansen for nogen
tid siden efter kontraktunderskrivningen
havde afgivet over for K. Hansen og Fritz
Jensen, hvori han bad klubben ,,Københavns
Dirt Track Klubu formulere en klage til
Greyhound Racing als, der virkelig skulle
vise både "næb og klør". Denne klage havde
Fritz Jensen formuleret og nedskrevet til
Skovbjerg Ffansen, men Fritz Jensen mente
på nuværende tidspunkt, at Skovbjerg Han-
sen havde 'rglemtu at sende den videre!

1 930

Denne polemikudveksling giver et levende
indtryk af , æt der foregik ret mærkelige ting
bag dirt-track eventyrets kulisser, men alt
gled i lave, inden dirt-trackbanen åbnede
portene for en ny stor sæson.

Det yar ikke alene inden for dirt-track
verdenen, der var uro, også inden for Sjæl-
lands Motor Union var der stort røre om
stemmeoptællingen ved forårsrepræsentant-
skabsmødet i 1,930.

Dette repræsentanffkabsmØde, der blev af-
holdt den 16. febr., havde valgt Hoffmeyer
til formand for sportsrådet med stemmer fra
otte klubber, hvorimod den hidtidige sporrs-

Et ødsnit af dirt-tracþ-
heltene p,å' RosÞilde-
vejen 1930. Man oil bl.
a, lernne genkenile Niek
Sørensen og Morian
Hansen.
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rådsformand, Perers, kun havde opnået stem-
rner fra 5 klubber. Valget vakte megen op-
mærksomhed i motorsportskredse og specielt
blandt Peters' tilhængere, idet disse på for-
hånd havde regnet med sikker majoritet for
den hidtidige formand.

Man gjorde da det, ar man spurgre de for-
skellige klubbers repræsentanter, hvem de
havde stemt på, og efter hvad man oplyser,
gav denne gennemgang til resultat, at Z klub-
repræsentanter under edstilbud erklærede at
have stemt på Peters, mens en ottende erklæ-
rede, at han i hvert fald ikke havde stemr på
Hoffmeyer. Da der således måtte foreligge en

fejloptælling, ønskede den unionsmajoritet,
der senere indkaldte til ekstraordinær repræ-
sentantskabsmøde, at dü tidligere valg skulle
annulleres og et nyt foretages.

Resultatet af den ekstraordinære general-
forsamling blev, at man ikke ville godkende
omvalg, men de kendte motorsportsmænd
Søren Levring, Carl Reinhardt og præsiden-

Carl Topp er þlar til
stdrt På New-Hødson,

ten for Danmarks Motor Union, Ove Ben-
dixen, ville anlægge sag ved domstolene mod
de klubformænd, som havde påstået, at op-
tællingen af stemmerne havde været forkert.

Motorsporten yar i 1930 igen inde i en
rivende udvikling, og der blev foruden de
mange dirt-track løb arrangeret mange andre
store motorløb her i landet, bl. a. mester-
skabsløbet, Elektrolløbet, Dunlopløbet, for-
uden en mængde lokale løb i de forskellige
landsdelsunioner, ligesom Danmark var fint
repræsenteret ved mange store udenlandske
løb, bl. a. det første svenske landevejs grand-
prix.

Iøvrigt var der i 1930 en del rcre i Jylland
blandt de aktive motorsportsfolk, der havde
den opfattelse, at Jydsk Motor Union gjorde
alt for lidt for sporten og kun tog sig af
almene motorproblemer i forbindelse med de
civile motorkørende, forøvrigt havcle Jydsk
Motor Union også i 1930 opnået et direkte
medlemstal på 2000.

94



På Fyn skete der også store fremskridt i
1930, og ved årets udgang var alt klar til at
genoptage Knudhoved-løbet i 1931.

1931

Præsidenten for Danmarks Motor Union
udsendte ved årsskifter en nytårsudtalelse
gennem Motorblader, som her skal gengives

i sin helhed:
Atter er der gået et år, og Danmarks Motor

Union er nu 77 år gammel.
Det forløbne år har været begivenhedsrigt,

men DMU er trods alt endnu ikke det, den
bør og mâ. være, samlingspwnktet t'or alle
rnotorrnænd,. Der er for megen uenighed i
klubberne, for mange løb med for få delta-
gere og alt for mange protester efter løbene.
for mange, der ønsker at give deres besyv
med, kort sagtz DMU nrangler den fornødne
arbejd.sro.

Nu går vi ind i et nyt arbejdsår, og det er
mit største ønske, at alle vil gøre deres til, at
DMU må nyde den respekt og forståelse, som
den bør have.

Jeg beder alle Danmarks motormænd mod-
tage mine bedste ønsker om et lykkeligt og
heldbringende nytär med tak for godt sam-
arbejde i det gamle år, idet jeg udtaler håbet
om intimere og mere forstående samarbejde i
1937.

Ove Bendixen, præsident.

Den omtalte uvilje mod Jydsk Motor
union fra sportskørernes side i Jylland fort-
satte også i 1,931 og gav sig bl. a. udslag i en

udtalelse fremsat af "Pariser., Flansen på et
repræsentantskabsmøde, unionen afholdt den
l. maj i FIorsens. Det var i særdeleshed bladet

Jydsk Motor, "Pariser.. Flansen angreb for
dettes omtale af motorløbene.

Redaktør Ulkær imødegik hritikken som
uberettiget.

fnteressen for dirt-trackløb var også blevet
meget stor i provinsen i 1930, og den 27. jvni
var alt klar til at indvi en dirt-trackbane ved
Vejle, der var starter på foranledning af

"Vejle Amts Automobil- og Motorklub. og

"Vejle Amts Motorsportsklub".

1930-31

Vinderen øl åbningsløbet for ømatører på. dirt-trach
banen i Vejle, Ankér Bacb-Sørensen, Randers, Ariel.

Indvielsen af banen blev foretaget af kam-
merherre, amtmand Yalløe, efter at sekretær

Johannessen havde budt det store publikum
velkommen.

Amtmanden takkede motorklubberne for
det initiativ, der var vist ved skabelsen af
dirt-trackbanen i Vejle, således at denne by
nu var blevet centrum for motorsporten i
Jylland, ligesom han lykønskede byens borg-
mester med den nye turistattraktion.

Første løb pã den nye dirt-trackbane var
et banerekordforsøg med flyvende start. Tre
kørere forsøgte rig, nemlig: Bent Jensen,
Odense. Ib Krøyer Christensen, København,
og Aage \Øagner, København. Ib væltede, og
Aage \Øagner opnåede hurtigste tid, 1,36 min.
for de 4 omgange.

Manden, der fungerede som starter ved
åbningsløbene på dirt-trackbanen ved Vejle,
var Knud Danielsen, der ikke havde nærmere
præsentation nødig i denne egn af landet, idet
han kort tid før havde haft en landsomtalt
færdselssag med politiet, der idømte ham en
efter datiden meget stor færdselsbøde på 600
kr. for at køre for hurtigt gennem svinget i
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1931

Amtma.nd Valløe, Vejle, holder indoielsestdlen på dirt-
tracþ banen i Vejle.

Hedensted ved Vejle og videre ad landevejen
mod Florsens i sin nye Marquette sportsvogn.
Forøvrigt blev der, inden dommen faldt i
sagen, foretaget eî prØ\rekØrsel af politiet og
Knud Danielsen gennem Fledensted, hvor
skolebørnene i dagens anledning havde fået
fri og råbte hurra for Knud Danielsen og
hans kørsel, der viste sig meget sikker, og

N

samtidig overbeviste færdselspolitiet om, at
de ikke kunne klare sig med Knud Danielsen,
hverken hvad angih vognmateriale eller køre-
færdighed.

På Fyn genoptog man i 1931, den 19. aug.,
Knudshoved-løbene, der fik en meget stor
succes.

Desværre blev der kastet skygger over begi-
venhederne, idet løbet krævede ikke mindre
end to dødsofre blandt deltagerne, idet Helge
Kruuse, Odense, og Lundstrøm, Sverige, begge

blev dræbt under træningen. Det var også
dengang anselige hastigheder, man nåede op
på. Således blev løbets hurtigste kører, Flenry
Erlind, København, noteret for en hastighed
pi 1.96,5 km/t. med en 1000 ccm special AJS-
maskine.

Ikke mindre end 15000 tilskuere overvæ-
rede genoptagelsen af hastighedsløbene på
Knudshoved-banen.

Afsluttende retsmøde i sagen fra SMU,
som blev omtalt under 1930, fandt også sin
afslutning ved Københavns byret med et for-
lig, efter at sagsØgte hr. Peters beklagede over
for retsprotokollen, at han såvel mundtligt
som skriftligt havde fremsar udtalelser, som
kunne opfattes som en sigtelse mod sagsøge-
ren, hr. Levring - for at denne med forsæt
skulle have ombyttet eller forfalsket de på-
gældende stemmesedler. FIr. Peters udtalte
videre, at det ikke havde værer hans hensigt
at fremsætte en sådan udtalelse, hvorfor han
tilbagekaldte denne.

De forskellige pålidelighedsløb, der afhold-
tes over hele landet på landevejene også i
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1,937, var inde i en meget stærk modgang, idet
der i flere tilfælde af politiet var blevet kon-
trolleret, at deltagerne som regel overskred

den fastsatte hastighedsgrænse' 50 km/t.
Således havde politiet i Vejle under årets

DunlopJøb posteret fast politivagt på vejene

omkring Vejle, og der fandt mange noterin-
ger sted af løbsdeltagere for overskridelse af
hastighedsgrænsen.

Elektrolløbet l93l fik alvorlige konsekven-

ser; for det første kostede løbet ikke mindre
end to danske motorkørere livæ, og for det

andet mente maî, tt løbet, der y^r et pålide-
lighedsløb, der gik gennem både Danmark,
Sverige og Norge, havde været uforsvarligt
tilrettelagt af Sports Motor Klubben, der stod

som arrangør af Løbet.
Som følge af den opfattelse blandt såvel

deltagere i løbet som andre klubber, herunder
Sjællands Motor lJnion, medførte det, at man
pâ. et møde i unionen den 25. juli vedtog føl-
gende resolution:

- Sjællands Motor Unions repræsenta'nt-

sþab ford,ømrner Sports Motor Klwbbens
illoydle og øsportslige oPtræd'en oaerfor and're

þIubber og opford,rer Dønrnørþs Motor Union
til at ød,eløþÞe Sports Motor Kløbben at laae
Iøb eller and,r e rnotor s p ort slìge drr a"ngerrt e nter
i eet år. -

Da denne resolution blev vedtaget af Sjæl-
lands Motor lJnion, var det kommunelærer
Alfred Ffansen, der beklædte formandsposten
i Sports Motor Klubben. Alfred Flansen, der

Nogle af deltagerne i
JydsÞ Motor [Jnions
sornmerstævne i Vejle
1931. - Siddende: Chri-
stensen, Thorup-Strand,
Lyneborg, Esbjerg,
ooerre en-
Lando þer
N.K. e

Rønders. - Stående:
Hadsønd-Peter, læge
Roslelf , Bøchard.t Niel-
sen, Halztor Andersen,
Tange og Frø Rosleff.

1931

så at sige altid i såvel skriftlig om mundtlig
omtale kun blev benævnt med navnet uskole-

læreren.<, oplyste selv i et interview, at det
skyldtes den omstændighed, tt hm var den

første skolelærer og f.orøvrigt også den eneste'

der kørte motorløb.
Flverken før eller siden 1931 er der vel

afholdt så stor en sammenkomst af motorfolk
som det jydske sommerstævne ar:.artgeret tf
Jydsk Motor Union på dirt-trackbanen i
Vejle den 30. august. Ikhe mindre end 10000

mennesker var samlet til dette stævne, der

Y ar et jubilæumsstævne.

En kendt dansk motorsportsmand i 7931

var Niels Sørensen. Samme Niels Sørensen var
under et dirt-trackløb i Pardobitz i Bøhmen

i Tyskland udsat for et meget alvorligt styrt,
hvor han blev dødeligt kvæstet. I faldet rev
Niels Sørensens maskine en række tilskuere
med sig, idet den gik ud gennem afspærringen.

Ni personer fik lettere kvæstelser, der for
stØrste partens vedkommende var arme- og

benbrud. Løbet, hvorunder ulyhken skete, gik
under navnet: "Løbet om den gyldne styrt-
hjælmu.

Rodeoløb for automobiler og i særdeleshed

Ford-biler var rigtig kommet på mode i 7931,

og der blev afholdt et stort stævne i Køben-
havn og Ãrhus. Ved rodeostævnet for Ford-
biler i Ãrhus var åer samlet ikke mindre end

2O.OOO tilskuere på Jydsk Væddeløbsbane, da

stævnet under protektion af H. Kgl. H. Kron-
prins Frederik blev åbnet af borgmester Jacob
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Der bleo boldt Ooe
Bendl.xen t'or at terne
tted det svensþe

1931

Jensen, Ãrhus, og dfuektør E. Flansen, Ford
Motorcompagni, .Ã,rhus.

De fire bedst placerede Fordvogne blev
kørc afz H. P. Timm, Mundelstrup, (jydsk
rodeomester), Albert Andersen, Ã.byhøj, C. P.
Møller, Vejen, og Aage Purup, Galten.

Det store svenske grand prix ved Saxtorp
i Sverige blev også i 7937 en meger sror suc-
ces, og fra Danmark hjemførte FI. Sønderup,
AJS, en tredieplads, hvorimod Carl Topp

Sbaespilleren Hans W
Petersen øar aþtio
autonobilsportsmand
fra 1930 til 1933.

måtte udgå få hundrede merer før mål med
maskinskade. I året 1937 var det også, at der
nye danske motorsportsnavn Sv. Aage Eng-
strøm kom helt til tops, idet han dette år blev
vinder af såvel uFarrisløbet<< som det nordi-
ske jordbanemesterskab, der blev afvihlet på
Amager travbane.

Den før omtalte resolution fra Sjællands
Motor Union om ar udelukke Sports Motor
Klubben fra at affangere motorsportsstævner
i eet år kom til behandling på Dansk Motor
Sportsråds møde den 19. oktober.

Resultatet af behandlingen af sagen blev,
at Sjællands Motor Union ingen ret havde til
at udelukke Sports Motor Klubben, hvilket
fremgik af dommens præmisser, der lød så-
ledes:

- Dønsþ Motor Sportsråd ser iþ.þe i råd.ets
reglentent nogen loøhjernrnel for, øt en lands-
delsønion kan foretage d,en omhønd.led,e ød.e-
løþþelse. -

Denne dom måtte SMU selvfølgelig bøje sig
for, og dermed udrandt 1931.
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1932.
Det var med bange anelser, danske motor-

sportsledere så året 1932 i møde, der skulle

nemlig dette år vedtages en ny færdselslov af
regeringen, og man påregnede, at denne ville
indeholde forbud mod de såkaldte landevejs-
løb, også kaldet pålidelighedsløb.

Anelserne om forbud mod afholdelse af
pålidelighedsløb på landevej slog også til, idet
et sådant forbud var indeholdt i den nye

færdselslov, da denne blev vedtaget og sat i
kraft.

Den omstændighed, at disse pålideligheds-

løb, der nu gennem mange år havde udgjort
det største antal af. dansk motorsports affarL-
gementer, ikke mere kunne arrangeres, med-
førte, at trialsporten efter engelsk mønster På
privat område blev indført her i landet.

1932

præsident for Danmarks Motor Union, hvor
han altså fungerede i 7 fu.

Ved Ove Bendixens bisættelse var der stor

deltagelse fra motorsportskredse fra såvel

ind- som udland.
Det første ordinære repræsentantskabsmøde

i Danmarks Motor Union, der afholdtes efter
præsidentens død, blev ledet af vicepræsiden-

ten Lassen Landorph, Randers, og På mødet

blev det bestemt, 
^t 

man ville lade vicepræsi-

denten fungere som præsident indtil videre,

da man ikke ville foretage et overilet valg af
ny præsident. På ekstraordinær rePræsentant-

skabsmøde, der afholdtes i Odense den 20.

november, foretog man præsidentvalget, og

direktør Albert Jensen, København, blev en-

stemmigt valgt.
Direktør Albert Jensen var ikke nogen ny

mand indenfor motorverdenen, idet han i
adskillige år havde fulgt KDAK's virksom-
hed med stor interesse og var medlem af
Dansk Motor Klubs bestyrelse, ligesom han
yar nær ven af de¡ afdøde præsident Ove
Bendixen.

Grunden til, at valget som præsident var
faldet pâ. direktør Albert Jensen, vat, at denne

havde stillet sig i spidsen for dannelse af en

landsforening, der skulle samle alle danske

motororganisationer for dermed at få en en-

ejst af
På afdøde
oe Bendix-

ens gra,usted.

En stor sorg skete også inden for Danmarks
Motor Union i 1932, idet præsidenten, Ove
Bendixen, efter lang tids håbløs sygdom afgik
ved døden den 7. juni.

Ove Bendixen blev kun 44 år gammel, men

havde gennem mange lr været en førende per-
sonlighed inden for de danske motororgani-
sationer. Ffan var blandt de første motor-
kørere her i landet og var medarcangør af de

srore Fanø-løb. t tgzz blev han valgt til for-
mand for Dansk Motor Klub og i 1925 til
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1932

hedsfront inden for motorinteresserede, som
man stadig savnede.

Den nyvalgte præsident Albert Jensens kar-
riere inden for Danmarhs Motor Union shulle
imidlertid ikke blive af lang varighed, idet
han allerede i løbet af sommeren 1932 tak
sig tilbage grundet uoverenssremmeiser angå-
ende oprettelse af den tidligere omtalte lands-
forening.

Danmarks Motor Union filc den 21, no-
vember ny præsident, idet besryrelsen på et
møde denne dato valge formanden for Jydsk
Motor Union Lassen-Landorph, der siden Alb.
Jensen fratràdte, i sin egenshab af vicepræsi-
den havde fungeret som præsident for unio-
nen.

Rent sportsligt blev â,ret 7932 er meger srorr
år for danslc motorsport; et meget stort antal
motorbaner, såvel dirt-track, jordbaner som
terrænbaner, blev dette år åbnet og rager i
brug, nu da det var slut med at køre de store
pålidelighedsløb på landevej og andre offent-
lige veje.

Det første TT-løb i Danmark blev således
også afvihlet i 7932 på et privat område i
Korsør slçov. Banen var en trekantbane, og
løbet blev arrarlgeret Kr. himmelfartsdag og
blev en meger sror succes, ikhe mindst fordi
der blev budt på inrernarional deltagelse.

Dirt-trackbaner var der blevet en del af
her i landet i årets løb, således i .A,rhus,

Odense, Karbæksminde og Holbæh, foruden
at der var vældigt liv ved mange løb pâ" banen
i Vejle, og banen ved Roskildevejen vågnede
efterhånden fra en dvaletilværelse, hvilket
også var berettiget, da ikke mindre end zoOOO

dlskuere overværede det første løb.
Terrænbaneløb var en ny form for motor-

sport her i landet, men den fik omgående stor
succes, i særdeleshed løbene på Gandløse-
banen havde publikums bevågenhed. Også
baklreløb blev for første gang forsøgt i Rav-
neholm skov.

Ãrets danske mesrre på toOO m jordbane
blev kåret ved løb på Amager travbane, hvor-
imod nordiske mesterskaber 7932 blev afvik-
let i Sverige.

Endelig forsøgte man også kombineret ter-
rænbane- og hastighedsløb i t93Z ved "Sand-
kroenu på Sjælland.

Sa. Aage Sørensen, Kø-
benhaztn, og Niels Sø-
rensen, Købenbavn, oed
å.bningsløbet på. dirt-
trach. banen i Odense
19 32
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1933
Ãret startede med, at det store, internatio-

nale Monte Carlo Ralley passerede vort lille
land, hvor motorløb på landevejene ellers var
forbudt. En ikke ringe del af det store løbs

deltagere havde valgt de nordiske startsteder
i t933, således 18, hvoraf to damer. En af de

første deltagere, der ankom til kontrollen i
København, var en engelsk dame, mrs. Gough
Riley, iøvrigt var den nordlige rute meget

hård, og adskillige udgik, inden de nåede

København.
Sir Malmcolm Cambell, der i 7932 satte ny

verdensrekord over 1 km med en gennemsnits-

fart pä 408 km/t, var ikke tilfreds hermed,

og i februar måned lykkedes det for ham på

Daytona Beach med en forbedret "Blå Fuglu
at presse rekordfarten op til 438 km i timen.

Samtidig med denne rekord blev der åbnet
en ny rekordbane i staten Utah i USA på en

saltslette, så der taltes om, at der ret hurtigt
ville blive rettet angreb på Chambells rekord
fra ânden side.

Sports Motor Klubbens generalforsamling
sidst i januar 7933 bragte et helt nyt navn
frem inden for dansk motorsportsorganisa-
tion, idet ingeniør J. P. H. Ørs blev valgt til
klubbens formand. Ganske vist havde hr, Ørs
spillet endda en meget stor rolle bag kulisserne

1933

Morian Hansen taþþer den

ame riþ ans le e dir t- trac krY tt e r
Sproøts Elder for god karnP

oed løbene på. Roskildeøeien
i Københapn.

ved flere store motorsportsarrangementer de

sidste år, men fik nu altså lejlighed til at tage

mere aktiv del i arbejdet. Senere på året blev
hr. Ørs valgt til næstformand i SMU og kom
kort tid efter til at fungere som formand efter
den hidtidige formand, hr. Suhrs bortrejse til
Odense.

Da motorfolk må og skal have afløb for
hestekræfterne og have opgaver lidt uden for
det almindelige, og landevejsløbene i deres

gamle form nu var forbudt af politiet, var det
naturligt, at man i 1933 så sig om efter nye
veje, da de forskellige baneløb, der afholdtes
i landet, ikke var for den store kreds af mo-
torklubbernes medlemmer. Det var derfor også

med stor glæde, at man hilste det af Dan-

Grosserer Carl Sthr, der
efterfalgte Fyens

Motor Unions tndnge-
å,rige formand., oinhand-
ler Alfr, O. Jørgensen.

i
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marks Motor Union og dagbladet BT arran-
gerede trial efter engelsk mØnster, selv om
antallet af deltagere burde have værer bery-
delig større, men man høstede som arrangØr
gode erfaringer, og selv om der i 1933 kun
blev tale om et par Løb af denne arr, var man
klar over, at 1934 ville komme til at vise en
betydelig stigning inden for denne løbsform.

Til glæde for alle motorkørende, såvel bili-
ster som motorcyklister, var der i 3O,erne rig-
tig gang i brobygningen her i landet; således
blev der i 7933 tilendebragt et srorr brobyg-
ningsarbejde i Ãlborg, en ny Limfjordsbro
blev indviet, bygning af en Storstrømsbro var
vedtaget, og arbejdet med bygningen af Lille-
bæltsbroen skred hurtigt frem.

Ganløse terrænbane havde i 1933 en ud-
mærket sæson med en stadig voksende publi-
kumstilslutning, og alle landets betydende
kørere havde nu deltaget enren en eller flere
gange på banen. Løbene I t933 kulminerede,
da Sv. Aage Engstrøm vandt den mægtige
,Ganløsepoþalo, det var en søsterpokal til
,Farrispokalen,,, som man ikke fik lov til at
konkurrere om på Ganløsebanen.

Farrisløbet, der jo hørte til datidens store
løb, var indstiftet i Glostrupbanens srore dage,
hvor man håbede at kunne samle kørere fra
alle lande, men hvor man lçom til at opleve
store skuffelser.

Løbets navn stemmede fra, at nFarris-Sel-

Svend Aøge Engstrøm med
lawrbærþrans et'ter at haae
oundet det tyshe dirt-trdcþ-
mestersþøb 1932 i Bresldu.

skabet" 1 1924 skænkede foreningen uMotor-
sport< en stor, smuk og meget kostbar vandre-
pokal, der skulle udsærres som præmie i mel-
lemklassen for motorcykler i scratchløb på
motorbanen i Glostrup. Pokalen skulle vindes
3 gange for at blive ejendom.

Da motorbanen i Glostrup måtte lukke, og
da senere foreningen 'Motorsportu blev op-
løst, opstod der vanskeligheder om pokalen
- vandrepokaler er jo ofte srtidens æbler, -
men der blev dog truffet den bestemmelse, ar
pokalen overgik til >Sports Motor Klubbenn,
som fremtidig skulle udsærte den i løb for
motorcykler på en dertil egnet bane.

Løbet, der i 1.932 blev kørt på Amager trav-
bane, kunne trods alle anstrengelser ikke gen-

Ib Krøyer Christen er þlar til start oed det spensþe
grand prix i 1931, hoor høn hjemførte en fin uedie-
plads. (Excelsior).
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1 933

Den dansþe Britisþ Excelsior pit oed det so.tensþe grand-prix 1932. Fra oenstre: Aage Wdgner, 500 cc, Carl Topp,
350 cc, og Ib Krøyer Cbristensen,250 cc.

nemfØres på denne bane i 1933, og Charlot-
tenlund travbane lykkedes det heller ikke at
få stillet til disposition. "Sports Motor Klub-
ben" havde derfor besluttet at afvikle ,Far-
risløbetu på Ganløsebanen søndag den 30. juli
og foretog i denne anledning en regulering af
banen.

Dette arrangement gav anledning til pro-
test, idet indehaveren af "Farrispokalenu fra
1,932, Aage \Øagner, København, mente, at
Ganløsebanen ikke kunne kaldes for en egnet
bane til dette løb, hvorfor han sammen med
protesten deponerede pokalen, indtil protesten
var afgjort.

Aage -Wagners protest kunne imidlertid
ikke nå at blive afgjort i Dansk Motor Sports-
råd inden løbet pä Ganløsebanen den 30. juli,
så Sports Motor Klubben sikrede sig en søster-
pokal til ,'Farrispokalen.., den sålçaldte ,Gan-
løsepokal..,, der ved løbet blev vundet af Sv.
Aage Engstrøm. Aage \Øagners protest var
naturligvis kun af principiel karakter, hvilket

da også vil ses af, at han deltog i løbet om

"Ganløsepokalen.,, men et styrt tidligt i løbet
satte ham ud af spillet.

Efter dette løb var det slået fast, at Ganløse-
banen var blevet en institution, som havde sit
store og faste publikum såvel fra København
som fra oplandet langt omkring til alle sider,

og Sports Motor Klubbens planer for den

kommende sæson var da også at tíhettelægge
en række endnu bedre løb, end der var afvik-
let hedtil.

TT-løb i Korsør lystskov blev i 1933 arran-
geret af Sjællands Stifts Motor Klub og havde
nu ogsj fundet sine faste rammer. Løbet, der

blev afholdt for anden gang, havde udmærket
tilslutning fra såvel publikums som køreres

side.

Banen, man nu havde i Korsør lystskov,
var al god kvalitet, også hvad afspærring
angik, så man håbede, at dette løb ville blive
en årlig tilbagevendende dansk motorspofts-
begivenhed. De enkelte klasser i 1933 blev
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1933

Ved åbningsløbet på Korsør rnotorbøne 1933 aandt
Sports Motor Klabben holdþonþørrencen. Det sejrende
hold. lra venstre Saend, Aage Sørensen, Aage Wagner
og Henry Jørgensen. HeIt til venstre kløbbens daøæ-

rend.e t'ormand, ingeniør Ørs.

vundet af: Holm Madsen, 250 cc Royal En-
field, Henry Jørgensen, 350 cc Norton, og
Chr. H. Jørgensen, 500 cc Royal Enfield. I
350 cc klassen opnåede F{enry Jørgensen
dagens hurtigste tid og vandt dermed dagbla-
det Politikens ærespræmie.

På Fyn måtte man i 7933 renoncere på at
arrangere dirt-track og jordbaneløb, men til
gengæld afholdt man nogle vellykkede ter-
rænbaneløb ved Langesø, hvorfra der kan no-
teres fuldt så dramatiske situationer og epi-
soder som i Ganløse. Alene navnet på en af
passagerne på banen, uDødsdromen", fik håret
dl at rejse sig på hovedet. De raske fynboer
opnåede da også overraskende resultater, når
de deltog i Ganløse, ligesom de havde for-
nøjelsen at sende Flerman Larsen til Oslo,
hvor han klarede sig pænt på Korketrækkeren.

Hvad der gjorde ærrænløbene så tiltræk-
kende og spændende for tilskuerne, var vel
nok den omstændighed, ar man ofte fik lejlig-
hed til at beundre kørernes færdighed i at
klare tilsyneladende halsbrækkende situatio-
ner.

En morsom episode, der bør nævnes herom,
var Bruun Larsen i "Dødsdromen., hvor hans
maskine ikke blot skulle ovevinde terrænets
vanskeligheder, men også befordre rytterens
sværvægtscorpus, men begge dele blev fint
klaret.

Danmarks Motor Union gjorde i 1933 alt
for at skaffe de danske kørere lejlighed til at
vise de danske farver i udlandet, og selv om
vi ikke i første omgang høstede de store laur-
bær ved bl. a. "Grosser Preiso på Avusbanen
i Berlin, så fik vi dog en lille smag på, hvad
der kræves ved sådanne lejligheder. Såvel
Svend Aage Sørensen som Aage Vagner fik
maskinskade og måtte udgå.

Mere held havde Svend Aage Sørensen sam-
me år i Riesengebirge, hvor han i det store
bjergløb hævdede sig smukt og i et meget fint
selskab af fremragende tyske kørere placerede
sig som nr. 2 i 500 cc klassen.

Ved det svenske automobilløb ved Vram
deltog også et par danskere, og Morian gen-

nemførte det dramatiske løb til få meter før
målet, hvor han måtte udgå med maskin-
skade.

Ved Sveriges grand prix ved Saxtorp op-
nåede vi i 1933 ikke at hente nogen førstepræ-
mie hjem, men var dog smukt og fyldigt re-
præsenteret og havde den tilfredsstillelse, at
5 mand af 8 gennemlørte dethàrdeløb, og af
disse fik 4 pengepræmier pâ.200 svenshe kro-
ner stykket. Uden nævneværdig TT-træning
og uden hjemlige fabriker til at støtte med
materiel var dette resultat betydelig bedre,
end det ser ud til.

Danmarks stØrste triumf i udlandet i 1933
fejrede vi, da Svend Aage Engstrøm hentede
det nordiske mesterskab hjem fra Oslo, hvor
han måtte kæmpe en drabelig kamp med Sve-
riges og Norges bedste ryttere, som gjorde alt
for at gøre ham rangen stridig.

Ved samme lejlighed gjorde såvel Flerman
tarsen, Odense, som Svend Aage Sørensen,
København, sig pænt gældende i Korketrælç-
keren, en løbsform, der i hvert fald for den
første var noget uvant.

Ved det årlige bahkeløb i Ravnholm skov
1933, hvor Sports Motor Klubben var med-
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Situation fra sping på d.irt-tracÞbanen oed RosÞildevejen i Københaon. Bernærþ, at Índ'n også dengang bøode lys-

anlæg, så.ledes at der þwnne leøres aftenLøb.

arrangØr sammen med dagbladet Politiken,
var deltagelsen meget stor, og Sv. Aage Søren-

sen opnåede bedste tid og vandt dermed den

store Ravnholm-pokal til ejendom.

Sidst på året blev der indviet en hel ny jord-
bane i Korsør, hvor Sjællands Stifts Motor-
klub havde lagt et meget stort arbejde i anlæg-

gelsen af en virkelig god bane. Man nåede

ikke at afholde mange løb pF, banen i 1'933,

men begyndelsen tegnede godt, idet bl. a. årets

danske jordbanemesterskaber blev afviklet på

banen med det resultat, at Sv. Aage Sørensen

blev mester både i 350 og 500 cc klassen.

Agner Flansen, København, erobrede mester-

skabet i 250 cc klassen, og David Axelsen
beholdt mesterskabet i sidevognsklassen.

Farrisløbet på Amager travbane blev vel
nok årets stØrste hjemlige motorsportsbegi-
venhed, efter at man så småt havde opgivet
at kunne få dette vigtige løb gennemf Ørt. Eng-

strøm fejrede her en stor triumf og sejrede

over de svenske ryttere Skeppsted og Sunn-
quist, selv om det kun var med brøkdele af
sekunder.

I Jylland stod det meget sløjt til med mo-
torsporten i 1933. Med undtagelse af dirt-
trackbanerne i Ãrhus og Vejle blev der så at
sige ikke dyrket motorsport i denne landsdel.
Den jydske motororganisation, Jydsk Motor
IJnion, beskæftigede sig så at sige udelukkende
med turisme og andre almene opgaver i for-
bindelse med de motorkørende. Unionen af-
holdt i 1933 således et stort sommerstævne

på Uldrup bakker ved Florsens med store øler
af kendte mænd inden for motororganisatio-
nerne, hornmusik og anden underholdning,
deraf bl. a . bakkeprøver lor de fremmødte
turistkøretøjer.

Som afslutning på 1933's motorløb afholdt
Motor Camping og Frederiksborg Amts Mo-
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1933-34

Fra et d'irt-tracþløb ned international d.eltagelse, Fra oenstre: Stevis St. Georg, Aøstrølien, nr. 1, Niels Sørensen,
Danmørk, nr. 11, Franz HecÞ, Tyskland, nr. 6, Morian, Danmark, nr. 13, og Fritz Niss, Tyskland., nr. 7. (Morian
haøde þort t'orinden rnistet en fortand.)

torklub hvert sit trial med stor tilslutning og
succes i håbet om, at flere af denne arr for-
nøjelige løb mätte blive afholdt i den kom-
mende tid.

Endelig fik Danmarks Motor Union inden
udgangen af ßfi en ny præsidenr, ider posren
blev o vertaget af overre tssagf. Ør er Lassen-Lan-
dorph, Randers, under hvis ledelse bestyrelsen
håbede, at der måtte komme et frugtbringende
arbejde i gang til gavn for unionen og dens
klubber.

1934

1934 var for klubberne og Danmarks Motor
IJnion et livligt år med udmærket samarbejde
.og fremgang på mange måder. De forskellige
baner pä øerne havde ikke så strålende resul-
tater som tidligere år, selv om der blev kørt

mange gode løb, som man kunne lægge til
grund for fremtidens banesport og dispositio-
ner; man regnede nemlig med, ar et højst al-
vorligt spørgsmål angående en sror forlystel-
sesskat ville finde sin afgørelse i 1.935.

De meget populære trials viste i 1934 deres
livskraft, og det, man mesr frygtede for de
kommende är, trar, at disse ikke ville have
søndage nok til efterspørgslen.

Medlemstallet i klubberne under Danmarks
Motor Union i 1934 visre en stor stigning, og
unionen havde den tilfredsstillelse, at den
tanke, man i over 10 är havde gjort sig til
talsmand for, nemlig oprettelsen af et fælles-
råd for de danske motororganisationer, blev
realiseret. Dette fællesråd, der tidligere havde
yæret forsøgt dannet, regnede man med nu
ville begynde et effektivere arbejde for moror-
folket som helhed i spørgsmåI, der særlig
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1 934

Soend. Aage Sørensen, grosserer Hedetot't og racermeÞaniþer Allan Bruce t'ra Britisþ Excelsior i Englønd. De to

sidste øø en øundoærlig hjælp t'or Svend Aage Sørensen i hans t'ine Þømp med þonþurrenterne i 250 cc þlassen oed.

d.et soensþe grand-prix i Søxtorp 1934, boor ban hjemførte seiren tiL Dantn4rk.

havde tilknytning til regering og myndighe-
der.

Ãrets første måneder i L934 var ligesom tid-
ligere år præget af at være en ret stille dd.

Den første begivenhed af interesse var
Fyens Motor lJnions 10 års jubilæum den 26.

februar, hvor denne landsdelsunion med til-
fredshed kunne se tilbage på de svundne begi-
venheder. At Fyens Motor Union havde været
Iedet i det rette spor med fordragelighed inden
for rammerne, havde man et tydeligt bevis
for deri, at grosserer Alfred O. Jørgensen
havde beklædt formandsposten for unionen i
alle 10 år og stadig fortsatte efter jubilæet.

Flere fynske klubber var i dette tiår opstået,
og det var i særdeleshed det sportslige, der
havde \ræretihøjsædet inden for Fyens Motor
Union.

Motorklubben Fyens Motor Sport, der var
en af landets stárste, kunne også i 1934 fejre
10 års. jubilæum, nemlig den 6. marts, hvor
klubben med stor tilfredshed kunne se tilbage
på en række store og vellykkede motorsports-
begivenheder, som klubben havde ..ræret arraî-
gør af, og hvoraf vel nok Knudhoved-løbene
havde været de stØrste. Man havde her opnået
hastigheder, der stærkt nærmede sig Fanø's.
Landevejsløbenes tid rummede også gode min-
der, f. eks. det store fynske Fyrløb foruden
mange pålidelighedsløb til udlandet, der star-
tede og sluttede i Odense.

I jubilæumsåret rådede Fyens Motor Sport
over en terrænbane ved Langesø, hvor der alle-
rede havde 'været kØrt. flere store løb med
tusindtallige tilskuere.

Motorsporten i 1934 blev som tidligerä
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1934

nævnt præget af et meget storr antal trials
foruden en del baneløb. Indledningen på
7934's mororsportssæson blev gjort af Nim-
bus Klubben, der i februar afholdt trial, der
trods vintervejr fik et udmærket forløb, hvor
den unge Josef Koch blev dagens mand som
løbets leder og tilrettelægger. Vinderne i løbet
blev Ivar Nielsen, Rudge, Th. Bengtsen, FID,
og Sylvest Andersen, Chevrolet, idet der i da-
tidens trials også blev kørr auromobilklasser.

Sports Motor Klubben ville også gerne give
sine kørere skarp konfekt, hvad der smagte

"de gamle drengeu bedst, så årets næste trial
i 1934 blev derfor er nattrial arrangerct af
SMK, hvor tåge og regn i forbindelse med
mørket om natten tyndede godt ud i de delta-
gendes rækker. Helge Jensen vandt senior-
klassen.

De sjællandske provinsklubber, Holbæk og
Omegns- og Roskilde og Omegns Motorklub-
ber, arrangerede også et par store trials, hvor
der i det første dukkede en ny fremragende
kører op i automobilklassen ved navn Poul
Cadovius, der sejrede i stor stil, hvorefter han
gik fra sejr til sejr i de kommende trials.

Tidligt pâ. àret afviklede Fyens Motor Sport
sit mesterskabsløb, der takket være øsende
regnvejr bød pà næsten ufremkommelige eta-
per, således at de fleste af de fä sejge gutter,
der havde trodset strabadserne, udgik. Bedste

Aage 'Wøgner, der også for-
sø|te sig som dirt-tracÞrytter,
þøn ikþe rigtig lide þonþur-
rentens smiden om sig med
slagger og støo. (RosÞilde-
oejen).

solokører blev Hermann Larsen, og i auto-
mobilklassen var det ing. Korsgaard, der gik
af med sejren.

Baneløbssæsonen fik en glimrende indled-
nrng 2. påskedag, idet der samtidig blev star-
tet på hele tre baner, nemlig Korsør, Ganløse
og Holbæk, og optakten var alle steder meget
fin.

I Korsør faldt 1,933's rekord straks, idet
Helge Jensen pressede Svend Aage Engstrøms
rekord ned fra 2,78 til 2,77,2.

I Ganløse fik man en ny attraktion, idet
den gamle motorsportsmand Knud Danielsen
udsatte en meget stor og flot pokal, der fik
navnet ,rKammeraternes Pokal., og hvorom

Svend. Aage Sørensen ¡ned, laørbærleransen ct'ter sejren
i 250 cc þlassen oed. det saensþe grand prix i 1934.
(Excelsior).
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Et af stamfilmens store naone, filmssÞuespillerinde Karina Bell, lykønsÞer og oaerrækket' Morian en ,leopo eltet en

sejrrig d.ag på dirt-traclebanen.

der skulle køres hver Iøbedag, og den rytter,
der så havde samlet flest points ved sæsonens

slutning, havde vundet pokalen til ejendom.

På årets første løbedag tegnede Ivan Jensen
sig for 5 points og Svend Aage EngstrØm for
4 points, men det blev dog ingen af disse, der
blev den endelige vinder, men derimodEjnar
Knudsen, der havde samlet så mange points
inden årets sidste løbedag, at ingen kunne ind-
hente ham, hvilket også var meget heldigt, da

han på denne dag måtte udgå med maskin-
skade.

Holbækbanen led derimod i 7934 en trang
skæbne, idet der faldt afgørelse på en skatte-
sag, som banen havde løbende, og da politiet
derefter opkrævede den skyldige forlystelses-
afgift, måtte banen opgive videre løb, da den
ikke mere økonomisk kunne bære sig. For-
øvrigt led den aÍ Banerytternes Klub i for-

ening med Bornholms Motor Sport anlagte
bane ved Rønne samme skæbne.

Grundet disse kedelige banekrak arbejdede

Danmarks Motor Union meget kraftigt på at

få forlystelsesskatten nedsat i de kommende
år, hvilket ville være en livsbetingelse for ad-

skillige baner i landet i fremtiden.
I april måned havde BSA-Klubben udmær-

ket deltagelse ved et stort trial, hvor den nye

Nimbus for første gang startede med Josef
Koch i sadlen med det resultat, at han opnå-
ede en fin førsteplads. Forøvrigt var der i
dette løb indlagt en klubholdskonkurrence,
hvor Motor Sports Klubbens hold bestående

af Ch. Christiansen, Klarskov Nielsen og

Børge \Øitthøft sejrede.

Den 19. april fyldte Danmarks Motor
Union 20 är, men man havde besluttet at vente
endnu 5 år, inden man afholdt en større jubi-
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læumsfestlighed i håbet om, ar de endnu reste-
rende år indtil 25 års jubilæet måtte betyde
yderligere fremgang og stabilisering af unio-
nen.

Det årlige repræsenrantskabsmøde i unionen
blev afholdt den 22. april i Esbjerg, hvor na-
turligvis motorbanernes forhold med de høje
forlystelsesafgifter var dagens store samtale-
emne.

Ing. Ørs, lormand t'or
Sports Motor Kløbben,
1933. Formand lor
Sjallands Motor [Jnion
19j4 og derelter præsi-
dent for Danmarks
Motor Union,

Sjællands Motor Unions forårsmøde blev
også afholdt i april, og her valgtes ingeniør
J. P. H. Ørs til unionens formand, efter at han
havde fungeret som sådan, siden grosserer
Suhr var rejst til Fyn i 7933.

\Ø. Reichstein, Slagelse, blev valgt til næst-
formand, og Anker Nielsen og Hoffmeyer
genvalgtes til henholdsvis formand for sports-
rådet og forretningsfører. Til medlemmer af

Et ødsnit al d.en àanske elite
inden lor 1930'ernes dirt-tracþ-
løb: Vølter Ryle, Kai Hansen,
Helge lensen, Eínar Knudsen
og Morian.

sportsudyalget valgtes \l¡¿ld. Børnum og Vald-
Hansen med Ingemann Rasmussen som sup-
pleant.

Af andre løb pà Korsør-banen í 1934 kan
nævnes klubkonkurrencen den 10. maj, hvor
Rudge Motor Klub blev vinder ved et hold
bestående af Engstrøm, Agner Ffansen og Ivan
Jensen.

Ligesom tidligere år havde Danmarks Mo-
tor Union også i 1934 repræsentanrer uden
for landets grænser ved de største løb, men
havde nogen vanskelighed med at skaffe det
bedste materiel frem. IJanset disse vanskelig-
heder gjorde rytrerne deres bedste, således at
man fik samlet en lille stab,'der kunne repræ-
sentere landet på værdig måde.

Til Solvallaløbet i Stockholm om foråret
var man meger inreresserer i at lä et fyldigt
dansk hold af sted, og det lykkedes også at
sende 4 mand, nemlig Svend Aage Engstrøm,
Aage \Øagner, Flelge Jensen og Svend Aage
Sørensen. Mellem disse og er svensk hold be-
stående af Barthelsson, Gunnar Kalen, Carl
Jonsson og Sten Edlund blev der udkæmpet en
landskamp. Resultatet blev, at Sverige vandt
i sammenla$ rid 8,27,I, medens det danske
landshold opnåede tiden 8,52,08, Iøvrigt be-
satte det svenske hold de første 5 pladser, men
grundet manglende klasseinddeling efter ma-
skinstørrelse kan det tjene som undskyldning
for det danske hold, at alle svenskerne kørre
pä større maskiner end danskerne. Engstrøm
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Tv. Corfitzen og tb. Soend Lange drølter rnøligbed'erne

for en t'in placering med'Waltber Ryle, der sid,der pâ

Rødge-raceren,

blev bedste dansker pâ en 500 cc maskine,
idet han placerede sig som nr. 6.

Karrebæksmindebanen havde også en række

gode løb i 1.934, men var mod slutningen af
året forfulgt af uheld med vejret, således at
man ikke var alt for overvældetaf det økono-
miske resultat. Baltzer Flansen havde på denne

bane en række triumfdage, idet han besejrede

alle de danske og udenlandske stjerner som f.
eks. Torsten Sjøberg, Sverige, Alf. Rumrich,
'Tyskland, og Broncho Dixon, England.

Også herhjemme blev der kørt landskamp,
endda flere. Korsør motorbane arrangercde
den første 2. pinsedag, hvor kørere fra Dan-
mark, Norge, Sverige og Tyskland skulle
kæmpe om sejren. Fra Tyskland deltog den
sympatiske Eduard Ziemer, men på grund af
'en sammenkørsel med Ãke Jønsson, Sverige,
tidligt på dagen kunne han ikke deltage i den
afsluttende landskamp, der således blev en

skandinavisk match, hvor resultatet blev, at
Rolf Lou, Norge, løb med sejren i tiden
2,50,08, medens Aage \l¡agner, Danmark,
fulgte ham til døren og forgæves forsøgte at
slå ham, men måfte nøjes med andenpladsen
og tiden 2,57,01,

1934

Det var betydelige baneløb. Farrisløbet kør-
tes igen som sædvanlig plaL Amager travbane,
og der var mødt konkurrenter fra Sverige og

Finland. Sverige havde sendt den tidligere
vinder Ivar Skeppsted for at sikre sig

anden andel i pokalen, da Engstrøm stod med

store chancer for at vinde pokalen tredie gang

og dermed ejendomsretten, men uheldet var
som så mange gange ude efter Engstrøm, idet
han, på et tidspunkt da han fwte den afgø-
rende afdeling af bbet stort, måtte udgå med
gummiskade, og da det ikke kunne konstate-
res, om det var sket inden udgangen af. første
sving og altså berettigede til omstart, måtte
han se Skeppstedt sikre sig anden aktie i poka-
len og retten til at besidde den for eet år. Selv
om udfaldet var beklageligt for de danske
farver, trøstede arrangørerrre af Farrisløbet
sig med, at der også i 1935 skulle køres om
pokalen, og håbede så, at dette løb måtte blive
alle tiders opgør mellem Engstrøm og Skepp-
stedt.

Skeppstedt's vindertid i 7934 blev 3,03

efterfulgt af Agner Flansen 3,09,08, Carl

Jonsson 3,'l.L og Torsten Gustafsson 3,11,08.

Kort tid efter Farrisløbet fik Svend Aage

Engstrøm et lille plaster på såret, idet han

vandt den af Sports Motor Klubben udsatte
søsterpokal af samme udseende og dimensio-
ner som Farrispokalen, nemlig Ganløsepoka-
len. Ivar Skeppstedt var også inviteret dl at
deltage i løbet på Ganløsebanen om denne
pokal, men var forhindret. Engstrøms vinder-
tid blev 2,16, tæt fulgt af nr. 2, Svend Aage
Sørensen i tiden 2,22.

I det store tyske landevejsløb i 1.934, d,e¡

gik over 2000 km afspærrede veje, deltog Dan-
mark med 4 automobiler og 2 motorcykler.
Løbet var meget hårdt, og alle de deltagende

danske vogne startede i den vanskeligste
klasse, nemlig over 3000 cc. Af i alt 51 star-
tende vogne i denne klasse gennemførte kun
4, hvoraf den ene var dansk med Henning
Dalsgaard som fører og Vald. Hoffmeyer jun.

som observætør. Ogsâ en anden dansk vogn
bemandet med Beyer Clausen og Skjødt gen-

nemførte hele løbet, men få minutter over
respittiden, så de blev ikke præmieret.
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SideuognsÞ.øreren H. Sleozs omgioet af glade rnototþarnmeratcr, eftcr at Ind.iøn'en bar oist alle þonþørrenter bag-
b juLet.

Sveriges grand prix 1934 ved Saxtorp blev
en meget stor begivenhed for dansk motor-
sport, kun skade at de sidste dages uvejr inden
løbet forhindrede tusinder af danske tilskuere
at tage turen orrer sundet og derved blive
vidne til Svend Âage Sørensens srore triumf.
I 250 cc klassen vandt han suverænt på Britisk
Excelsior i tiden 3,07,07,6, medens andenplad-
sen blev besat af englænderen Tyrell Smith i
tiden 3,11,09,5. 5. klasse C. 500 cc blev vun-
det af Ragnar Sunnquist, HVA, 3,76,45,6.
Begge de danske deltagere i denne klasse ud-
gik, Knud Mogensen på grund af en glassplint
i øjet og Holm Madsen på grund af en tænd-
rørssprængning. Klasse C blev vundet af Mel-
lors, Volocette, 3,15,34,6, og danskeren Sejer
Dybro opnåede en 5. plads i tiden 3,35,11,9.

For anden gang havde dansk mororsporr
hentet en førsteplads hjem fra Saxtorp, og

anden gang var det den danske motorcykel-
grosserer Hedetoft, København, der stod øko-
nomisk og materielt bagved.

Efteråret L934 forcgede vort hjemlige bane-
antal med en ny stor græsbane ved Frederiks-
sund, hvor Sports Motor Klubben den 26. aug.
arrangerede åbningsløb under stor publikums-
tilstrømning.

Banen viste sig at svare til forventningerne,
og løbene var sportslig set gode. Svend Aage
Engstrøm vandt en af fru Signe Bendixen
udsat oOve Bendixens Mindepokal". Allerede
efter det første 7øb meldte der sig også for
denne bane forskellige skattespørgsmål, som
gik til afgørelse i landsretten, hvorfra der ikke
var kommet noget resultat ved årets slutning,
så det var med en vis skepsis, man imødeså
den kommende sæson i Frederikssund.

De nordiske mesterskaber var i 7934 hen-
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lagt til Danmark og fik både et vellykket og

overraskende forløb. Svend Aage Sørensen

føjede et nyt blad til sin efterhånden store

laurbærkrans og blev nordisk mester, - og den

indlagte landskamp blev også vundet af de

danske farver. Det danske hold bestod af
Ingemann Rasmussen, Agner Flansen og Svend

Aage Sørensen.

Af udlændinge havde vi et stort besøg ved

dette løb bäde fra Norge og Sverige. Nord-
manden Rolf Lau præsterede bedste tid af alle

udenlandske kørere, og Berthold Eriksson tog
sidevognsmesterskabet med til Sverige.

Kort efter de nordiske mesterskaber kørtes
om de danske ligesom i 1'933 på Korsør-banen.
Beklageligvis kom Svend Aage Engstrøm ikke
med i opgØret, idet han var optaget på Ros-
kildevejen, hvor dirt-trackbanen åbnede, og

Svend Aage Sørensen opnåede ved fin kørsel
at hente sig endnu et mesterskab. Balzer Hart-
sen havde maskinskade, så der blev ikke tale
om nogen slutkamp, dertil var Sv. Aage Sø-

rensen for overlegen.
| 250 cc klassen blev Leif Hirsborg, Kø-

benhavn, danmarksmester, og i 350 cc klassen

E. Truelsen, altså for en gangs skyld et par nye
mesterskabsnayne. Mesteren i sidevognsklassen

blev derimod en af de gode gamle, nemlig H.
Skov, Slagelse.

Dirt-trackbanen på Roskildevejen fik igen

i 1934 nogle mægtige dage, idet Sports Motor

1934

Man er þ.lar til størt í dagens

ekspertnatch. Bernærþ den ene

d.ehøgende masþine er for-
synet med lygte.

Klubben havde fået tilladelse til at afholde

nogle enkelt e Iøbedage. Københavnerne havde

åbenbart savnet disse motorcykelløb og strøm-

mede til i tusindvis. Skønt man til disse løb

hentede konkurrenter både fra England og

Tyskland, viste vor hjemlige stjerne Balzer
Ffansen sig ganske uovervindelig; selv en stor-
stjerne som Ginger Lee måtte se sig slået. Sidst,

men ikke mindst, der var igen kommet liv på

banen ved Roskildevejen, der var opstået en

fugl fønix, hvorimod det stod meget sløjt til
med dirt-trackbanerne andre steder, således

var der lukket i Kolding, Vejle, Ãrhus og

,4.lborg og alle steder grundet den tyngende
forlystelsesskat.

Dansk motorcykelsport var efterhånden i
1,934, der må betegnes som et meget stort år
rent sportsligt, nået til en stor udveksling af
kørere med mange andre lande, ikke mindst
de nordiske, og i oktober måned 'var et sær-

deles stort antal danske ryttere ude på for-
skellige udenlandske baner. Svend Aage Sø-

rensen tog således et lille trip til Norge og
hentede en førsteplads for ugen efter at rejse

til Stockholm sammen med Engstrøm, hvorfra
denne hjemførte en andenplads. Samme dag

havde vi et nationshold i Gøteborg og Karls-
krona. Helt i Paris var der dansk deltagelse i
1934, idet de to jydske kørere Calle Hansen
og Rasmus Rasmussen deltog i flere løb der-
nede og hjemførte mange præmier med løfte
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1934

om, at de skulle komme igen ved en senere
lejlighed.

Ã.rets sidsre måneder blev igen præget af
trialsporten. Flere klubbers trials havde ud-
mærket tilslutning, således Motor Campings,
hvor man i særdeleshed beundrede klubbens
fine afmærkningsmateriel og gode organisa-
tion af løbet. Josef Koch, Nimbus, blev vinder
af seniorklassen, og Fremann Stensen, AJS, af
juniorklassen. En ny klub af nayner 'Moror
Sports Klubben af 7934< havde sit premiere-
trial, som trods nogle genvordigheder med
kontroller og en protest må siges ar være vel-
lykket af en ny unionsklub. Her blev det
Rob. Flansen, der vandt seniorklassen med

Josef Koch på andenpladsen. Juniorklassen
havde Herluf Carlsen som vinder, medens
Steensen denne gang måtte nøjes med anden-
pladsen.

Frederiksborg Amts Motorklub sluttede
rækken af 7934's trials med et Løb, hvor alle
etaperne lå samlet orrer et stort terræn ved
Arresø, hvilket vakte stor tilfredshed både hos
kørerne - og ikke mindst hos de mange tilsku-
ere. Vinder i seniorklassen blev Ch. Chri-
stiansen og i juniorklassen Flerluf Carlsen,
BSA. Autombilklassen, der også havde stor
deltagelse, blev vundet i klassen indtil 15OO

cc af Amelung, Morris, og orrer 15OO cc af
Beyer Clausen, Ford V8.

Grosserer Hed.etoft leontrol-
lerer tændrørets udseende på
en Excelsior-racer efter de

første træningsorngange øed et
søensh grand prix i Saxtorp.

Som man ser, var det sportslige domineren-
de i 1934's begivenheder, men alligevel havde
Danmarks Motor Union indirekte deltaget i
arbejdet for' medlemmernes trav pã. andre
områder, et felt, der jo af de forskellige orga-
nisationer, der var tilsluttet motororganisatio-
nernes fælles-repræsentation, var overdraget
dette organ, og man havde her i årets løb be-
handlet adskillige sager af vigtighed og havdè
desuden en række sager løbende med myndig-
heder og lovgivningsmagren.

Et betydningsfuldt skridt fremad var den
nu påtænkte ordning, hvorefier MFR ville
blive mere selvstændig med egen dírektør,
hvilken stilling tænktes besat med KDAK's
tidligere generalsekretær, kaptajn Ipsen, der
som få var inde i alle sager og deres rigtige
behandling, så man i fremtiden kunne venre
et mere udbygget arbejde for motorfolket i
almindelighed, og DMU's medlemmer ville
være sikre pä, at deres tarv ville blive vare-
taget bedst muligt.

Optakten til 7935 kunne aller.ede ses ar
blive udmærket. Der var anmeldr trials for de
første 3 måneder al äret, og derefter var bane-
løbene anmeldt til at tage deres begyndelse,
og man håbede, ar der måtte komme til at
foregå tåleligt for arrangørerne, hvad angik
forlystelsesskattens størrelse, denne havde
nemlig som omtak flere steder tidligere været
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årsag til, at flere baner i landet havde måttet
opgive rent økonomisk.

Inden vi forlader 7934, skal der lige gives

en opstilling over dette års bedste danske
trialskørere, idet DMU's generalsekretær

Hoffmeyer nemlig i Motorbladets spalter
havde ført spørgsmålet om en trialsmester i
1935 päbane.

Nr. 1 Ivar Nielsen, 20 points.
Nr. 2 Ch. Christiansen, 14 points.
Nr. 3 Josef Koch, 14 points.
Nr. 4 Robert FIansen, 12 points.
Nr. 5 Axel Nielsen, 9 points.
Nr. 6 lvar Nielsen, 7 points.
Nr. 7 Rob. Flansen, 6 points.
Nr. 8 Leif Hirsborg, 5 points.
Nr. 9 Th. Olsen, 4 points.
Nr. 10 Chr. Jørgensen, 3 points.
Nr. 11 Agner FIansen, 2 points.

1935
De to største problemer, der optog sindene

inden for Danmarks Motor lJnions ledelse i
1935, var den store forlyselsesafgift i forbin-
delse med motorløb og unionens tilslutning til
motororganisationernes fælles-repræsentatio-
ner og de heraf affødte økonomiske forplig-
telser. Endvidere bistod Danmarks Motor
Union flere klubber, der havde fået retssager
på halsen som følge af deres arrangerede trials.
Forholdet var nemlig det, at politiet ikke ville

1934-35

Leit' Hirsborg og bans lílle,
hr.rtige 250 cc Rød.ge blioer
løbet igang.

anerkende, at en trialsetape var anlagt pà
privat grund, såfremt der var indlagt en pri-
vat vej, der normalt skulle kunne benyttes af
flere lodsejere, selv om deres tilladelse til
løbets afholdelse på den pàgældende vej forälå.

En anden sag, der i særdeleshed optog sin-
dene i Sjællands Motor Union i 7935, var
Banerytternes Klubs forsøg på at foretage en

fogedforretning ved et løb pâ Jægerkrobanen
for beløb, som banen skyldte medlemmer af
klubben for præmie- og startpenge fra tidli-
gere løb samt en klage fra klubben over
DMU's generalsekretær Hoffmeyer og dennes

holdning i sagen.

Selv om sagen udartede sig til timelange
forhandlinger pä SMU's repræsentantskabs-
møde, hvor Banerytternes Klubs formand,
Ramsing, var meget agressiv, sluttede den med
Sjællands Motor Unions skarpe fordømmelse
af Ramsing og Banerytternes Klubs optræden
og blev oversendt til endelig afgørelse i Dan-
marks Motor Union. Imidlertid sendte Bane-
rytternes Klub DMU en anmodning om at
måtte komme til stede på det møde, hvor
sagen skulle behandles, for at give yderligere
oplysninger.

Denne anmodning blev imødekommet af
DMU, og mødet blev afholdt den 18. novem-
ber.

På dette møde var Banerytternes Klub
-repræsenteret ved daværende formand Thor-
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1935

kild Clausen og næstformanden Ramsing, der
oplæste en længere redegørelse og til slut an-
modede DMU's bestyrelse om ar skrinlægge
sagen.

Efter at bestyrelsen havde drøf.æt sagen,
affattede den følgende skrivelse, der oplæstes
for og godkendtes af d'herrer Clausen og
Ramsing:

Danske Banerytteres Motorklub.
Efter klagernes fremstilling i dag forstår

DMU's bestyrelse, at de har ment at være
berettiget til at foretage fogedforretning på

Jægerkrobanen og til at rette angreb som sket
mod generalsekretæren.

Uagtet bestyrelsen ikke kan dele denne kla-
gerens mening, imødekommer bestyrelsen dog
klagerens henstilling om, at sagen skrinlægges,
hvorfor der ikke fra DMU's side bliver
spørgsmål om at tage stilling til en af SMU
indsendt resolution.

Bestyrelsen ønsker at betone, at man anser
det for ganske overordentlig uheldigt, at en
klub indleder reßskridt over for en anden
klub uden først at sØge sagen ordnet med uni-
onens medvirken.

Bestyrelsen for Danmarks Motor Union

Sports Motor Kløbbens motor-
cyÞlefodboldhoLd,De røde
djæøleo. Fra oenstre: Soend
Aage Engstrøm, Helge Jensen,
Sønderøp, Carl Topp og Arne
Fog.

går herefter ud fra, at klagerne tror på gene-
ralsekretærens ord og nærer den samme ansku-
else, nemlig at generalsekretæren alene har
handlet ud fra saglige synspunkter til vare-
tagelse af unionens og dens medlemmers inter-
esser.

Med hensyn til de økonomiske problemer
i Danmarks Motor Union i 1,935 i forholdet
til Motororganisøtionernes lælles Repræsen-
tøtion var sagen den, at KDAK hidtil havde
taget alle de økonomiske forpligtelser på sin
kappe, men ønskede nu, at de andre organisa-
tioner i sammenslutningen skulle yde deres
forholdsvise bidrag, for DMU's vedkommende
ca. 2000 kr. Disse penge skulle skaffes til veje
i unionen, og på det årlige repræsentantskabs-
møde blev der fremsat forskellige forslag til
problemets løsning, og der var stØrst stemning
for, at de forskellige landsdelsunioner skulle
indbetale 1,00 kr. pr, medlem mod at beholde
indtægterne fra løbsafgifterne. Præsidenten
for Danmarks Motor lJnion, ors. Lassen-Lan-
dorph, der samtidig var formand for Jydsk
Motor Union, kunne for denne unions ved-
kommende ikke give noget bindende tilsagn,
for det første var Jydsk Motor Union ikke

116



særlig interesseret i sport og deraf følgende

små løbsafgifter, og for det andet krævede et

sådant jydsk tilsagn af økonomisk karakter
først en lovændring i Jydsk Motor Union, der

først kunne foretages på et kommende repræ-

sentantskabsmøde. Da præsidenten havde
givet denne oplysning, sluttede rePræsentant-

skabsmødet uden at tage nogen endelig afgø-
relse om kontingentets stØrrelse, idet de øvtige
landsdelsunioner ville afvente og se, hvad præ-

sidenten kunne îà vedtaget i den jydske

union; man ønskede nemlig ikke, at der skulle
\Íære eî særordning for Jylland, hvad angik
kontingentets størrelse pr. medlem.

På det kommende repræsentantskabsmøde

i Jydsk Motor Union fik man så vedtaget et

kontingent til DMU på 50 üe pr. medlem,

og de andre landsdelsunioner sluttede sig her-

til. Kort tid efter denne vedtagelse var der

imidlertid ved at blive det rene ragnarok
inden for KDAK og DMU's ledelser, idet
KDAK's bestyrelse blev sprængt, og h. kgl. h.

Prins Axel gik af som præsident, idet ledelsen

var delt i to lejre hhv. for og imod Motor-
organisationernes Fælles Repræsentation. I

1935

2 glade, men trætte jordbøne'

leørere et'ter afsløtningen på

dagens sidste heat.
Betnærþ hâ,ndgear på begge

mashiner, en Norton og en

A]5.

Danmarks Motor Union nedlagde præsiden-

ten, overretssagfører Lassen-Landorph, Ran-
ders, sit mandat med begrundelsen manglende
tid og erkendelsen af , at det var en meget dår-
lig løsning at have en formand for en lands-
delsunion som præsident, ydermere når han

boede uden for København, hvor de vigtigste
møder blev afholdt.

På næstkommende repræsentantskabsmøde

i DMU var der altså et punkt på dagsordenen,

der hed valg af præsident, og formand for
Sjællands Motor lJnion, ingeniør Ørs, blev
valgt med de jydske, sjællandske og lollandske
stemmer, hvorimod fynboerne afholdt sig fra
at stemme. Samtidig med valget til præsident

meddelte ingeniør Ørs, at han omgående gik
af som formand for SMU. På dette repræsen-

tantskabsmøde vedtoges det iøvrigt, at DMU
nu efter vedtagelsen af kontingentbetaling til
unionen stadig skulle følge tanken om Motor-
organisationernes Fælles Repræsentation uan-

set stillingen i KDAK i fremtiden og eYt. oP-

hævelse af Dansk Motor Sportsråd, da det

særlig ln jydsk side blev pointeret, ât en for-
udsætning for kontingentbetaling netoP var
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1 935

Nogle at' 1930'ernes Rud'ge-Þørere er her sdrulet og Þlar tiL dt gøre en ind.sats med. d.eres børtige rnøskiner. Man oil
bl. ø. genleende Leif Hirsborg, Agner Hansen og laan Jensen.

tilslutning af DMU til Motororganisarioner-
nes fælles Repræsentation. Mødet sluttede
med bekræftelse fra alle sider pä, at der i
landsdelsunionerne var enighed om samling
omkring en stærk og handlekraftig Danmarks
Motor Union.

Trods store vanskeligheder for dansk mo-
torsporr i 1935 i form af store forlystelses-
afgifter, politiforbud og krisetid holdt den
alligevel liv, i særdeleshed på Sjælland og
Fyn, hvorimod det stod meget sløjt til i Jyl-
land, hvor der kun blev afholdt et enkelt bak-
keløb af Skive Motor Klub i Glyngøre bakker.

Hvad angik sporten iøvrigt, forholdt det
sig således, at trialsporten stadig vandr stor
tilslutning, og affangØretne kunne stadig
glæde sig orrer er stigende antal deltagere.
BSA-klubben havde således ved åbningen af
efterårssæsonen 40 deltagere. Banesporten
havde som tidligere omtalt de vanskeligste kår

at arbejde under, hvilket bl. a. kunne ses deraf,
at der ved årets begyndelse var optaget 54 løb
på DMU's løbskalender, men af disse blev
kun ca. halvdelen kørt, og resultatet .var Øko-
nomisk alt andet end strålende, hvad man
selvfølgelig kunne takke de 40 pct. forlystel-
sesskat, der skulle gå i statskassen, for.

Banesportssæsonen blev iøvrigt indledet af

"Farrisløbeto på Amager rravbane, som blev
både økonomisk og sportslig vellykket. Den
store nFarris-pokal" fandt ved denne lejlighed
sin endelige ejermand, som desværre ikke blev
en af vore egne, hvad man så småt havde
håbet, men derimod den svenske kører Ivar
Skeppsted, der også senere pä ã.ret opnåede
at blive nordisk mesrer.

Med "Farrisløbetn 
'1935 var heldet slut for

dette års banesport.
På Amager travbane arrangerede Sports

Motor Klubben for Danmarks Motor Union
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de danske jordbanemesterskaber kombinerede
med velbesatte dansk-svenske matcher, men
selv om det sportslige resultat var ovenud,
blev det økonomiske en underskudsforretning.

Danmarksmestre blev Svend Aage Eng-
strØm, Erik Orth, Leif Hirsborg og David
Axelsson, alle København, henholdsvis i 500
cc, 350 cc,25O cc og sidevognsklassen.

Dirt-trackbanen på Roskildevejen havde
trods store anstrengelser kun givet underskud
endda ikke så lidt. Vanskelighederne med at
fremskaffe virkelig gode udenlandske kørere
grundet manglende valutabevillinger havde
selvfølgelig spillet en stor rolle, man må nem-
lig ikke glemme, at forholdene for de virkelige
stjerner i udlandet i 1.935 var betydelig bedre
end her i landet. Vore ro hjemlige dirt-track-
stjerner Morian Ffansen ogBalzer Flansen var
da også rejst til udlandet hhv. England og syd-

.europæiske baner.
Korsørbanen, der havde indskrænket sig til

meger fä løb i 1.935, opnåede også meget
beskedne økonomiske resultarer trods billige
arrangementer, og det samme gjorde sig gæl-

dende for de fã bb, der blev afholdt på Kar-
rebæksmindebanen.

Frederikssund- og Jægerkrobanen var yderst
uheldige og opnåede trods store ansrrengelser
uoverskuelige underskud, ydermere gav løbene
på sidstnævnte bane anledning til visse kon-
troYerser som tidligere omtalt.

Hvorledes fremtiden ville forme sig for de
hjemlige baner, -var svært at spå ved udgangen
af 1,935.

Flere klubber under DMU havde derimod i

1935

1935 megen glæde af flere aktive medlemmers
deltagelse i udenlandske løb. Desværre var
Aage'ùØagner ude for et meget alvorligt uheld
under træningen dl Solituderennen ved Stutt-
gart, hvor han styrtede og måtte på hospitalet
med et par brækkede ribben og en efterf ølgen-
de stor hospitals, og lægeregning, hvorom der
førtes lange forhandlinger med hensyn til
betalingen.

Svend Aage Sørensen deltog i Europa grand
prix ved Belfast, men opnåede ingen placering
i dette härdeløb, som han dog gennemîørte og
fik broncereplika.

I Sveriges grand prix ved Saxtorp deltog 5

danske kørere, ogBalzer Flansen overraskede
meget, idet han lang tid fiørte løbet, men til
sidst måtte nøjes med en fin andenplads. Sv.
Aage Sørensen blev nr. 5. og Sejer Rybro nr.
7, hver i sin klasse:

I de nordiske mesterskaber, som kørtes i
Stockholm, havde Danmark også flere kørere
i ilden, desværre med et dårligt resultat.

De danske dirt-track-rytere var ofte i Sve-
rige i t935 og opnåede gode resultater. Balzer
Ffansen var endda så langt udenlands som i
Czekoslovakiet, hvor han deltog i et par store
løb, og hvorfra der kom anerkendende breve
til unionen fra arrangØrerne omhandlende
Balzer Ffansens fine indsats.

Selv om det sportslige med hensyn til op-
nåede resultaær lot de danske kørere i 7935
var tilfredsstillende, var det med bange anel-
ser, man så det nye ãr L936 i mØde, da der pà
så mange andre punkter inden for Danmarks
Motor Union var trukket meget sorte skyer op.
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1936

1936

Dette år måtte Danmarks Motor Union
gennem så alvorlige stridigheder, at bäde

Jydsk Motor Union og Lolland Faisters Motor
Union albrød alt samarbejde og gik hver til
sit.

Dette storopgØr fandt sted pït DMU's
repræsentantskabsmøde søndag den 10. maj i

"Ny-Rosenborg", København.
Til mødet var repræsentanter fra alle fire

landsdelsunioner med de fire formænd i spid-
sen: ors. Lassen-Landorph, Jydsk Motor
IJnion, grosserer Carl Suhr, Fyens Motor
IJnion, amtsrådssekretær J. Rønlund, Lolland
Falsters Motor Union og redaktør Kaj Otting,
Sjællands Motor lJnion, der var blevet valgt
til formand, efter at ingeniør Ørs var blevet
præsident for DMU. Derforuden deltog fra
Esbjerg Motor Klub grosserer Lyneborg, samt
formændene for de fleste sjællandske og fyn-
ske motorklubber, altså en ualmindelig fyldig
repræsentation.

Red.aþtør Kaj Otting,
formand lor Sjællands
Motor Union.

Danmarks Motor lJnions præsident, ing.
Ørs, bød mødedeltagerne velkommen og ud-
talte, at de mange bevægede begivenheder
inden for de danske motororganisationer også
havde sat dønninger i DMU's rækker, men at
man burde erindre, at strid betød svækkelse,
og at man derfor under de kommende for-
handlinger burde søge at opnå forståelse på
fredelig vis.

Lrs. Holberg blev derefter valgt til mødets
dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt
indvarslet.

Som første punkt på dagsordenen anmodede

dirigenten om, at de respektive landsdelsunio-
ners formænd ville dokumentere enten ved
medlemslister eller regnskab stemmetallet i
henhold til herom givne lovbestemmelser.

Sjællands Motor Union opgav og doku-
menterede 2552 stemmer.

Fyens Motor Union opgay og dokumente-
rede 909 stemmer.

Lolland Falsters Motor Union opgav uden
dokumentation 1,925 stemmer.

Jydsk Motor Union ønskede ikke at doku-
mentere antallet af stemmer.

Dirigenten fastslog derefter: Da en doku-
mentation af det opgivne stemmetal er af vital
betydning, og så længe dokumentation på
behørig og forsvarlig måde ikke var sket,
måtte man se bort fra de af Lolland Falster-
og Jydsk Motor Union ved evt. afstemning
afgivne stemmer.

Efter denne udtalelse fra dirigenten forlod
d'hrr. Lassen-Landorph, Jydsk Motor Llnion,
og Rønlund, Lolland Falsters Motor lJnion,
mødet.

Da repræsentantskabsmødet var slut, ud-
sendte de to udvandrede formænd gennem
Ritzaus Bureau en misvisende meddelelse, og
i "Politiken" den 1. 1. maj udtalte ors. Lassen-
Landorph, at repræsentantskabsmødet var ind-
varslet af Hoffmeyer og Ørs uden bestyrelsens
godkendelse.

Denne udtalelse blev imidlertid på det kraf-
tigste imødegäet af DMU's ledelse, der oply-
ste, at man den 17, marts fra præsidenten ud-
sendte indkaldelse til bestyrelsesmøde i Kø-
benhavn den 25. marts.

Den 1,9. marts havde Lassen-Landorph
skriftlig anerkendt indkaldelsen. Den 23.
marts meddelte Lassen-Landorph imidlertid,
at han grundet sygdom var forhindret i at
komme til stede ved bestyrelsesmødet, og an-
gående det forestående repræsentantskabs-
møde i DMU, så skulle han deltage i repræ-
sentantskabsmøde i JMU den 19. april, og de
øvríge søndage i april måned var også besat,
hvorimod han ikke havde noget den 2. søndag
i maj, som bestyrelsen på bestyrelsesmødet
fastsatte som dato for afholdelse af repræsen-
tantskabsmødet i Danmarks Motor Union.
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Repræsentantskabsmødets kommentar iøv-
rigt til de to udvandrede formænd var, at
hverken Fyn, Sjælland eller nogen anden af
DMU's bestyrelsesmedlemmer ønskede uven-
skab med Jylland og Lolland Falster, og man
håbede, at motorklubberne i de to landsdele
ville se noger mere nøgternt på situationen,
der absolut ikke indbød dl fortsat stridighe-
der, men på den anden side ønskede Dan-
marks Motor Union og dens ledelse rene og
klare linier og frit virkefelt uden hæmmende
bånd.

Amok-tilfældene var imidlertid ikke slut
hermed inden for DMU i 7936, idet der umid-
delbart efter repræsentantskabsmødet blev af-
holdt bestyrelsesmøde den 20. maj, hvor bl.
a. DMU's repræsentation i "Motororganisatio-
nernes fælles Repræsentation< skulle drøftes,
og hvad der efter det passerede var ganske
naturligt, mødte d'herrer Lassen-Landorph,

JMU, og Rønlund, LFMU meger prisværdigt
prc. kl. 1.0,00, medens d,herrer præsidenten
Ørs og Otting, SMU, var forsinket på grund
af motorstop og redaktionsmøde, således at
de først kom til stede kl. 10,15 og 10,16. De
to andre herrer, Suhr og Tage Andersen, fra
bestyrelsen havde meldt forfald.

På tidspunktet kl. 10,16 havde de to først
ankomne herrer allerede igen forladt møde-
lokalet efær at have nedshrevet et protokol-
lat, som de havde overrakt Flofmeyer, der

Agner Hansen får de sidste

instrøletioner og maskinen det

sidste eftersyn inden starten
zted et jordbaneløb, (Radge).

ventede på de manglende mødedeltagere i for-
værelset.

Protokollatet gik kort og godt ud pä, at
Lassen Landorph og Rønlund havde valgt sig

selv som DMU's repræsentanter i uMotor-
organisationernes fælles Repræsentation.. for
resten af äret og derefter hævet mødet kl.
10,00.

Hvad blev nu resultatet af alLe disse skær-
mydsler, kan man spørge?

For det første meldte Jydsk Motor Union
og Lolland Falsters Motor Union sig ud af
Danmarks Motor Union og fuglte ,'Motor-
organisationernes fælles Repræsentationn, og

for det andet meldte Danmarks Motor Union
sig ud af denne sammenslutning sammen med
KDAK, og disse to sidste organisationer gen-

optog forhandlinger f,or at få oprettet gamle

overenskomster, der tidligere var opsagt af
KDAK, bl. a. omhandlende Dansk Motor
Sportsråd som øverste myndighed for al mo-
torsport i Danmarh både for motorcykler og
automobiler, hvilket mäL da også til sidst lyh-
kedes.

For jydske og lollandfalsterske motor-
kørere var stillingen derimod blevet meget
prekær, idet deres landsdelsunioner ikke mere
var medlemmer af DMU, og som føIge deraf
hunne disse kørere ikke deltage i motorløb.
For at afhjælpe på denne misere blev der i
Randers afholdt et møde mellem ledende per-
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soner i DMU og bestyrelserne for Ãlborg
Motor Klub, Randers Motor Sport og Ãrhus
Motor Klub for e-ví at nå frem til en direkte
tilslutning af klubberne til Danmarks Motor
Union uden om Jydsk Motor lJnion, da disse
klubber talte flere kendte motorkøreres nayne
blandt deres medlemmer. Resultatet af. mødet
blev, at man ville afvente der kommende
repræsentantskabsmøde i JMU lor at fi en

klaring på problemer og evr. igen tilslutning
af hele JMU til DMU, selv om man var klar
over, at det ville blive vanskeligt, da der ikke
.var tet mange motorklubber i Jylland, der var
sportsinteresseret, hvad forøvrigt også gjaldt
hele bestyrelsen i Jyllands Motor Union.

Den egentlige årsag til dette møde stod i
skarpe vendinger således atlæse i DMU's offi-
cielle organ Motorbladet:

- Anledningen til dette møde var en højst
mærkværdig handling af Jydsk Motor Unions
virkelige leder, ejeren af bladet "Jydsk Mo-
tor.., rutebilejer og biografdirektØr, bogffyk-
ker N. K. Nielsen, Randers.

Hr. bogtrykker N. K. Nielsen har åbenbart
større interesse af sin biografvirksomhed end
af sin motororganisations trivsel og dokumen-
terede dette ved fornylig at foranledige er for-
bud nedlagt mod forevisningen af den kendte,
smukke og interessante Nimbus-film, som han
mente ville skade hans og andre biografejeres
interesser. Filmen forevises som bekendr gratis
og vækker overalt stor begejstring såvel for
det danske industriprodukr, som den i første
række reklamerer for, men dernæst også for
det friluftsliv, som motorcyklen giver udvidet
adgang til, og for motorsporten, som den viser
morsomme og spændende episoder fra.

Man kan som bekendt ikke blæse med mel
i munden, og da diktatoren i Jydsk Motor
Union, biografdirektør N. K. Nielsen, blæste
stærkt mod Nimbus-filmen, røg hans andre
og åbenbart kæreste interesser hedigt frem i
lyset, hvad motorfollçene kun kan være tak-
nemlig for.

Resultatet blev selvfølgelig protester fra
flere jydske motorklubber - - -

Samtidig med mødet i Randers mellem de
omtalte klubbestyrelser og ledende personer

fra DMU, der var formanden for Sjællands
Motor Union, Kaj Otting, og DMU's general-
sekretær, Floffmeyer, fik man klaret proble-
merne med Lolland Falsters Motor Union,
således at denne union kort tid efter igen blev
medlem af Danmarks Motor Union.

Som følge af den skete sprængning inden
for unionen var medlemstallet naturligvis gået
noget dlbage, men klubberne under DMU
klarede sig gennemgående godt alligevel, ikke
mindst de sportsdrivende, som netop i sporten
havde et udmærket agitationsmiddel og tillige
middel til at holde på medlemmerne.

Til de indenlandske løb i 1936 skænkede

dagbladene "Politikenu, "BT" og firmaet
Fisker E¿ Nielsen værdifulde pokaler, hhv.
mærkepokalen, klubpokalen og sidevognspo-
kalen, hvorom der konkurreredes hele året. De
fynske kørere Íørte ved udgangen af ãret i
konkurrencen om klubpokalen og sidevogns-
pokalen, medens motorcykelmærkerne BSA
og Ariel stod lige i kampen om mærkepokalen.

Baneløbene var stadig trykket af de van-
skelige forhold medhøj forlystelsesafgift, men
de forskellige klubber fortsatte trods de lidet
opmuntrende resultater, selv om løbskalende-
ren i årets løb viste mange aflysninger.

Som tidligere är var Danmark ogsä i 7936
repræsenteret i udlandet, hvoraf særlig kan
fremhæves TT-løbet på Isle of Man i England,
hvor Sv. Aage Sørensen opnåede sølv-replica.
Ved såvel de nordiske mesterskaber som det
svenske grand-prix ved Saxtorp i 1.936 vandt
Danmark nationskonkurrencen.

Ved Saxtorp bestod det danske hold af Sv.
Aage Sørensen, Aage \Øagner, Agner Flansen
og Ejnar Knudsen, og i Finland, hvor de nor-
diske mesterskaber blev kørt, var holdet Flans
Ffansen, Erik Orth og Linder Madsen.

Bent Jensen, Odense, deltog med succes i
løb i Polen, Erik Orth og Balzer Ffansen var
hhv. i Prag og England og repræsenterede
Danmark på bedste måde ligesom adskillige
andre danskekørere, der deltog i mange sven-

ske motorsportskonkurrencer i årets løb.
Først pà året blev forøvrigt den første dan-

ske trialmester kåret i dansk motorsports
historie for året 1935. Mesteren var Ch. Chri-
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Det a¡øng satgtend.e dommer- og tidtøgerhold oed 30'ernes sjæLlandsÞe Løb. Længst til bøjre DMU's d'eLegerede

Vald. Hof fmeyer. Iøarigt ail møn bl. a. genÞende 'Wegner, Bjørnsen, Motor-Dress, Hertnansen, DanieLsen og Peters'

De to sidste sad. i løbsleclelsen.

stiansen, København, Ariel. Samme år i no-
vember måned kåredes 1936's mester i triaI,
og det blev Herman Larsen, Odense, BSA.

Farrisløbet om den kostbare vandrepokal

'Farrispokalen., der hidtil havde været efl al
årets motorsporßbegivenheder, var nu en saga'

efter at den svenske mesterkører Skeppsted

i 1.935 vandt pokalen til ejendom. En tilsva-
rende stor motorsportsbegivenhed i 1936 skulle
imidlertid ikke komme til at mangle, idet fir-
maet Alfred Olsen 8¿ Co. havde skænket en

meget smuk vandrepokal til motorsporten,
den såkaldte EleÞtrolpoþal, der var en van-
drepokal i lighed med ,Farrispokalenn. Det
førsteløb om den nye pokal blev kørt den 16.
aug. 1,935 på Amager travbane, og den van-
drede straks over sundet, idet vinderen af.

løbet blev svenskeren Torsten Sjøberg.

De danske jordbanemesterskaber afsluttede

den danske banesportssæson i L936, og mestre-

ne blev : standard indtil 500 cc Freemann-

Steensen, Norton, standard indtil 250 cc Sv'

Aage Sørensen, Britisk Excelsior, standard

indtil 350 cc Erik Orth, Rudge special, indtil
5OO cc Sv. Aage Engstrøm og endelig side-

vogne FI. Skov, Indian.
Dansk aktiv motorsport, hvad angik ter-

ræn- og baneløb, indskrænkede sig i 1936 úl
at omfatte arrangementer pä Sjælland og Fyn,
hvorimod der blev afholdt en del bakkeløb af
de sportsdrivende klubber i Jylland. Disse

bakkeløb nød den fordel frem for andre da-

tidige motorsportsarrangementer' at de ikke
var belastet af den tyngende forlystelsesafgift
til statskassen. Bakkeløbene skulle iøvrigt vise

sig at blive en meget populær løbsform i den

kommende tid.
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Ãret 1937 var det store stridens år såvel

inden for selve Danmarks Motor Union som

i forholdet til den jydske motorunion'
Ved årets begyndelse var en ny overens-

komst mellem Danmarks Motor Union og

Kongelig Dansk Automobil Klub en kends-

gerning.
Dette blev afgiort hilst med glæde i alle

klubber tilsluttet DMU, og man håbede her-

med at glide ind i en periode, hvor man gen-

nem et virkeligt samarbejde mellem landets

anerkendte motororganisationer kunne opnå

en betydelig fremgang og tilgang af medlem-

mer fra den store kreds af motorkørende, der

endnu stod udenfor, og som netop herigennem

modvirkede både egne og de organiserede

motorfolks interesser, idet man var klar over,

at de motorkørendes krav til myndighederne
først ville få den tette.vægt, når det store fler-
tal stod bagved.

Den megen uro omkring motororganisatio-
nerne i det forudgående år og i særdeleshed

ved årsskiftet havde virket i høi grad hæm-
mende, og DMU havde mærket virkningerne
heraf, bl. a. havde de nu afsluttede forhand-
linger med KDAK været noget forsinket af
uroen, der først skulle dæmpes, før afklarede
forhold igen blev etableret.

Forhandlingerne mellem DMU og KDAK
havde hele tiden været ført på det venskabe-

lige og mest forstående grundlag, og når det
endelige resultat havde ladet vente på sig så

længe, var det netop, fordi man fra begge

sider ville være sikker pä, at det var ærlig

vilje til et fremtidigt fortsat samarbejde og

ikke resultatet af en pludselig opstået stem-

ning, der senere ville vise sig at være en sæbe-

boble, et fænomen som man desværre havde
været ude for tidligere i andre forhold.

Overenskomsten omhandlede forhandlinger
med myndighederne og lignende samt fælles-

henvendelser i sådanne sager.

KDAK's turistafdeling og juridiske afde-
ling ydede efter overenskomsten gratis råd og

vejledning i stor udstrækning til DMU's med-

lemmer, men den største vinden ved overens-

lg37

komsten var dog bestemmelserne om den fæl-

les motorsportskontrol.

Tidligt päãret7937 blev der også gjort for-
søg pä igen at slå bro mellem Jydsk Motor
Llnion, de jydske motorkørere og DMU bl. a.

ved afholdelse af nogle møder, hvor der blev
fremsat llere uantagelige tilbud fra Jydsk
Motor Union til Danmarks Motor Union om

genoptagelse af samarbejde og medlemsskab,

men DMU's ledelse holdt stejlt pä, ar en gen-

optagelse af Jydsk Motor Union kun kunne

ske på nøjagtig samme vilkår, som de øvrige

landsdelsunioner var medlemmer på, det var
særlig Jydsk Motor Unions direkte medlem-

mer, der voldte vanskeligheder i forbindelse
med forhandlingerne, da Jydsk Motor Union
også ønskede, at disse skulle tages i betragt-
ning, når unionens stemmetal i forbindelse
med DMU's repræsentantskabsmøder skulle

opgØres.

En svag spire til genoptagelse af forbindel-
sen mellem Jylland og DMU i forâ'ret 1937

var motorklubben Randers Motor Sports ind-
meldelse i unionen.

I denne forbindelse må det ikke glemmes, at

Jydsk Motor Union efter bruddet med Dan-
marks Motor Union selv havde oprettet et

sportsudvalg, fremstillet et sPortsreglement og

indstiftet en licensordning omfattende de jyd-
ske motorkørere, Dette jydshe sportsudvalg
varetog alle opgaver i forbindelsle med de

jydske motorsportsàrraîgementer, herunder
godkendelse af baner, udsendelse af delegeret

samt udstedelse af løbstilladelser, noget der
altsammen var medvirkende til at gØre en dl-
nærmelse til Danmarks Motor Union vanske-
lig, ydermere da Jydsk Motor Unions primæ-
re arbejde var af almen karakter for de motor-
kørende, hvorimod Danmarks Motor Union
havde motorsporten som hovedopgave.

Efter alt dette stod imidlertid fast, at ingen
jydsk motorkører med licens udstedt af Jydsk
Motor Union kunne deltage i løb godkendt af
Danmarks Motor Union i en af de øvrige
landsdelsunioner, ligesom kørere med licens

udstedt af DMU havde fået forbud mod at
deltage i jydske løb godkendt af Jydsk Motor
Unions sportsudvalg.
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Et AJS-team. Fra aenstre: H. Sþoo, Aage'Wagner, begge med sideoognsmøskiner, og Morian på solomøsÞine, AJS-
importøren Reinbardt i baggrønd.en til højre for H. Skov.

Det spændte forhold mellem Jydsk Motor
Union og Danmarks Moror Union i 1937 gav
sig udslag på forskellig måde bl. a. ved meger
skriveri i de to organisationers medlemsblade,
således skrev Motorbladets leder under over-
skriften Så snøþþer d,e ræae. .. i september i
anledning af afholdelse af det jydske grand-
prix, der blev kørt som dag- og nat-trial:

Hvori enhver, der står som medlem af
klubber under . . . . eller DMU kan deltage,

Således indledes propositionerne dl det nu
meget omtalte hedeløb i Jylland.

Naturligvis ved indbyderne meger godr, ar
det er DMU-licensindehavere forbudr ar srarre
i løb, der ikke er godkendt af DMU. Forman-
den for den jydske union har selv engang
været præsident for DMU og er vistnok ikke
så svagt begavet, at han ikke har forstået
ideen med verdensorganisationen FIM og de
til denne knyttede landsorganisarioner.

Hvad ville FIM sige, dersom det lille Dan-
mark pludselig proklamerede: Vore medlem-
mer må inderlig gerne starre i udlandet, men
vi behøver virkelig ikke at være medlem af

federationen. Sikkert ville man anse os modne
til dårekisten.

Heldigvis har DMU's aktive kørere den
rette forståelse af deres organisation og betak-
ker sig for at lytte til de lokkende roner fra
Jylland, og at deres aktive jydske brødre sta-
dig har svært ved at opdage, hvor deres vir-
kelige interesser ligger, er både beklageligt og
uforståeligt.

Flerefter fulgte en sålydende kommentar til
de allerede omtalte mØder, der var afholdt i
Jylland, bl. a. Ãrhus, med henblik på gen-
optagelse af Jydsk Motor Union i Danmarks
Motor Union.

Ved det i sin tid i Ãrhus afholdte møde
tonede den ledende mand i Jylland rent flag
og erklærede, at sportsmotorklubberne kunne
ryge og rejse, men deme blev hurtigt glemt, da
man hejste flaget mod københavneriet. Denne
gamle fortærskede floskel, som desværre er
fedt flæsk i Jylland, men som er lige så for-
loren som usand.

Flertallet bestemmer, hvad enten det sid-
der i Jylland eller på Fyn.
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Jydsk Motors sidste nummer indeholder
meget at fä forstand af. I lederen siges:

"JMU blev startet som en kamporganisa-

tion mod - kan man godt sige - københavne-

riet inden for motorsporten.<<

Tiden har vist - fortsætter Motorbladets
leder - at man til dato opf.atter opgaven såle-

des, men sandheden er, at landsdelsunionerne
blev oprettet netop f.or at give de enkelte

landsdele større samlet indflydelse og mere

lokalt arbejdsfelt. Måske var det en fejl, man

begik, men viljen var dengang som nu ærlig

fra kammeraterne øst for Lillebælt.
DMU står til enhver tid åben for de jydske

motorsportsfolk, men når JMU som sådan

ikke vil være med, må vejen til DMU gå

udenom, og forhåbentlig vil de jydske sPorts-

folk være for kloge til længe at lade sig lokke
af falske toner.

Formanden for JMU skriver, at man ingen
pligt har til at indhente DMU's tilladelse til
at tilkendegive, at man intet har imod, at
DMU's licensindehavere deltager i et løb un-
der Jydsk Motor Union.

Hvorledes vil juristerne fortolke sagen, om

man tilkendegav, at man intet havde imod, at
folk uden kørekort deltog i en klubtur.

Lov er lov, og lov skal holdes af dem, der

selv har været med til at vedtage den. Flvor-
ledes ser juristerne på den, der forleder til det
modsatte - slutter Motorbladets leder. Man
må ikke glemme, at Jydsk Motor Unions for-
mand, Lassen-Landorph, var overretssagfører,
hvilket jo giver i særdeleshed lederens slut-
ning en bidende virkning.

Det jydske grand-prix i 1.937 var imidler-
tid ikke den største anstødssten i forholdet
mellem Jydsk Motor Union og Danmarks
Motor Union dette år, men derimod et senere

motorsports arraîgement i Jylland, det såkald-
te Katholmløb, der var det hidtil største mo-
torsportsstævne, der havde været afholdt i
Jylland. Ikke alene i forholdet mellem de to
unioner var dette løb en kilde til ufred, men
også inden for Danmarks Motor Unions egne

rækker.
Det første, der skete i Danmarks Motor

Union efter Katholmløbet i Jylland, var, at

1937

bestyrelsen udsendte en meddelelse om, at
bestyrelsesmedlem i den københavnske motor-
klub, Sports Motor Klubben, vognmand Axel
Nielsen, var blevet ekskluderet af Danmarks
Motor Union, for det f.ørste, fordi han havde

medvirket ved anmeldelsen af DMU-kørere
til Katholmløbet, og for det andet for sin sta-

dig tiltagende illoyale opførsel i al almindelig-
hed over for Danmarks Motor Union og dens

ledelse.

Denne meddelelse fra Danmarks Motor
Unions bestyrelse fik skred i lavinen, man var
nemlig i DMU klar over, at flere Personer
havde gjort sig skyldig i samme illoyale op-
træden overfor DMU og i groft brud på FIM's
reglement, men savnede endnu af.gørende

beviser.
Imidlertid nægtede Sports Motor lilubbens

bestyrelse at efterkomme DMU's ordre om at
ekskludere Axel Nielsen, hvad der naturligvis
mãtte føre til, at såvel Sports Motor Klubben
som dens bestyrerlsesmedlemmer foruden Axel
Nielsen, \Øilly Svane, Oluf Hansen, Bech-

Helgesen og Poul Christensen suspenderedes

indtil førstkommende repræsentantskabsmøde

i Danmarks Motor Union.
Sports Motor Klubbens formand meddelte

umiddelbart efter det afholdte bestyrelses-

møde, der omfattede den for klubben prekære

stilling, at han som protest mod den øvrige
bestyrelses beslutning og afgørelse nedlagde

sit mandat og udmeldte sig af klubben.
Dønningerne havde dermed ikke lagt sig,

DMU udsendte også meddelelse om, at føl-
gende kørere var suspenderet for deres delta-
gelse i ikke anerkendt motorløb (Katholm-
løbet):

Aage\Øagneri2är.
C. G. Rasmussen, Leif læger, Ferd. Han-

sen og Henning Ballisager i hver eet år regnet
fra 72. september, eller længere såfremt de

ikke omgående indsendte deres licens til Dan-
marks Motor Union.

Suspensionen af såvel Sports Motor Klub-
ben, dens bestyrelse, som de nævnte kørere,
var sket i hh. til FIM's internationale regle-
ment, meddelte unionen, oB ville medføre:
For motorklubbens vedkommende, at den
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Aage 'Wagner, Københaon, þlar til at d,ehage i et af
de rnange jord,baneløb, hoor ban opnåede fine resøltø-
ter, så dt sige bver gang ban startede.

ikke, så længe suspensionen varede, kunne
arrangere eller deltage i arrangementer af no-
gen art, derimod ville de af klubbens med-
lemmer, der havde licens, ikke blive berørt,
sålænge disse løb, da bestyrelsen ikke havde
søgt nogen generalforsamlings godkendelse for
sin ulovlige optræden. Endvidere, at klubben,
såfremt den ikke forinden havde skilt sig af
med den nuværende bestyrelse, som sådan ville
blive foreslået ekskluderet af Danmarks Mo-
tor lJnion og for bestyrelsens vedkommende,
at man ved det kommende repræsentantskabs-
møde fra DMU's side i hh. til FIM's reglement
ville foreslå dem ekskluderet for stedse, og at
de med øjeblikkelig varsel var udelukket fra
at deltage i eller medvirke ved noget moror-
sportsarrangement under såvel DMU som
KDAK, detvære sig som kører, officials eller
på hvad anden måde tænkes kunne.

De suspenderede kørere kunne ligeledes
heller ikke deltage under nogen form ved mo-
torsportsarrangementer under DMU og
KDAK, indtil suspensionen udløb,

Som man ser, meget alvorlige følger af, at
nogle få personer havde fundet det foreneligt
med deres stilling som medlemmer af Dan-
marks Motor Union ikke alene at modarbejdc
unionen, men også at forlede andre til at over-
træde såvel nationale som internarionale
sportsreglementer, som det netop var deres
første pligt at kræve overholdt.

Forholdene for sporten som sådan i 1,937

under Danmarks Motor Union var heller ikke
de bedste, idet der stadig rrar srore vanskelig-
heder at kæmpe med. Langesøbanen på Fyn,
der havde fået det rigtige tag i publikum, var
den bane, der klarede sig bedsr, og her blev
afviklet 4 løb i àret 1937, alle på samme
smukke mädq som var kendt fra forudgående
år, ydermere havde 

^rraîgØrerne 
den glæde,

at der havde -været, en ikke ringe økonomisk
gevinst ved årets slutning, så man med sinds-
ro kunne se den kommende sæson i møde. Ad-
skillige sjællandske kørere deltog i 7937 pà
Langesøbanen, men uden at kunne overvinde

"de indfødteu. Er beklageligt uheld overgik
den sjællandske kører Jørgen Pedersen under
et af disse besøg i Langesø, hvor han var så

uheldig at brække er ben under et styrt.
Den fuldstændige opløsning af Sports Mo-

tor Klubben, der hidtil havde været den srØr-
ste artangØr al baneløb på Sjælland, satte også
sit præg på sporten i nedadgående retning.

Amager travbanes enesre løb i tglZ blev på
en vis måde optakten dl de senere alvorlige
begivenheder inden for Sports Motor Klub-
ben, idet dens ledelse ved forhandlinger med
de hjemlige ekspertkørere inden Elektrolløbet
viste for ringe forståelse, således at dette vig-
tige løb blev kørt uden deltagelse af Sv. Aage
Engstrøm og Balzer Ffansen, hvilket indvir-
kede på publikumstallet i betydelig grad, især

da der umiddelbart inden løbet blev startet en

modsigende avispolemik mellem parterne. Da
løbet var kørt, og et stort underskud var kon-
stateret, foregav arraîgØrerîe Sports Motor
Klubben, at den havde tilsagn om økonomisk
tilskud fra nElektrol", de danskekørere havde
nemlig ingen penge fået for deres deltagelse i
løbet, hvorimod de udenlandske var betalt.
Da de danslce kørere stadig blev holdt for
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nar af Sports Motor Klubben, kom der fra
kørerne trusler om sagsanlæg, men der skete

il1tet, og Sports Motor Klubbens bestyrelses

hele optræden afskaruElektrol"-firmaet fra
at vise den imødekommenhed, som man ellers

nok kunne have regnet med.

Senere pâ, 8,ret gjorde Sports Motor Klub-
bens bestyrelse sig igen umulig, idet den afskar
mulighederne for afvikling af de danske jord-
banemesterskaber på Amager travbane, som

klubben havde lejet, og som den ikke ville fri-
give, skønt den måtte være klar over ikke at
kunne gennemføre flere løb efter skandalen i
forbindelse med Elektrolløbet.

Elektrolpokalen blev igeni 1937 vundet af
Torsten Sjøberg, Sverige.

De danske jordbanemesterskaber 1937 blev
nu i stedet afviklet på jordbanen i Frederiks-
sund, og mestre blev 500 cc special Balzer
Flansen, 350 cc special Svend Aage Sørensen,

sidevognsklassen David Axelsen og standard-
klassen indtil 500 cc Ch. Christiansen.

Frederikssund-banen var iøvrigt forfulgt af
uheld straks fra baneløbssæsonens start i 1,937,

idet man måtte aflyse på grund af regnvejr,
hvorefter et par gode aftenløb senere på for-
året rettede noget op, idet de begge var godt
besøgt. Et hurtigt arrangeret løb midt på som-
meren med deltagelse af den europæiske mester
Schneeweiss blev også succes.

1937

Udsigt ooer Ganløse-bdnen
tned et fremstormende Þører-

felt.

Som det vil ses, var 1937 ikke nogen stor
sæson, hvad angik baneløb i Danmark.

Forårets planlagte trials blev alle afviklet
under stor deltagelse, og om ef.teräret afvik-
ledes Sports Motor Klubben Lollands, Motor
Campings, Nordre Birks Motor Klubs, Sø-

borg og Omegns Motor Klubs, Glostrup og

Omegns Motor Klubs og Frederiksborg Amts
Motorklubs trials. Det vil her være uretfær-
digt at fremhæve et af disse løb frem for de

andre, da alle var udmærket arrangeret' men

det sidste var afgørende for de forskellige ud-
satte pokalers tilhørsforhold samt det danske

mesterskab. Præmieuddelingen efter årets sid-
ste trial fandt sted i hotel "strandborg*, llun-
dested, i overværelse af en talrig forsamling.

Trialmester for 1.937 blev Flerman Larsen,

Odense, i soloklassen, og hans klubkammerat
Knud E. Mogensen, Odense, i sidevognsklas-
sen.

De til årets trials udsatte pokaler tilfaldt
lølgende kørere:

Nimbus-pokalerne til bedste sidevognskører
og hans sidevognsmand, Knud E. Mogensen

og Glaf KlixbøI, Politikens mærke-pokal Her-
man Larsen, der kørte BSA, og BT's klub-
pokal erobredes af Fyns Motor Sport, der
takket være Flerman Larsens og Knud Mogen-
sens indsats havde et godt forspring i points
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Danrnørþs dirt-tracþbelt Balzer Hansen har igen oøn-
det Jørsteplød,sen og få.et blomster.

frem for de øvrige klubber, der deltog i kam-
pen om pokalen.

Skønt betingelserne for at opnå nogen vir-
kelig træning i vore hjemlige motorløb var
meget dårlige, havde flere danske kørere lej-
lighed til at deltageiløb i udlandet. Først og
fremmest Svend Aage Sørensen, der atter i
1937 deltog i de store internarionale TTIøb
på Isle of Man, hvor han i juniorklassen blev
nr. 5, medens han i letvægtsklassen, hvor han
deltog første gang, måtte udgå med maskin-
skade. Det var tredie gang, Sv. Aage Søren-
sen deltog i disse store løb, hvoraf han de to
gange hjemlørte de smukke TT-replica tro-
fæer,

Fferman Larsen og Knud E. Mogensen, beg-
ge Odense, rog en rur dl Tyskland midt på
sommeren, hvor de deltog i terrænløb i Tete-
row ved Mecklenborg uden dog at hjemføre
nogen placering.

Nordiske mesterskaber blev i 1937 afholdt
så langt væk som i Trondhjem, men desværre
havde begge de danske repræsentanter, Svend
Aage EngstrØm og David Axelsen, uheld, og
resultarer blev, at Børje Haag, Sverige, blev
nordisk mester, og Sverige vandt nationsmat-
chen ved et hold bestående af Børje Haag,
Sten Edlund og Berggren.

Ved Sveriges grand prix i Saxtorp var uhel-
det igen ude efter de danshe farver. Freemann
Steensen og N. V. Jensen havarerede begge
under træningen, og FIans Lauritsen måtte
opgive efter at have kørt få omgange af løbet,

1s4

hvorimod Svend Aage Sørensen gennemførte.
Agner Flansen fuglte godt med til at begynde
med, indtil ca. halvdelen af bbet var kørt,
men så fik han maskinskade og måtte udgå.
For alle de danske deltagende køreres ved-
kommende var det i særdeleshed manglen på
nyt og moderne materiel, der gjorde udslaget
til det dårlige resuhar.

Også inden for andre grene af motorspor-
ten rrar Danmark repræsenteret i udlandet i
1937. I det svenske orienrerings- og pålidelig-
hedsløb "Novemberkåsan" deltog Josef Koch
og Poul Cadovius. Koch gennemførte i ehs-
pertklassen som nr. 3, medens Cadovius ud-
cik.

Ved et mindre bakkeløb i Ystad deltog fire
unge danske kørere, Orla Rasmussen, Eigil \Ø.
FIansen, Gunnar Ffansen og Aage Andersen,
der klarede sig udmærker og rog flere præmier
med hjem over sunder.

De nævnte eksempler af dansk deltagelse i
udlandet ved motorløb i 1937 er kun nogle af
de vigtigste, da såvel Balzer Flansen, Svend
Aage EngstrØm og Svend Aage Sørensen m. fl.
deltog i jordbaneløb og dirt-track både i Sve-
rige og andre europæiske lande, ligesom der
havde været indbydelser til at deltage i srore
tyske, internationale løb, som der beklagelig-
vis måtte sendes afbud til grundet manglende
materiel.

Endelig deltog de to unge trialkørere Lion
Flansen og Børge Bagger i et internationalt
stjerne-ralley, der gik til Paris.

|iiI
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Tre at' cle gamle leæmper. Nærmere pr"esentøtion er

ileÞe nødoendig.

19 38

En af de første betydende begivenheder
inden for l)anmarks Motor Unions organisa-

tionsarbejde i 1938 var, at man indså nØdYen-

digheden af, at unionen fik et virkeligt med-

lemsblad, der regelmæssigt kunne bringe med-

lemmerne beretninger om arbejdet inden for
DMU og samtlige landsdelsunioner. Motor-
bladet havde også hidtil været benævnt med-

lemsblad, men denne betegnelse var egentlig
kun en slags titel eller tilkendegivelse af, at

bladet kom til en stØrre eller mindre kreds af
DMU's medlemmer vel at mærke, når disse

selv bestilte og betalte det seperat ved siden

af deres normale kontingent. Dette forhold
blev nu ændret, og Motorbladet blev obliga-
torisk til alle medlemmer af klubber under

DMU, en beslutning, der blev hilst med stor

begejstring.
Den økonomiske side af sagen voldte der-

imod en del vanskeligheder ved de kommende
møder i landsdelsunionerne, da der omgående

1 938

skulle vedtages en kontingentforhøjelse, men

også den side af sagen blev til sidst overvun-
det.

Selv om det efterhånden var blevet et for-
tærsket emne, optog forholdet mellem Jydsk
Motor Union og Danmarks Motor Union dog
stadig sindene i t938, og der blev fra alle sider

udtrykt ønske om snarlig genoptagelse af sam-

arbejde, men det eneste, der manglede, .var, at
der enten fra den ene eller anden side blev
foretaget noget effektivt.

Midt på sæsonen, nærmere betegnet august

1938, meddeltes det i dagspressen fra SjæI-

lands Motor lJnion, at den hidtidige formand,
redaktør Kaj Otting, havde trukket sig til-
bage, og næstformanden, tømrermester Vilh.
Lindemann, fungerede i tiden indtil det kom-
mende repræsentantskabsmøde. Grunden til
redaktør Kaj Ottings nedlæggelse af mandatet
blev meddelt at være forskellige, bl. a. at man
i visse kredse både åbenlyst og i det skjulte
havde arbejdet på at fremkalde det skete, altså

formentlig en art personforfølgelse. SMU's
øvrige bestyrelse beklagede i høj grad Ottings
beslutning, og såvel denne som DMU's besty-
relse havde i lang tid formået at holde den

tilbage i erkendelse af , at Kaj Otting hverken
på formandsposten i SMU eller som medlem
af DMU's bestyrelse ville blive nem at erstatte.

Tømrermester Vilh.
Lindernann, forrnand,
for Sjællands Motor
Union.

Dansk Motor Sportsråd, der var genopstået

efter de afsluttende forhandlinger mellem
KDAK og DMU i 1937, hvade i 1938 over-
taget kontrollen med al motorsport i Dan-
mark, enten den hørte under FIM eller FIA,
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de internationale organisationer for moror-
cykel- og automobilsport.

Rådet bestod af følgende personer i 1938,
idet man havde konstitueret sig med kaptajn
H. Eggers som formand og generalsekretær
Vald. Hoffmeyer som sekrerær:

For KDAK: kaptajn FI. Eggers, grosserer
H. Tolstrup, grosserer \Ø. \l¡estenholz og
orlogskaptajn A. V. Jørgensen.

For DMU: oberstløjtnant Tage Andersen,
grosserer Carl Suhr og generalsekrerær Vald.
Hoffmeyer.

Tingenes tilstand for motorsporren i Dan-
mark i 1,938 var iøvrigt noget af det dårligste,
man hidtil havde oplever, den gamle lraver
om adskillelsen af jydsk motorsporr fra det
øvrige land, ekskludering og opløsning af lan-
dets hidtil mesr sporrsarrangerende klub,
Sports Motor Klubben, og endelig den stadig
tyngende forlystelsesafgift pä 40 procent.
Disse forhold i forbindelse med de almindelige
økonomiske tilstande i landet samr manglen
på konkurrencedygtigt, importeret maskin-
materiel til vore hjemlige, aktive kørere gjorde
forholdene for dansk mororsport, dens ud-
ØYere og ledere ganske utålelig.

Fodystelsesafgiften, der vel nok var mo-
torsportens værsre fjende, kom imidlertid til

Et øf 30'ernes store d&tonobil-
sþortsnd.vne, Pou L Cador.,ius,
Ford-special, går gennem et af
svingene på GanLøse-banen.

behandling i rigsdagen i 1938, efter at den
også havde vist sig fuldstændig dødbringende
for hele det danske teaterliv.

Hvor nødigt man end ville, blev man dog
nødt til at se sandheden i øjnene hos regerings-
magten, efter at det ene teater efter det andet
havde måttet melde pas og lukke.

Som det var gået teatrene, var det jo også
gået de fleste danske mororbaner i de sidste
år, medens de havde virket som inkassatorer
for forlystelsesafgift til statskassen, samtidig
med at arrangØrerne for deres velvilje opnå-
ede at måtte betale srørre eller mindre under-
skud.

Et særlig grelt eksempel pâ. datidens store
forlystelsesafgift havde man ved et børne-
hjælps-rodeo på Roskildevejen, hvor skatten
tog hele overskuddet, som børnehjælpskom-
miteen skulle have haft, foruden at man sam-
tidig lænsede aÍrangØrerne for et tilskud, som
man naturligvis også hellere havde ladet gä
til børnehjælpen. Som bekendt blev en sag i
1938 heller ikke afsluttet af regeringsmagren
i løbet af kort tid, så motorsports affaîgØrerne
måtte bevæbne sig med tålmod i håbet om ar
slippe for en del af motorsportens værsre
fjende, den tyngende forlystelsesafgift.

Som tidligere omtalt havde formanden for
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Sjællands Motor Union, redakrør Kaj Otting,
nedlagt sit mandat grundet forskellige om-
stændigheder. Ved et møde i Danmarks Motor
IJnion, arrangeret af aktive kørere senere på

året, havde man bedt Kaj Otting komme til
stede, og denne fik af de aktive kørere over-
rakt en smuk sølvtallerken som bevis for
kørernes taknemlighed for det uegennyttige
og alt for ofte miskendte arbejde, han i årenes

løb havde udrettet for motorsporten i Dan-
mark. Man tør formentlig tage denne fuldt
ud velfortjente anerkendelse som et bevis for,
at de af kørernes repræsentanter og fortalere,
der tidligere havde benyttet enhver lejlighed
til at angribe og mistænkeliggøre redaktør
Kaj Otting, nu havde skiftet mening

En kilde til megen splid i 1938, ikke mindst
inden for Sjællands Motor l-Inion, var den af
de aktive kørere oprettede og såkaldte "Ryt-
tersammenslutningen. under ledelse af Svend

Aage Engstrøm, Agner FIansen, H. Skov og

Irwing Jensen. Om oprettelsen var begrundet
eller ikke, skal være usagt, men den opgav
som sit formål at yære medvirkende til opta-
gelse af spørgsmål, som ledelsen af SMU ikke
havde kunnet eller villet optage hidtil og øn-

skede under ingen omstændigheder at være

medvirkende til at danne nogen opposition
eller iøvrigt at stille noget krav, Sammenslut-
ningen, der var repræsenteret af Svend Aage
Engstrøm og Erik Orth på SMU's efterårs-

repræsentantskabsmøde i 1.938, fik ikke nogen

blid modtagelse, idet Edgar FIansen, Knud
Danielsen, Hedetoft, Harry Jørgensen m. fl.
udtalte sig skarpt imod den, og efter repræ-

1938

Kaft'emanden fra Køge må ned

i bønnerne.

sentantskabsmødet udsendte SMU følgende

brev:

D'herrer
Svend Aage Engstrøm, Agner F{ansen, FI.

Skov og Irwing Jensen.

Efter at SMU's klubber på repræsentant-

skabsmødet den 4. ds. tog skarp afstand fra
den af d'herrer rqpræsenterede usammenslut-

ning af aktive kØrererr, går vi ad f.ra, at
næynte sammenslutning opløses, og undlader
ikke at meddele Dem, at man fremtidig i til-
fælde af indblanding i Danmarks Motor Uni-
ons eller dens underafdelings virksomhed ad

ureglementeret vej vil bringe reglementet for
Dansk Motor Sport, $ 36 jfr. S 38 i anven-
delse.

Med særdeles agtelse

Sjælland's Motor Union
sign. Vilh. Lindemann / sign. Hoffmeyer.

Iøvrigt blev den hidtidige konstituerede
formand for Sjællands Motor Union siden

rcdaktør Kaj Ottings afgang, tØmrermester

Lindemann, valgt til formand med ahklama-
tion, og næstformandsposten blev overtaget
af N. K. Pedersen, således at besryrelsen igen

var fuldtallig.
På Fyn og Lolland Falster arbejdede begge

landsdelsunioner roligt og støt i 1938 under
ledelse af hhv. grosserer Carl Suhr og mekani-
ker Marinus Ffansen, og på Fyn havde Fyens

Motor Sport igen et efter forholdene andre

steder od-ærket år i forbindelse med løbene

på Langesøbanen, der havde en stor stab af
trofast publikum, der mødte hver gang, der
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blev kaldt, således ar der økonomiske også
var i fineste orden.

Den sportslige aktiviter var som tidligere
omtalt meget nedskårer i 1,938, men enkelte
store begivenheder skal dog omtales.

Som sædvanlig var det trialsporten, der ind-
ledede den sportslige aktivitet, og der var
Fyens Motor Sport, der afholdt den afslutten-
de afdeling af danmarksmesterskaberne i
marts måned. Løbet var stærkt generet af en
mund- og klovsygeepidemi, der gjorde det
meget vanskeligt at fä ærræn dl etaperne.
Ã,rets danmarksmestre i trial blev i hhv. solo-
og sidevognsklasse: Fferman Larsen, FMS, og
Knud E. Mogansen, FMS.

Foruden danmarksmesterskabsafdelingerne
kørte motorklubberne Glostrup og Omegns
Motorklub, Nordre Birks Motor Klub og
Harley Davidson Klubben hver sit efterårs-
trial.

Glostrup og Omegns trial var samtidig sjæl-
landsk mesterskabstrail, således ar vinderne,
Orla Knudsen og Poul Erslev, blev sjællands-
mestre.

Den af fabrilcant FIans Laurirzen, Odense,
udsatte Odin- sidevogn for 1938's trials blev
vundet af Hilding Svensson med 106 points
nærmest fulgt af Orla Knudsen, med 101

points.

Baneløbene var ikke særlig mange i 1,938,
og de økonomiske resulater f.or arrangørerne
med en enkelt undtagelse var meget magre.

Ã.rets første løb blev kørt pä Korsørbanen,
hvorefter Langesø-banen fulgte efter med et

Morsom alstigning pâ Frede-
riþ ssønd,-banen. Hzterþen
rytter eller rnasþine leotn noget
aborligt til.

løb næste søndag, den 8. maj, i orkanagtigt
blæsevejr, men iøvrigt vellykket.

Den 13. maj stod BSA-klubben som arrar'-
gør af bbene på Ganløse-banen. Alle heat fik
en udmærket afvikling, bl. a. var et 30 om-
gange parløb meget spændende. Det økono-
miske oyerskud var i forhold til det arbejde,
der var ofret på løbet, meget minimalt, men
alligevel ville klubben gerne have forsøgt
senere pä äret med yderligere er løb, men
banen var ved nogle automobilløb blevet så

ødelagt, at den var ganske uanvendelig for
motorcykelløb, og man opgav helt tanken om
at få den restaureret, da udgifterne hertil var
uoverskuelige.

Langesøbanen havde igen løb den 22. rnaj,
og denne gang var der mødt 5000 tilskuere,
og en række spændende heat blev afviklet,
således at der igen blev føjet en succesdag til
denne banes historie.

Karbæksmindebanen åbnede i juni, nær-
mere betegnet den 6., og den 12, arrangerede
Rudge Motor Klub løb på Korsør-banen. Ved
dette løb var Flans Flansen så uheldig ar sryrre
og kom så alvorligt til skade, at han hele
resten af äret var afskåret fra at deltage. Be-
søget ved dette løb var meget sløjt og bevir-
kede, at Rudge Motor Klub blev betænkelig
ved yderligere arrangementer resten af året.

Søborg og Omegns Motor Klub var i 1938
affangØr på Frederikssund motorbane og ar-
rangerede udmærlcede løb, der alligevel gav
drønende underskud.

På Karbæksminde-banen kørtes derimod
yderligere 3 løb med sæsonafslutning den 14.
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august, og her rrar man mere økonomisk hel-
dig, idet ingen af àrets løb gav underskud,
selv om overskuddet blev mikroskopisk.

28. august kørtes de nordiske jordbane-

mesterskaber og Elektrol-løbet på Frederiks-
sundbanen. Man havde forgæves forsøgt at fä
et rimeligt arrangement med Amager trav-
bane, men turde ikke binde sig for en leje pä
4000 kr. Ved denne lejlighed forhandlede
man med motorcykle-forhandlerne om at teg-
ne en garantikapital til imødegäelse af et evt.
underskud, men motorcykleforhandlerfor-
eningen ønskede ikke den gang at gå ind for
en sådan, og da Søborg og Omegns Motorklub
tilbød at løbe en vis risiko i håbet om at få
noget af klubbens tidligere løbsunderskud
hjem, accepterede Danmarks Motor Union til-
budet og overdrog denne klub arrangementet,
dog således at unionen skulle have 25 procent
af et evt. overskud. Resultatet blev langt over
forventning både sportsligt og økonomisk,
således at de raske Søborg-folk fik deres tid-
ligere underskud dækket foruden et pænt

overskud, og DMU fik for sin part 1200 kr.
i kassen. Som sagt kørtes Elektrol-løbet sam-

tidig med de nordiske mesterskaber, og Svend
Aage Engstrøm, København, Rudge, vandt
både det klassiske løb og den fornemme tircl
til publikums store begejstring. Det nordiske
sidevognsmesterskab gik også til Danmark ved
David Axelson, København, Dania/JAP.

Nationernes holdmatch blev også dansk

1938

Hoaedþontrollen for et al
Harley-hløbbens mange trials
i 1930'erne oør Herlett Kro,
boort'ra møn ber er þldr til at
þøre ød på etaperne,

sejr ved et hold bestående af Svend Aage Eng-

strØm, Balzer Ffansen og Svend Aage Søren-

sen efterfulgt af det finske hold på anden-
pladsen.

Altså en af de rigtig store dage i dansk mo-
torsports historie, hvor alt lykkedes 100 pro-
cent.

Så mærkeligt det lyder, var det gode resul-
tat for dette løb sikkert årsagen til den senere

megen uro, idet man fejlagtig gik ud fra, at
et lignende resultat kunne nås hver gang. Man
tænkte ikke på, at et så udsøgt program til så

små omkostninger kun kunne fås, når de del-
tagende lande ydede hver sin støtte dertil.

September måned var afslutningen på den

danske banesportssæson i 1938 og blev indledt
de to første søndage med løb på hhv. Langesø

og Ganløse, hvorimod Langesø den tredie søn-

dag måtte aflyse i sidste øjeblik grundet en

hefteg mund- og klovsygeepidemi på Fyn,
således at politiet nedlagde forbud mod løbets

alüoldelse.
,Ã.rets absolut sidste baneløb i 1938 var de

danske jordbanemesterskaber, der blev kørt
på Korsør-banen den 25. september.

Tilslutningen af kørere var god, selv om det
havde knebet med at få truffet de nødvendige
aftaler. Publikum derimod svigtede totalt, og

det økonomiske resultat blev derefter. Skønt
repræsentanter for de aktive kørere havde
været. med til at arcangementet og regnskabs-

opgørelsen, undgik hovedarrangøreî, Rudge
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,Danmarþs Soend Aageo lelar til stdrt øed et af de
rnange saenske grand-prix, han deltog i oed Saxtorp
i 1930'erne. (Maskinrnærke: BritisÞ-Excelsior).

Motor Klub, og unionen ikke ubehagelig og
uberettiget kritik fra mange sider.

Denne sæsonafsluming, der kun bød på få
lyspunkter, men så meger mere uro og srridig-
heder, gav Íølgende danske jordbanemestre
for 1938:

500 cc special: Balzer Flansen, København,

JAP.
500 cc standard: Orla Knudsen, Køben-

havn, Norton.
350 cc special: Erik Orth, København, Oft..
250 cc special: Irwing Jensen, København,

Rudge.
Sidevogne: David Axelson, København,

DanialJAP.
I forholdet til udlandet var også de danske

kørere i 193S meget efterspurgte, Svend Aage
Sørensen deltog således igen i TTJøb på Isle
of Man og opnåede replica i juniorløber, men
udgik med maskinskade i letvægtsløbet.

De udenlandske baner, hvor de d¿nske far-

ver var rigest repræsenteret i 1938, var de
svenske. Josef Koch og Cadovius deltog i maj-
tävlingen sammen med \Øartenberg, og Agner
Ffansen, Finn Larsen og Kaj Graversen var i
'$Øimmerby, alt sammen om forårer. Om efter-
året deltog Balzer Flansen i Göteborg og same

ny banerekord, og sammen med David Axel-
son var han få søndage efter til 1000 m løb
på Solvalla og placerede sig som nr.2 ef¡er
mesterkøreren Schneeweiss fra Østrig, David
Axelson vandt sidevognsklassen. Endelig op-
nåede Balzer Flansen fine resultater på banen
i Ørebro, inden den svenske vinter satte ind.

Det svenske vinterløb, der omfattede orien-
tering og pålidelighedskørsel, "Novemberkå-
san., havde deltagelse af Josef Koch og Johs.
Nielsen, men kun Koch gennemføræ.

Heller ikke på andre europæiske baner
manglede der dansk deltagelse i 1938. Svend
Aage Sørensen og N. V. Jensen deltog således
i det hollandske grand prix, og Flerm. Larsen
og Bent Jensen var i Tyskland på banen ved
Teterow.

Så langt fru Danmark som til Tjekoslova-
kiet rejste de danske motorkØrere, således del-
tog Sigurd Nielsen, lørgen Petersen, Aage
Andersen, Laur. Christiansen og Bøgh Ma-
thiasen alle ved to løb i dette land, hhv. i Par-
dubice og Prag.

Danske motorsportslederes egen bedøm-
melse af äret 7938 .var, at det jo ikke havde
været et år, der kunne fremvise opsigtsvæk-
kende gode resultater. Desværre havde det
meste været grät i grãt, selv om enkelte lys-
punkter kunne findes.

Af disse lyspunkter skal særligt fremhæves
det gode samarbejde, der helt igennem havde
været med de til DMU tilsluttede landsdels-
unioer og deres klubber, og hertil havde vel
nok provinsens udmærkede hævdelse over for
hovedstaden på det sportslige område været
stærkt medvirkende.

Såvel fynboer som lollændere havde vist i
1938, at de ikke alene var jævnbyrdige, men i
visse tilfælde københavnerne overlegne, og det
havde ganske naturligt givet større lyst til
kappestrid landsdelene imellem. I forbindelse
med denne kendsgerning håbede man i det
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kommende är,1939, at få denne kappestrid i
forbindelse med samarbejde gjort landsomfat-
tende derved, at man igen fik jydsk motor-
sport sluttet til den øvrige motorsport i Dan-
mark.

Den store omgangstøole oed 1930'ernes svensÞe grønd

prix i Saxtorp.

1939
Ã.ret 1.939 skulle i dansk motorsports histo-

rie blive såvel et glædens år som et skæbnens

âr.
For det første lykkedes det igen at få motor-

sporten i hele Danmark samlet under Dan-
marks Motor Union, og for det andet tændtes

den store verdensbrand i form af verdenskri-
gen, der skulle sætte en stopper for al motor-
sport i ca,7 är.

Som omtalt under året 1938 havde Sjæl-

lands Motor Union dette år henstillet til
lederne af den såkaldte sammenslutning af
aktive kørere på Sjælland, at disse omgående

opløste foreningen og iøvrigt holdt sig fra ind-
blanding i Danmarks Motor Unions og dens

underafdelingers virksomhed. På det møde i
Sjællands Motor Union vedtog repræsentan-

terne at tage skarp afstand fra dette forsøg
fra de aktive kørere på at skabe en for motor-
sporten ødelæggende opposition mod det af
de forskellige klubber udførte arbejde for
motorsportens fremme i Danmark.

Såvel Svend Aage Engstrøm, der ligesom
flere andre medlemmer af det vistnok selv-
bestaltede fire-mands udvalg, var dl stede på
mødet, var ganske ude af stand til at fremf.øre
virkelige anker mod unionernes eller hlubber-
nes arbejde, og to af de fremmødte kørerre-

1938-39

præsentanter, Irwing Jensen og C. G. Rasmus-

sen, sluttede med at gØre undskyldning for
deres optræden.

Det var derfor ganske naturligt, at eî arti-
kel i "BTn den 74. jan. 1.938 tydeligt inspire-
ret af Engstrøm, vakte den største forbavselse
og indignation inden for såvel unioner som

klubber.
Artiklen indlede med at oplyse, at rytteþ

sammenslutningen med en beundringsværdig
energi havde forberedt sæson 1939 og agtede

at afholde løb i Korsør, Ganløse og Frederiks-
sund.

Dette kom selvfølgelig ikke til at stå umod-
sagt, og formanden for Sjællands Motor
union, Vilh. Lindemann, udtalte, at enhver,
der kendte til nationale og internationale mo-
torsportsreglementer, var vel klar over, at
sammenslutningen af aktive kørere overhove-
det ikke kunne forberede eller gennemføre

nogen motorsportssæson, og enhver deltagelse

af udenlandske kørere naturligvis også ville
være udelukket, da en sådan skulle godkendes

af Danmarks Motor lJnion, og dette ville kun
ske, når en unionsklub stod som arrangØr.

Vilh. Lindemann udtalte videre, at de kørerc,
der virkelig betød noget og havde chancer for
at komme til udlandet, skulle nok vogte sig for
,sammenslutningens muldvarpearbejde og

fortsatte.
Ingen inden for dansk motorsports ledelse

havde nægtet at läne øre úl berettigede krav
eller anker fra kørernes side, mens de, der

skulle yde arbejdet ved tilrettelægningen af
løbene, og som evt. skulle bære de efterføl-
gende underskud, ikke kunne lade sig diktere
noget af uansvarlige personer. Engstrøm er

selv medlem af en unionsklubs bestyrelse,

oven i købet som speciel kørerrepræsentant'
men fra denne klub har det mig bekendt ikke
været gjort noget forsøg pâ. at genrejse den

betrængte motorsport.
Hvad er da meningen, spurgte Vilh. Lin-

demann til slut i sit modangreb på uBTu's

artikel?
Et stadig gentaget refræn fra Engstrøms

side har været ønsket om samarbejde med fyn-
boer og jyder.
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Med fynboerne har der værer arbejdet sam-
men i bedste forståelse, og hvad jyderne angär,
da er ønsket om samarbejde med disse lige så

stort hos enhver inden for Danmarks Motor
Union som hos Engstrøm, blot må samarbej-
det etableres på lige vilkår. Så snart jyderne
er villige hertil - og det sker sikkert snarr -
da er samarbejdet en kendsgerning.

Flyorfor så denne falske reklame, er den
betalt af kredse, der er inreresserer i splittelse
inden for Danmarks Motor lJnion, eller er det
et udslag af en overanstrengt hjernes fantasi-
fostre?

Er alle aktive kørere virkelig, som >>BT.<'s

artikel meddeler, fast besluttet pä at arbejde
på en solid og sund front, vil klubbernes som
unionens ledelse kun hilse det med glæde, men
en solid og sund front skabes ihke ved under-
minering, men ved loyalt og ærligt samarbejde.

Til et sådant samarbejde er ledelsen altid
rede. Signeret af Vilh. Lindemann.

I sandhed et skarpt og utvetydigt modangreb
mod sammenslutningen af aktive sjællandske
kørere og deres ledere, begrundet eller ube-
grundet skal være usagr, men kort tid efter
kom der meddelelse om, ar et af SMU nedsat
9-mands udvalg, der skulle undersøge mulig-
hederne for bedre forhold for mororsporten
særlig med henblik pä at imødekomme beret-
tigede ønsker fra de aktive kørere, var blevet
opløst.

Forudsætningen for udvalgets nedsættelse
havde værer den, at lederen af de ahtive kø-
reres sammenslutning, Svend Aage Engstrøm,
skulle udlevere alle sammenslurningens mate-
rialer vedtørende leje af baner for 1939 samt
forskellige papirer fra forhandlinger, sam-
menslutningen havde íørt til forskellige sider
m. m,

Denne forudsætning blev ikke opfyldt, og
efter at Engstrøm på udvalgets andet møde
kategorisk havde nægtet at udlevere omtalte
materiale, erlçlærede formanden for SMU,
Vilh. Lindemann, der var medlem af udvalget,
at dets xbejde var endr, og sagen ville blive
overgivet til Danslç Motor Sportsråd sammen
med en klage over kørersammenslutningen og
dens virksomhed med henstilling om suspen-
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sion af dens ledere og det tidligere omtalre
4-mands udvalg fra sammenslutningen bestå-
ende af Svend Aage Engstrøm, Agner Flansen,
H. Skov og Irwing Jensen.

I sandhed en prekær situation for dansk
motorcykelsport og nogle af dens bedste ak-
tive udøvere.

Sket var sket, og sagen gik sin endelige af-
gørelse i møde hos dansk motorsporrs Øverste
myndighed, Dansk Motor Sportsråd, der des-
angående udsendte følgende meddelelse den
1,7. marts 1939.

- En af Sjællands Motor Union indsendt
klage over Svend Aage Engstrøm, Agner FIan-
sen, FI. Skov og Irding Jensen.

De fire herrer med undtagelse af Irwing
Jensen, der ved fuldmagt havde ladet sig
repræsentere ved Erik Orth, samt SMU's
bestyrelse ved rømrermester Vilh. Lindemann,
fabrikant N. K. Pedersen og Carl Ohlsen, var
efter rådets anmodning ved sagens behandling,
der resulterede i, at de fire kørere som repræ-
sentanter for kørersammenslutningen afgav
følgende erklæring:

"Idet vi beklager, at vi på egen hånd har
ført visse forhandlinger, som retteligt henhø-
rer under DMU, skal vi herved erklære, at vi
i fremtiden afholder os fra sådan indblanding
i unionens virksomhed.u

Agner Flansen. H. Skov.
Svend Aage Engstrøm.

For Irwing Jensen / Erik Orth.

Det, der særligt var sigtet til i sammenslut-
ningens indblanding i unionens virksomhed,
var DMU's forhold til den jydske motorunion,
samt oprertelse af lejemål med de forskellige
motorbaner på Sjælland for 7939, og hvad
angik denne sidste side af sagen, så var situ¿-
tionen endnu ikke helt afklaret efter udsen-
delsen af ovenstående meddelelse fra Dansk
Motor Sportsråd, idet man endnu ikke vidsre,
om de med banerne oprettede lejekontrakter
kunne overtages af motorklubberne, hvilket
dog senere skulle vise sig muligt ved løb på
bl. a. Korsør-banen.

Den kendsgerning, at Dansk Motor Klub



Orla Knudsen er zted det første løb, han dehog i, et

sjællandsh triø\, Þ.ommet i oansÞeligheder På en mad-

dcretape med Norton'en,

under ledelse af den gamle motorsPortsmand
Knud Danielsen igen i 1939 forsøgte at fä
genoplivet de internationale strandløb på

Fanø strand, medførte også, at der rigtig kom
gang i afslutningen på det jydske motorsPorts-
problem. Motorbladet havde således indeholdt
en lederartikel med overskriften "Med eller
uden jyder", hvor man havde slået fast som

en kendsgerning, at man oyeralt øst for Lille-
bælt nærede ønsker om et snarligt genoptaget

samarbejde med de jydske motorklubber, for
at også de jydske kørere kunne komme til at
deltage ved de planlagte Fanø-løb.

Det sidste tilbud fra Danmarks Motor
Unions side til jyderne gik ud pà, at Dan-
marks Motor Union var villig til at optage de
jydske klubber enkeltvis eller i en jydsk mo-
torcykleunion på lige vilkår med landets
øvrige klubber samtidig med, at man ville til-
sige den jydske motorsport den særlige fordel
derved, at man intet havde imod, at de klub-
ber, der evt. indgik samarbejde med DMU,
samtidig forblev som medlemmer af Jydsk
Motor Union.

Naturligvis krævede man så til gengæld, at

JMU ophørte med at interessere sig for motor-
sport, der jo nu helt og holdent blev kontrol-
leret aÍ og var undergivet Dansh Motor
Sportsråd, såvel hvad automobil- som motor-

1939

cykelsport angik, men også på dette punkt
skulle jyderne være ligestillet med det øvrige
land og ikke afkræves noget særligt offer her-
for.

Resultatet af de forskellige forhandlinger
mellem jydsk motorsport og Danmarks Motor
Union fandt da også inden lang tid sin løs-

ning derved, at flere jydske motorklubber,
der var indstillet på aktivt motorsportsarbej-
de, søgte tilknytning til Danmarks Motor
IJnion, hvilket vakte stor og oprigtig glæde

overalt inden for DMU, idet udvekslingen af
kørere nu igen kunne påbegyndes alle lands-
dele imellem, selv om der endnu ikke var tale
om nogen egentlig oprettelse af en jydsk mo-
torsportsunion i lighed med Fyens, Sjællands
og Lolland-Falsters Motor Union. De første
jydske motorklubber, der igen havde søgt til-
knytning til Danmarks Motor Union, og som

var repræsenteret på unionens førstkommende
repræsentantsþabsmøde, var: Randers Motor
Sport, Florsens og Omegns Motor Klub, Ãrhus
Motor Sport, Silkeborg Motor Sport og Nord-
jyllands Motor Sport.

Disse klubber blev budt velkommen til re-
præsentantskabsmødet og samarbejdet med

Danmarks Motor Union af dennes præsident,

ing. Ørs, der håbede, at antallú af tilsluttede
jydske klubber snart måtte blive forøget.

Chr. \Øenderby, Randers Motor Sport, tak-
kede på de jydske klubbers vegne for den
hjertelige velkomst og udtalte, at ikke mindst
jyderne var glade for det nu opnåede resultat
og håbede på det bedst mulige samarbejde, idet
han udtrykte ønsket om, at både kommende
konkurrencer på motorbanerne og møder i
organisationen måtte forløbe på en sund og

reel måde.
Efter afslutningen af de her omtalte større

eller mindre problemer indenfor Danmarks
Motor Union var man så klar til at feste, idet
unionen den 19. april kunne fejre 25 års jubi-
læum for sin stiftelse, der fandt sted søndag

den 19. aprill9l4 kl. 15,15 i\Øiwels selskabs-

lokaler i København. Jubilæumsfesten fik sær-

lig festlige rammer i 1939, idet FIM (Fede-

ration Internationale Motocycliste) og Nor-
disk Motorcykle Forbund samtidig med jubi-
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læet havde henlagt deres årlige kongresser til
København. Hele ledelsen af verdens motor-
organisation var således samtidig i Køben-
havn, og Danmarks Motor Union fejrede jubi-
læumsfesten i forbindelse med de to srore kon-
gresser ved en stor festmiddag på Skovrider-
kroen.

Greø Bonacossa, præsi-
dent for FIM, ztecl þon-
gressen i Købenbaon
19 39.

Rent sportsligt blev aktiviteten ikke stor i
1939 inden for Danmarks Motor Union, hvil-
ket iøvrigt også gjaldt mororsporten i andre
lande. Ãrsagen til denne tilstand var den
spændte storpolitiske siruarion, der senere på
året skulle blive til den frygtelige anden ver-
denskrig.

Det af Dansk Motor Klub planlagteløb pà

Den rnangeårige dansÞe mester
i sideoognsÞIassen, David
Axelsson, går med fuldt bånd-
tag på Dania-JAP'en genneftt
soinget på en sjallandsk jord-
bane.

Fanø mätte da også i sidste øjeblik aflyses på
grund af manglende tilslutning fra udenland-
ske kørere. Efter aflysningen af dette løb viste
forøvrigt den gamle klub, Dansk Motor Klub,
og dens ledelse et påskønnelsesværdigt initia-
tiv for dansk motorsport, idet man havde
besluttet at undersrØrte de deltagende danske
kørere i det svenske grand prix, samtidig med
ât man ville medvirke til, at Danmark blev
mere talstærkt repræsenteret, end det havde
været tilfældet ved tidligere svenske grand
prix, hvor det i særdeleshed havde værer gros-
serer Fledetoft, København, der havde vist en
opofrende privatøkonomisk indsats for mange
danske kørere, ligesom hans menneskelige
hjælpsomhed heller aldrig manglede, når det
drejede sig om dansk motorsport, dens udøve-
re og organisation. Forøvrigt var grosserer
Hedetoft en af dansk motorsporrs srore mænd
gennem mange år, i særdeleshed i trediverne,
blot var hans natur således, at hans navn og
person altid af ham selv blev holdt beskedent
i baggrunden til fordel for andre, i særdeles-
hed de aktive kørere. Grosserer Hedetoft har
dog senere ved Sjællands Motor Unions 25 àrs
jubilæum fået en påskønnelse for sit uegen-
nyttige arbejde for dansk motorsporr, idet han
ved denne lejlighed fik overrakt en af unionen
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nyindstiftet jubilæumsm edalje. Denne medalje
blev ved samme lejlighed overrakt Svend Aage

Engstrøm og Svend Aage Sørensen for deres

aktive indsats i dansk motorsport og Vald.
Hoffmeyer for hans store opofrelse i dansk
motorsports organisationsarbejde.

Til det aflyste Fanø-Løb i 1939 var der kun
anmeldt 9 biler og et lidt stØrre antal motor-
cykler, hovedsagelig danske kørere. Imidler-
tid havde som sagt Dansk Motor Klub og den-
nes forholdsvis nye formand, Knud Danielsen,
besluttet at gøre en indsats for de danske del-
tagere i det svenske grand prix 7939 ved Sax-

torp, der som bekendt ikke havde -været kØrt
i 1938. Klubben ville sammensætte og bekoste

et særligt Dansk Motor Klubs hold, der dog

ikke behøvede at bestå af medlemmer fra
klubben. Man anmodede derimod samtlige
landets motorklubber om at indstille deres

bedste kørere egnet for T'T-løb, og som havde
dertil egnet materiel til rådighed. Dansk Mo-
tor Klub udtog rlerefter det deltagende hold,
således at hver landsdel blev repræsenteret ved
enkører, og betalte helt og holdent disses ud-
sendelse til løbet, herunder alle rejse- og op-
holdsudgifter.

Igen havde Danmarks Motor Union den

glæde, at en dansk kører i 1939 kunne hjem-
løre en førsteplads fra det svenske grand prix,
idet N. V. Jeasen, Velocette, besatte første-
pladsen i klasse B 350 cc i tiden 1,71,31,6' og

vort nationshold placerede sig nr. 2 efter Sve-

1939

Et sejrende BSA-hoId På Fre-

d,eriþssønd-banen. Fra t)enstre :

Agner Hansen, Finn Lørsen og

Holger Hansen.

rige. Det svenske hold bestod af Bertil
Schmidt, Folke Larsson og Erik Månsson, og

det danske af Agner Hansen, V. V. Jensen og

Carl Hansen.
Andre internationale løb i 1939 Íik derimod

alle en trang skæbne, idet de blev aflyst grun-
det verdenssituationen eller benzinmangel i
forbindelse med statslige forbud mod afhol-
delse af motorløb.

De nordiske jordbanemesterskaber shulle
således have været kørt i 1939 i Trondhjem
den 3. sept., men den 1. om aftenen ld. 19,00

blev der i Norge udstedt benzinforbud, og

Norsk Motor Klubs Trondhjemsafdeling
måtte derfor telegrafisk aflyse løbet. Dette
kunne dog ikke nå hverken de danske eller
svenske kørere, der på dette tidspunht var på

vej til Trondhjem og næsten nået derop, og

resultatet .vaÍ) at alle ved ankomsten fik det
beklagelige budskab, at de godt kunne vende
om og køre hjem.

Det danske hold, Balzer Flansen, Aage An-
dersen, Linder Madsen og David Axelson, der
var afrejst fra København torsdag formiddag,
kom hjem næste uges tirsdag efter at have haft
mange besværligheder undervejs på grund af
benzinforbud både i Sverige og Norge.

Alle danske motorløb i højsæsonen i 7939

med international deltagelse bl. a. Elektrol-
løbet, blev også aflyst, hvorimod en række

mindre baneløb og bakkeløb blev gennernført.

Ãrets sidste løb og det sidste i de kom-
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mende mange år, verdenskrigen varede, var
et baneløb i Langesø den 3. sepr., netop som
de meget alvorlige efterretninger fra udlandet
om verdenssituationen indløb, så løbet var kun
besøgt af halvt så mange tilshuere som sæd-
vanlig. De, der kom, var præget af dagens
alvor, og det lykkedes ikke rigtigt at fà den
vante stemning frem hverlcen hos publikum
eller kørere.

Der var dermed sar punkffim for dansk

motorsporr i mange flere år, end de fleste vel
havde regnet med, og der fulgte en svær dd
for alle civile motorkørend,e, først med en ben-
zinrationering og senere med total lukning og
oyergang til generatorgas for den livsvigtige
danske motorkørsel, men heldigvis skulle der
igen komme lyse tider for dansk motor sporr
og dens udøvere, selv om de lod vente længe
på sig, hele 7 är.

irs

146



AFSNIT II
GENNEMGANG AF ST ØRRE MOTORSPORTSBEGIVENHEDER

INDTIL SIDSTE VERDENSKRIG

1913- 1939

I dette afsnit, der kaldes gennemgang af
stØrre motorsportsbegivenheder indtil sidste

verdenskrig, skal man i særdeleshed lægge

vægten på ordet >>stØrr€<<r idet det ville være

ganske uoverkommeligt at gennemgå alle store

motorsportsarrangementer for tidsrummet
7914-1,939, netop det tidsrum, Danmarks
Motor Union havde bestået, inden den sidste

verdenskrig brød ud.
Først og fremmest vil der helt blive set bort

fra udenlandske motorsportsbegivenheder med

enkelte undtagelser, hvor danske kørere gjorde

sig meget fordelagtigt bemærket ved deres del-
tagelse som f. eks. i de svenske grand-prix ved

Saxtorp.
For det andet vil der blive set bort fra

nationale motorsportsbegivenheder, der natur-
ligvis med rctte af de lokale løbsarcangører
fra den tid blev anset for at \rære betydende,
men som ikke af Danmarks Motor Union og

den danske dagspresse er blevet opfattet som

værende af særlig bemædrelsesværdig størrelse.

Man må ikke i denne forbindelse glemme,

at mange motorsportsaffaîgØter fra disse år

Møn er þlar til d.t stdrte det lørste Skagensløb 1913.
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ud over det ganske land gjorde en meger sror
indsats og et pionerarbejde for dansk moror-
sport ved arrangeringen af forskellige former
for motorsportsstævner, som med rette i for-
holdet til den enkelte lokale arrangør kunne
betegnes som betydende og større motorsports-
begivenhed efter det arbejde, der blev udfoldet
Íra arrangørens side i forbindelse med et så-
dant stævne, uden at der dog her er mulighed
for at komme nærmere ind på alle disse stæv-
ners forløb.

Hvad vil da blive betragret som srØrre mo-
torsportsbegivenhed, kunne man jo fristes til
at sPØrge.

Først og fremmest mesterskabsløbene om-
fattende de forskellige løbsformer i det på-
gældende tidsrum, samt løb, hvori der indgik
store yandrepræmier, som der blev kørt om år
efter år, de såkaldte klassiske løb ligesom
naturligvis alle andre bemærkelsesværdige
motorsportsbegivenheder, der bør overgå til
den danske motorsporrs historie.

Inden omtalen af de enkelte srore moror-
sportsbegivenheder vil vi lige se på, under
hvilke forhold dansk motorsporr i det hele
tager startede ved stiftelsen af Danmarks
Motor Union i âret 1914.

Der var ikke tale om nogen form for bane-
løb og store hastigheder, men derimod pålide-
lighedskørsel på vejene, Maskinerne, der blev

anvendt, var ikke alle lige driftssikre, og veje-
ne, der blev kørt pä, var af en meget dårlig
beskaffenhed, så blot det at gennemføre en
løbsstrækning på omkring 100 km's længde
var i sig selv bemærkelsesværdigt. Der skulle
imidlertid ikke gå mange år, inden den moror-
tekniske udvikling havde gjort så srore frem-
skridt, at der også kunne blive tale om hastig-
hedskonkurrencer, og her var verdenskrigen
1914-t918 en meget stor medvirkende faktor
til, at der iLøbet af kort tid skere store motor-
tekniske forbedringer på datidens motorlcøre-
tøjer, såvel biler som motorcykler.

De første store danske pålidelighedsløb er
allerede tidligere nærmere omrah, men det skal
endnu engang slås fast, at f. eks. gennemføring
af de første Skagens-løb var eî meger sror
bedrift både af kbrer og maskine, og det vil
være meget vanskeligt for en af datidens mo-
torkørere at sætte sig ind i, hvilke besværlig-
heder datidens mororsportsmænd havde at
kæmpe med for nerop at gennemføre et sådant
pålidelighedsløb.

Men som sagt, udviklingen rent motortek-
nisk skred hurtigt frem efter verdenskrigen
1914-1918, og den første berydende moror-
bane i Danmark blev indviet ude i Glostrup,
et banekompleks, der efter datidens former
var meget imponerende.

Glostrupbanen blev åbnet den 13. august

Det oar iþlee altid den
bed.ste vej, pålideligbeds-
løbene foregiÞ på. Her
forcerer Arne Fog, Harley
Daoid.son, en pløreztej øed
et d.øg-nat løb på Sjællønd.
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Fire at' de gamle þærcper,
d.er altid oar til sted.e, bvor
d.et foregik, når d.er aar
tale otn motorsport, Fra
TJenstle: F, H. Petersen,
'W'egner, Bjørnsen og Her-
tnd,nsen,

1.922, men inden den tid havde der allerede
været gjoft et forsøg med en dansk motorbane,
idet en sådan var åbnet i Glostrup i 1920
under meget primitive former. Planen for
denne mororbane vakte dog så stor interesse,
at kongen afLagde banen et besøg, det enesre
kongebesøg en dansk mororbane hidtil har
haft. Glostrupbanen kom da også kun til at
gennemfØre enkelte løb, inden den igen luk-
kede, da forholdene som sagr var for primi-
tive.

Rent motorsportsligt blev tidsrummet mel-
lem disse to baners lukning og åbning udfyldt
af landevejsløbene, de såkaldte pålideligheds-
løb, for hvilke der var meger sror inreresse.

Det første landevejsløb i Danmarks Motor
Unions historie var der første Skagensløb i
juli 1,974, hvor ikke mindre end 40 biler og
motorcyhler gennemførte løbet pointsfri,
hvorimod det absolut første danske motor-
væddeløb i Danmark, det såkaldte uDanske
Motor Grand Prix.., der kørtes den 9. og 10.
august 1,973 København-Skagen-København,

1913--39

kun blev gennemført pointsfri aÍ 12 af de i
alt 72 deltaeere. Blandt de pointsfri deltagere
i dette første danske motorløb var flyveren
Robert Svendsen, Ove Bendixen, Flersleb-
Christensen og Chr. \Øalther.

Det første motorløb i Danmark, der med
rette kan kaldes et hastighedsløb, var et isløb,
der afholdtes den 18. jan. l9l4 pã Bagsværd
SØ.

I äret. 191.5 var de stØrsre mororsporßbegi-
venheder Danmarks Motor Unions Esbjerg-
løb samt Fyens Stifts Motor Klubs første lan-
devejsløb ,TrekløverlØbev,, der havde 25
mand til stafi.LØbü blev en stor succes og var
medvirkende til at sætte liv i den fynske mo-
torsport i de kommende år.

191,6 blev indledt med Københavns Motor-
klubs vinterløb, men det kneb på daværende
tidspunkt grundet krigen med at skaffe både
benzin og gummi, så deltagelsen var ikke den
største, selv om løbet blev gennemført med
stor succes.

Det første forsøg pã at arcangere bakkeløb
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"Moridnos brylløpsfærd og den gyldne ltjælrn for første gang på dirttracþbanen oed. Rosþildeoejen i Kø'
benbøvn.

i Danmark blev gjort i september 1916 pã en

1 km lang strækning fra Nyholte til Ruders-
dal ved København.

Det første danske strandløb løb af stabelen
i 1,91,9 pà Fanø strand og var en begivenhed,
der inden for motorsporten gav genlyd over
hele verden, og samme är, da verdenskrigen
var sluttet, genoptoges landevejssporten med
Københavns Motor Klubs forårsløb. Genopta-
gelsen af motorsporten vakte stor interesse, og
ikke mindre end 6000 tilskuere overværede
starten til dette løb, der foregik ved Lunde-
huslcroen.

I 1920 blev som sagt den første danske pri-
mitive motorbane ved Bagsværd åbnet, lige-
som der igen blev lçørt strandløb pâ" Fanø,
hvor Minoia satte en ny rekord.

Interessen for landevejsløbene var i 1921
også meget stor, og allerede i marts måned

startede klubben >'Motor-Sport" et Sjællands-
løb med ikke mindre end 60 deltagere. Star-
ten foregik ved Lundehuskroen, og ruten, der
skulle gennemkøres, gik ud til de fleste af
Sjællands yderpunkter som Yderby pã' SjæI-
lands Odde, Saltbæk ved Kalundborg, Knuds-
by ved Knudshoved og Lund på Stevns.

Fanø-løbet i 1921 gav igen nye rekorder,
idet John Duff, London, den 2,-3. jali i Eiat
opnåede en hastighed p3,, 7ee km/t. i overvæ-
relse af 16.000 tilskuere.

Danmarks Motor Union havde i 7921 ind-
stiftet sit første mesterskabsløb, der gik Dan-
mark rundt, en distance pâ. t+tz km. Kun 3

af de deltagende lcørere gennemførte til nor-
'naltid, og kun 5 af det startende felt på ca.

60 deltagere gennemførte løbet. De ffe, der
gennemførte på normaltid, var John Møller,
Albert Petersen og Georg Larsen. Mestershabet
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for klubhold blev vundet af Københavns Mo-
tor Klub.

192L bød ikke alene de danske motorsports-
mænd pä løb, der foregik på dansk territo-
rium, men dette år startede det første løb ttl
udlandet i Odense og gik til Berlin og igen
retur til Odense. Løbet havde ca. 30 deltagere
og blev vunder af Albert Petersen, der kørte
Excelsior.

Ikke så snart var det fynske løb til udlandet
slut, før motorklubben "Motor Sport", Kø-
benhavn, arrangerede et Paris-løb pä ca. 1.450
km. Løbet, der startede i Paris og sluttede i
København, havde 18 deltagere, hvoraf 5 mo-
torcykler og 6 biler gennemførte. Vinder i de
to klasser blev Helle Bro, Indian, i tiden 43
timer og 50 min., og Carl Hølzer, \Øanderer,
35 timer og 44 min.

Isløb var igen den danske motorsportspre-
miere i 1922, idet der blev afviklet er srorr
Iøb pä Bagsværd sø med ikke mindre end
15.000 tilskuere. Motorcykelklassen blev vun-
'det af Bohnstedt Perersen, Reading, i tiden
39,3 sek., og bilklassen havde som vinder Friis,
Vordingborg, i tiden 31,2 sek., hvilket var den
hidtil hurtigste tid, der var opnået ved et is-
løb her i landet.

Fynboerne startede i maj måned igen et
Berlinløb med 27 deltagere, og vinderne af
løbet blev i bilklassen Friis, Vordingborg, i
Fludson, og i motorcykelklassen Albert Peter-

1913- 39

sen, der kørte det danske maskinmærlçe Nim-
bus. Heller ikke i København srcd man til-
bage med arrangering af et bb til udlandet i
1922, idet man ved dette løb kørte fornøjelses-
rur dl Paris, hvorf ra ð,er blev startet med 8

biler og 14 motorcykler den 16. juni. Vinder
af de to klasser blev Friis, Vordingborg, Essex,
og Albert Petersen, Nimbus.

Det fjerde Løb p?t Fanø strand blev i 1.922

afviklet den 1. og 2. juli med stor internatio-
nal deltagelse. Den hurtigste automobilkører
ved dette løb blev Karl Jøns, der med sin Opel
satte ny banerekord i tiden 19,31 sek. Dati-
dens hurtigste motorcyklist i Danmark, Helle
Bro, kørte sin Indian-racer ril sejr i ny rekord-
til 25,66 sek. svarende til en gennemsnirs-
hastighed pä 140 km/t. under 20.000 tilskueres
vilde jubel.

Danmarks Motor Unions mesterskabsløb,
der blev afviklet den 28. juli, havde í 1922
31 deltagere, og vinder af mesterskabet blev
Albert Petersen, København, Nimbus.

En ny række af strandløb tog sin begyndelse
i 1,922, idet de nordjydske motorklubber af-
holdt strandløb ved Blokhus den 30. juli, men
banen her viste sig ikke at .være så velegnet til
motorløb som stranden päFanø.

Som før omtalt åbnede den første virkelige
motorbane i Danmark, Glostrupbanen, den 13.
august, men en af de nærmestfølgende løbe-
dage, nærmere bestemt den 1. oktober, blev en

De første rnotorþlubber i landet og i særdelesbed. i prooinsen ztar iþþe store, rnen alle tnedlemrterne 1)ør
aktioe og trofdste. Her er en såd.an lille motorþløb lra prooinsen på, skovtør.
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Nogle af dansh rnotorsports pionerer ued. en hooedleontrol under et p'ålidelighed.sløb i 1920'erne. lvlan oil
kunnc genÞend.e bl. a. Tb, Helle Broe, Corfitzsen og Krur.d Danielsen. - BernærÞ, Th. Helle Broe står med.

en ventil i hå.nd.en; d.engang lelared.e. man nernlig sela en oentilsLibning på f,å rninøtter i d.e sid.eaentilede
masþiner.

sort dag i banens historie, idet den kendte dan-
ske motorsportsmand Albert Petersen blev
dræbt på denne løbedag.

Berlin-løbet med start i Odense 'var efter-
hånden blevet en årlig tilbagevendende dansk
motorsportsbegivenhed og udeblev heller ikke
i 7923, idet løbet blev årets første store motor-
sportsbegivenhed. Vinderen i automobilklas-
sen og motorcykelklassen blev hhv. Friss, Vor-
dingborg, Hudson, og Henry Erlind, Reading.

Et andet stort pålidelighedsløb på landevej
i 1923 var Frederiksberg Motor Klubs løb
Danmark rundt på 1000 km med i alt 39 del-
tagere. De bedst placerede motorcykelkørere
blev P. Chr. Herl, Excelsior, og Henry Erlind,

Reading. Automobilklassens bedste kørere var
Ove Bendixen, Salmson, og Severinsen, Re-
ìrault.

Strandløbene manglede heller ikke i det
danske motorsportsprogram lor 1923. og der
blev lagt ud med løb i Blokhus den 11. juni og
pâ, Fanø den 23. juni. Ved løbet pä Fanø var
det, at major Cambell startede i en Sunbeam-
racervogn og satte verdensrekorden med 220
km/t. I motorcykelklassen satte samme dag
Herl ny motorcykelrekord på 150 km/t., men
allerede den 24. juni, anden-dagen for løbet,
forbedrede Cambell sin rekordliste, idet han
satte ny verdensrekord over 1 mile med en

hastighed pâ, zls kmlt.
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Endelig blev endnu en strandbred i 1923

skueplads for de populære hastighedsløb, idet
man i juli måned afholdt et sådant løb p?,'

srranden ved Løkken.
Glostrupbanen udfyldte resten af den dan-

ske motorsportssæson, hvad angik hastigheds-
løb i 1923, idet der blev kørt store internatio-
nrle løb den 22. juli og 9. september. Bedste

kørere ved disse løb var Erik \Øesterberg'
Macke Nicolaysen og Ernst Eislinger, hvor-
imod den danske automobilsportskører HøIzer
ved løbet den 22. juli var udsat for et alvorligt
styrt med sin vogn uden dog at komme noget

alvorligt til.

1913--39

Når taLen i 1920'erne og

1930'erne ear ott pålidelig-
hed.sløb, så. var det ìþþe let
øt þomrne aden om disse

to rnotorsPortsmænds
naone, Jobs. Lundstrøm og

Prirngaard Nielsen.

Danmarks Motor Unions mesterskabsløb

Danmark rundt foregik også, hvad selve op-
løbet angik, på Glostrupbanen i 7923, hvor
vinderne kørte ind på banen den 8. september.

1924 bød på lidt af hvert, når der er tale om
motorsport, idet der blev afviklet både mange

pålidelighedsløb og hastighedsløb i Danmark.
Det første hastighedsløb var igen et isløb på

Bagsværd sø, hvorimod årets første pålidelig-
hedsløb var Københavns Motor Klubs vinter-
løb med 22 dekagere,

Glostrupbanen åbnede sine porte for sæso-

nens første løb den 5. juni og kørte allerede
den 25. juli igen et.stort løb med dansk, tysk,

Et af t'artøid.ønderne oed Fanø-løbene, en ømeriþansþ STUTZ.
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NogLe af de gamle drenge, der var tned i de første Skagens-løb, bl. a.Tidemand,Vilþen Hansen, HansOlsen
og S. Jensen. Forøorigt var Vilþen Hansen den første, der gennemførte et Skøgensløb mecl leoindelig pøssager.

svensk og norsk deltagelse. De fire lande i
denne landskamp var repræsenteret ved, føI-
gende kørere: Jacob Flansen, Macke Nicolay-
sen, \l¡esterberg og Schussler.

Af pålidelighedsløb til udlandet i 1924 blev
der stâitet et stort Breslauløb den 19. juni med
start i København, og efter at der var kørt
rundt i Tyskland, en strækning på i ah 27OO

km, fandt opløbet sted i Breslau. Til dette løb
var der i ah 33 deltagere, he:.af 14 udenland-
ske og 19 danske. Klassen for solomotorcykler
blev vundet af Bertram Rasmussen, Danmark,
i tiden 45 timer og 49 min. på maskinmærket
FN, Primgaard Nielsen, Danmark, llarley,
49 timer og 44. min., og Johs. Lundsrrøm,
Danmark, Excelsior, 49 timer og 44 min., et
meger tilfredsstillende resultat for de danske
deltagere.

En helt ny form for motorbane i Danmark
blev også åbnet i 1.924, idet man dette ãr af-
holdt det fiørste løb på Knudshoved-banen på

Fyn den 10. august. Knudshoved-banen var
en afspærret vejstrækning, hvor der blev kørt
hastighedskonkurrencer med enkeltmandsstar-
ter, og hurtigste solomotorcyklist ved ð.et før-
ste løb blev Knud Rasmussen, København, og
bedste sidevognskører blev Bruun Larsen,
Odense. Automobilklassen havde H. S. Niel-
sen som vinder i en Fludsonvogn.

Fanøløbet i 7924 blev det hidril mest dra-
matiske motorløb, der var afholdt i Danmark,
idet major Cambell ved dette løb tabte et
hjul af sin racervogn, og det tabte hjtlJ fløj
med stor kraft op mellem publikum og dræbte
en dreng. Dette uheld fik store konsekvenser
for de kommende strandløb, idet politimyn-
dighederne derefter krævede så omfattende
sikkerhedsforanstaltninger til publikums be-
skyttelse, sâ. arrangørerne til sidst helt måtte
opgive strandløbene, da de stillede fordringer
til sikkerhedsforanstaltninger var så store og
vanskelige, at det yar umuligt at opfylde disse
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med nogenlunde overkommelige økonomiske
midler, ligesom publikum ville komme på så

stor afstand af selve banen, at løbene ville
miste enhver publikumsinteresse.

Den første store vandrepræmie i dansk mo-
torsports baneløbshistorie blev indstiftet i
1924, idet man dette â.r for første gang kørte
om Farrispokalen på Glostrupbanen. Poka-
lens første vinder var Georg FIansen, Køben-
havn.

Anden gang, der blev kørt om Farrispoka-
len, var i 1925, hvor den også blev vundet af
Georg FIansen. Forøvrigt havde Glostrupba-
nen, hvor Farrisløbet blev afviklæ, sæsonPræ-

miere i 1.925 den 74. maj med stor internatio-
nal deltagelse fra ltalien, Schweiz, Holland,
Belgien og Sverige.

Fanøløbeneblev i 1925, trods mange forsøg
på at gennemføre dem, alligevel aflyst som

følge af de tidligere omtalte krav, der blev
stillet til sikkerhedsforanstaltningerne til be-

skyttelse af publikum, og hvor politiet ikke
ville indrømme arrangØrerne de mindste lem-
pelser i de urimelige krav, der var opstillet af
den tekniskerådgiver for politimyndighederne.

Den danske pålidelighedskører, Ingemann
Petersen, gjorde sig meget fordelagtigt bemær-

ket straks fra sæsonens begyndelse i 7925, idet
han vandt det store svenske pålidelighedsløb

"Majtævlings¡1.., der strakte sig over 3000 km
og varede i alt 4 dage.

Også det andet store årlige svenske pålide-

1913-39

Nogle af de iydske motor-
sportsndone fra 30'erne:

Aage [Jthsen, ,4,rhøs,

,P arisero-H ansen,,4.rhøs,
Georg And,ersen, Årbtts,
Bøcb Poølsen, Ålborg,
Graversen, '4rbøs, m. fl.

lighedsløb uNovemberkåssan.. havde stor
dansk deltagelse, uden ú dú dog blev til
nogen førsteplads. De danske deltagere var:
Primgaard Nielsen, Krigh og Knud Rasmus-

sen.

Ved det årlige Breslauløb med start og op-
løb i Odense blev de bedst placerede danske

Johs. Lundstrørn, Srrper-X, rned, blomster efter sejren t'

Breslaø-løbet 1924.
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kørere: Knud Danielsen, Fiat, Friis, Fludson,
og Johs. Lundstrøm, Excelsior.

Ved Knudshovedløbet, der også blev kørt i
1925, blev der sat to nye rekorder, hhv. af
motorcykelkøteren Henry Erlind med 757
km/t. og automobilkøreran Friis, Vordingborg,
der opnåede en fart pâL 128 km/t. for stan-
dardvogne.

Ã,ret 1926 blev et mørkt dansk mororsporrs-
år. For det første var økonomien på Glostrup-
banen så dårlig, at den straks fra årets begyn-
delse måtte meddele, at der var lukket, og at
materiellet ville blive solgt, for ar man kunne
få betalt nogle af banens hreditorer. For det
andet måtte alle pålidelighedsløb til det syd-
lige udland fraDanmark aflyses, på grund af
et forbud fra det ryske politi om afholdelse af
landevejsløb i Tyskland. Endelig havde det
danske politi også krævet, at der skulle ind-
føres tvungne hvilepauser i alle danske påli-
delighedsløb på landevej.

Trods disse forskellige forbud blev der alli-
gevel en dansk motorsportssæson i 1926, sàle-
des blev der afviklet et stort dansk-svensk
pålidelighedsløb på 1000 km, der gik gennem
Skåne og Sjælland. Af 2l svenske og 10 dan-
ske deltagere gennemførte 4 svenske og 5 dan-
ske det meger krævende løb. Det danske me-

Nørgaard p,å Supcr-X, og
Carl Topp, Royal Enfield,
er þlar til at køre øil på
et langt pålideligbedsløb.

mesterskabsløb manglede heller ikke i 1926, og
det vindende klubhold dette år var fra Ran-
ders Motor Sport og bestod af: Valgren, Birk
og Bjerregaard. Løbets individuelle vindere
blev, hhv. i motorcykelklassen og automobil-
klassen, Bjerregaard, Randers, og Knud Dani-
elsen, Fiat.

Også i udlandet repræsenrerede de danske
motorsportskørere det danske flag i 7926,
således var 5 danskekørere den 10. september
i Norge og deltog i det store bakkeløb på
Korkertrækkeren ved Oslo. De 5 danske køre-
re, der deltog uden dog at opnå nogen place-
ring, var: Karl Topp, Ib Krøyer Christensen,
Knud Ffornung, Primgaard Nielsen og Bjerre-
gaard.

I 1927 var det igen blevet ordnet således,
at pålidelighedsløb på landevej hunne passere
gennem Tyskland, og den 23.-26. juni blev
der kørt et sådant bb fra Rom til København.
Vinder i automobilklassen ved dette løb, der
var det hidtidige længste løb, blev Friis, der
kørte Hudson, og i motorcykelklassen var det
Ingemann Petersen, Nimbus, der hjemførte
sølvtøjet.

Knudshovedløbene måtte til stor sorg for
alle danske motorsportskørere aflyses i 7927.

DMU's klubmesterskabsløb, der blev en sror
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succes, blev vundet af Indian Klubben, Kø-
benhavn. Klubbens hold bestod af: Ove Lei-
berg, Carlo Petersen og Poul Juul. Individuel
bedst placerede kørere blev: Carl Mortensen,
FN, og Knud Danielsen, Harley.

Det engelske internationale 6-dages løb
havde i 1,927 for første gang dansk deltagelse
ved Carl Kruse, Yalgaard og Carlo Petersen,
der deltog som hold, og alle gennemførte løbet
til guldmedalje.

Ved det svenske pålidelighedsløb "Novem-
berkåssanu gik det derimod ikke de danske
deltagere særligt godt i 7927, idet ingen af de
9 deltagere gennemførte.

Det store savn, der i 7927 var for en dansk
motorbane efter Glostrupbanens lukning, blev
allerede afhjulpet den 24. juni 1928, på hvil-
ken dato banen blev genåbner, foruden ar er
stort planlægningsarbejde med en dansk dirt-
trackbane havde taget sin begyndelse og resul-
terede i åbning af en sådan bane pâ" Roskilde-
vejen i København den 74. oktober.

Om foråret i 1928, nærmere bestemt den 6.
maj, startede et stort dansk-svensk pålidelig-
hedsløb på landevej om en nyindstiftet van-
drepokal af navnet New-Departurepokalen.

1913-39

Starten fandt sted i Malmø, og det danske
hold bestod af: Ingemann Petersen, Flolger
Sønderup, Carlo Petersen og Alfr. Hansen.
Det svenske hold var: Ekdahl, Kleine, Malm-
ros, Evertsen og Ahlbee. Opgøret mellem disse
to nationshold endte uafgjort.

Et nyt stort pålidelighedsløb med starr i
udlandet løb også af stabelen i 1928, idet et
sådant løb startede den 18. juni fra Madrid
og sluttede i København. Dette løb gav dè
fynske motorsportsfolk blod på tanden, såle-

des at disse i september måned arrangerede et
lignende bb fra Odense til Nürnberg og retur
med 9 gennemførende biler og 1 motorcykel.

Ã.rets klubmesterskabsløb, der blev afholdt
af Danmarks Motor Union den 13., 14. og 15.
juli, forløb ikke særlig heldigt, idet der efter
løbet blev indgivet et utal af protester. Efter
gennemgangen af disse protester blev Randers
Motor Sports hold bestående af: Yalgaard,
Rasmussen og Birk erklæret for årets mestre.

Endelig var der igen i 1928 dansk deltagelse
ved det engelsek 6-dages løb ved Valgaard,
Alb. Reinhardt og Asger Olsen, og atter gen-
nemførte et dansk hold dette vanskelige løb
og hjemførte guldmedalje.

,Moriano og Skoobjerg tager en tørn På dirt-tracþba nen oed. RosÞild.eaejen i Københøon,
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Ã,r 1.929 indstiftedes DunlopJøbet, et stort
pålidelighedsløb på 1100 km. Løbet blev kørt
første gang den 24.-26. maj samme år, og der

var i alt 43 deltagendekøretøjer. Bedst place-
ret i motorcykelklassen blev Karl Topp og

Viggo Andersen, der begge gennemførte uden

at få strafpoints. I automobilklassen var det
Reichstein og Ffansen, der placerede sig som

nr. 1 med en Fiat.
Dirt-trackbanen ved Roskildevejen i Kø-

benhavn, der var blevet bygget i 7928 og
havde holdt åbningsløb den 14. oktober samme

år, fortsatte den store succes i 1929. Mange af
de danske dirt-trackryttere, der dukkede op,
efter æt denne særlige form for motorløb var
kommet her til landet, gjorde sig meget for-
delagtigt bemærket også på udenlandske baner,
således var Niels Sørensen blevet en meget
populær rytter både her i landet og i udlandet,
hvor han kørte i adskillige år og opnåede fine
resultater på baner i så at sige alle europæiske
lande.

Et andet stort klassisk pålidelighedsløb,
New-Departureløbet, blev i 1929 afviklet den
27, april i Sverige. Løbet, der var en nations-
match i holdkørsel, blev vundet af Sverige.

Løbene til udlandet havde stadig pålidelig-
hedskørernes store interesse, og et sådant løb
blev da også afholdti7929 fra den 18. til den
27. april. Løbets start fandt sted ved den dan-
ske grænse, og ruten gik til Paris og retur dl

30' erne s dirt-trac Þryttere
haode trøøb, idet der
undertiden sþ,ølle þøres løb

i Ham.borg om. tirsdagen,
når der adr þørt i Køben-
haan otn søndagen, evt.
sleølle man igen nå. et aften-
Løb i Købenbaún om tors-
dagen, så derfor bavde
man fâ.et ,Det d,ansþe

Lu.ftfartsse lsk.ab n til at
stille en speciel ,Løft-
Expresso til råd.igbed for
dirt-trackrytterne.

opløbsstedet, der var i København.
Motorcykelklassen i dette krævende løb

blev vundet af Holger Sønderup, der kørte
AJS, og automobilklassen havde H. Tholstrup
som vinder, han kørte Ford.

Parisløbet var imidlertid ikke det eneste

store pålidelighedsløb, der blev afholdt i 7929,
idet Danmarks Motor Union den 26. og 27.
juli arrangerede klubmesterskabsløbet.

Den 26.-3L august blev der også kørt et
stort pålidelighedsløb med stor dansk delta-
gelse. Løbet var et internationalt 6-dagesløb
og foregik i Tyskland, Østrig, Schweiz og
Italien. De danske farver var smukt repræsen-
teret ved dette løb, idet ikke mindre end tre
kørere gennemførte til broncemedalje. Kører-
ne var Ib Krøyer Christensen, Ff. Nørregaard
og Holger Sønderup.

I ãret 7929 var det også første gang, Dan-
mark rigtigt blev repræsenteret ved et hold
af kørere, när det drejede sig om banesport,
idet vi dette år den 27. august havde Karl
Topp, Sv. Aage Sørensen og Sv. Aage Eng-
strØm som repræsentanter ved de nordiske
mesterskaber i Norge på Korketrekkeren - og
Bjerkebanen, hhv. en sandbane og en bakke-
løbsbane. Ved bakkeløbet pä Korketrekkeren
opnåede vi ingen placering, hvorimod Sv.

Aage Engstrøm hjemførte en 1. plads fra
Bjerkebanen.

Danmarks stØrste klassiske baneløb om da-
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tidens stØrste vandrepokal, Farrispokalen, blev
i 1929 kørt den 22. sept. på Amager travbane,
da Glostrup-banen, hvor pokalen oprindeligt
var indstiftet, ikke mere eksisterede. Løbet,
der var årets største danske motorsportsbegi-
venhed, blev vundet af den norske kører Poul
Sande, hvorimod bedste danske placering var
Sv. Aage Sørensen, der blev nr. 3.

Det var ellers noget småt med baneløbssport
i Danmark i 7929 lige med undtagelse af dirt-
trackløbene på banen ved Roskildevejen, der

1913-39

Der blev så at sige altid
þørt med ødenland.sþ clel-

tagelse aed, de dønsþe dirt-
tracþløb i 20'erne og

31'erne, Her ses to af de

ød,enland.sþe deltøgere på

bancn ved Roshildeoejen i
Købenbaztn.

havde publikums store bevågenhed, og man-
gen en stor match blev her udkæmpet, og i
særdeleshed det danske dirt-tracknavn Morian
var dette år på alles læber.

Planer om åbning af dirt-trackbaner andre

steder i landet .var da også fremmei7929,og
nogle af dem blev også senere realiseret.

1930
Ãr 1930 blev ligesom de forudgående år

rent motorsportsligt indledt med en række

De d.ønslee deltøgere ved. et af de første soensþe grand-prix øed Søxtorp.
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Fra ?ræm¡eltddelingen et'ter Farrisløbet 1930, Vinderen al løbet, Poul Sande, Norge, lykønskes af nSÞole-
Læreren*, med.ens præsidenten for Dannarks Motor Union og "Moriano Hansen ser til.

j'

store pålidelighedsløb, hvoraf Dunlop-løbet
blev kørt den 72. april og New-Departure-
løbet den 3. maj.

DunlopJøbet, der var meget hårdt, blev i
1930 vundet af Holger Sønderup i soloklassen
og E. Bruun Larsen i sidevognsklassen. Auto-
mobilklassen havde Carl Kruuse som vinder.

New-Departureløbet, der startede i Køben-
havn, havde 1 1930 det danske hold som vin.
dere. Holdet bestod af f.ølgendekendte kørerez
Holger Sønderup, Carl Topp, Knud Mogensen
og Alfr. Ffansen.

En helt ny form for motorsporr rog også sin
begyndelse i Danmark i 7930, idet man for
første gang afholdt et bakkeløb i lighed med,
hvad der var kendt fta de nordiske mesrerska-
ber på Korketrelckeren i Norge. Det første
danske baklçeløb, der foregik i Ravnholm
slcov, havde en meget stor succes, og det skulle

da også vise sig, at denne løbsform i de hom-
mende år skulle få en ret stor udbredelse, i sær-
deleshed efter at den nye færdselslov i 1932
forbød de store pålidelighedsløb på lande-
vejene.

Pålidelighedsløbene pi landevejene var
imidlertid ikke slut i 1.930,ligesom 1931 også
bød pä mange store lØb af denne art. I juni
måned 1930 blev der således kørt et srort
udenlandsh pålidelighedsløb med start og
opløb i Odense. Ruten for dette løb gik ned
gennem Tyskland til den sydtyshe by Ober-
âmmergau og retur. Vinder blev Carl Kruuse,
Odense.

Et nyt, stort, klassisk pålidelighedshøb blev
også indstiftet i 1930 med en vandrepokal
udsat af oliefirmaet Alfred Olsen 8c Co., A/S,
København, det såkaldte Elektrolløb, der
siden skulle blive videreført som et klassisk
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,Moriann med Laurbærþransen efter at oære bleaet
rodeo-nester i 1930.

1000 m dansk baneløb efter det omtalte for-
bud mod landevejsløbene, der var indeholdt
i den nye færdselslov 1932.

Det første Elektrol-løb havde en rute, der
gik fra Københ¿vn til Stockholm og retur,
således at bäde start og màl var i København.

Vinderen af dette første Elektrol-løb var
svenskeren Røssel, der gennemførte med 0
strafpoints. På de følgende pladser fulgte
Holger Sønderup med 5 strafpoints og Svend
Holm med 10 strafpoints. Autornobilklassen
havde A. FIansen, der kørte Fiat, som vinder.

Hvad angår det store, svenske landevejsløb
eller rettere TT-løb, Sveriges Grand-Prix,
Saxtorp, vil 1930 også stå som et mærkeår¡
idet dette store løb blev afviklet lor f.ørste

gang den 31. august 1930.
Løbet havde to danske deltagere, nemlig

Krøyer Christensen og Sønderup, der begge

deltog i klasse B, 350 cc, på hhv. en Brit. Ex-
celsior og en AJS.

Vinder i klassen blev Oscarsson, Sverige,
Velocette, der også havde bedste omgangstid,
7,37, svarende til en gennemsnitshastighed på

177,56 km/t. Nr. 2 i klassen blev svenskeren
Ahnestann, og endelig på trediepladsen lçom

1913-39

den danske kører Krøyer Christensen, Brit.
Excelsior, der havde hurtigste omgangstid,
8,25, svarende til en gennemsnißfart pä
104,99 kmlt.

Klasse C for maskiner indtil 500 cc blev
vundet af Simpson, England, Norton, der
opnåede en gennemsnitsfart pâ" 124,75 kmll

I klasse A, maskiner indtil 250 cc, blev det
svensk sejr ved Bohlin, NV, med gennemsnits-

farten 107,76 kmlt.
Dette første svenske grand prix i Saxtorp

blev en meget stor succes, der da også blev
fulgt op i de kommende är. Løbets deltager-
antal udgjorde i 7930 i alt 48, men det blev
i de kommende år betydeligt forøget, efter
hånden som løbet fik præg af at være et af
nationernes ârlige opgør inden for TT-sporten.

Inden for landets grænser sluttede äret l93t
med følgende 3 store motorsportsbegivenhe-
der: Farris-løbet, Holte-kilometerrace og
DMU's klubmesterskabsløb, der kørtes så sent

pâ. äret som den 2. og 3. november, altså en

slags vinterløb.

1931

Ãrets første store motorsportsbegivenhed
var Elektrolløbet, der afholdtes i påsken.

Ved dette løb, der gik gennem Danmark,
Sverige og Norge, var det, at en alvorlig
ulykke med dødelig udgang overgik dansk
motorsport. Ikke mindre end to danske motor-
sportsmænd blev slået ihjel på de svenske veje
ved dette løb, nemlig de to automobilsports-
folk Hermann Nielsen og hans observatør
Frenning.

Selve optakten til det store løb var ovenud.
Da anmeldelsesfristen udløb, var ikke mindre
end 56 deltagere anmeldt, heriblandt repræ-
sentanter fra alle de nordiske lande: Dan-
mark, Norge, Sverige og Finland.

Deltagerne fordelte sig på følgende måde:
30 solomotorcykler, Z sidevognsmaskiner og
19 automobiler.

Løbet startede skærtorsdag morgen kl, 6,00
på Grønttorvet i København, og skulle man
dømme efter vejret og stemningen ved starten,
ville løbet blive en hel skovtur. Vejret var
strålende, og turen gennem det forårssmilende
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Nordsjælland gav ingen anledning til mørke
tanker om, hvad der var i vente.

I indviede kredse l¡ar man ikke fri for at
være urolig for løbets gennemførelse, idet der
så sent som mandag d.en 23. marts ikke var
opnået tilladelse fra de svenske myndigheder
til at afho,lde løbet på grund af vejenes til-
stand, og man måtte gå ud fra, at der dog var
nogen grund for de fra både norsk og svensk
side fremkomne advarsler.

I Helsingør var der naturligvis trængsel
som altid op til påske, men der var 1o god tid,
og alt gik glat, og med godt humør nåede man
hinsidan, hvor konkurrenterne fra nabolan-
dene ventede, og hvor der var truffet særdeles
gode forhold for løbets virkelige start, som
fandt sted kl. 12,00 til14,30, idet der mellem
starten af motorcykler og biler blev gjort en

pause på 20 min. for at holde passende afstand
mellem de to arter køretøjer.

At løbet ville blive ualmindelig hårdt, var

Arne Fog bar her þørt en

AJS til sejr i et påIidelig-
hedsløb.

allerede givet ved kontrollen i Gøteborg, hvor
deltagerne fo,r størstedelen ankom med straf-
points, og det havde dog været en meget civi-
liseret del af ruten, der var gennemkørt hertil.

Af solokørerne var kun Sønderup pointsfri,
hvorimod alle de øvrige på solomotorcykler
havde samlet prikker.

De af sidevognsmaskinerne, som nåede
frem, havde også alle strafpoints, medens
automobilerne havde klaret sig berydeligt
bedre, således var flere pointsfri, men langt
det værste var endnu tilbage.

Fra Gøteborg er der jo ikke særlig langt til
den norske grænse, men let gik det ikke, fordi
ruten var lagt betydelig mere nordligt end den
direkte vej, således at kørerne skulle helt op i
højde med Oslo, inden de skulle dreje vestpå
mod Norge, og det var her, de mødte de store
vanskeligheder for alvor, således at priklcerne
efter gennemkørsel af denne rute til Oslo kun
kunne tælles i hundreder.
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I Oslo ventede man med spænding, men det

blev kun et meget lille antal af de i alt 56 star-

tende, der nåede så langt.
Tre vogne var langt forude og var nået

frem med ganske få strafpoints fra L50 til 300.

Kruuse, Reichstein og E. Iversen nåede også

igennem, men havde haft den uhyggelige op-

levelse at finde ruinerne af Flerman Nielsens
vogn med de to passagerer som lig, hvorfor de

ef.ter at have søgt fornøden assistance, som

desværre ikke kunne gavne de forulykkede,
udgik af løbet og fortsatte kørslen til Oslo'i
mere end nedtrykt stemning med det forf.ær-

delige budskab.
Motorcykelkørerne havde ganske naturligt

lidt hårdest under strabadserne, og kun 6 solo-
maskiner og 3 sidevognsmaskiner nåede den

norske hovedstad. Flere af disse motorcykler,
der nåede Oslo, havde også undervejs været

udsat for styrt på de snebelagte og spejlglatte
veje, men alle havde dog klaret sig uden alvor-
lige skrammer.

Motorcykelkørerne, der nåede Oslo, var
følgende:

Krøyer Christensen, Sønderup, K. Mogen-
sen, FI. Brandt, finnen Fabricius og V. Lau-
ritsen, alle pã. solomotorcykler.

Af sidevognskørerne var der kun tre tilbage,
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En af 31'ernes poPølære,

iydsÞe tnotorkørere, Chr.
Lindberg, Ärbus, Triumph.

nemlig Georg Andersen, K. Andersen og H.
Axelson, den sidste kørte endda i turistklas-
sen.

Det var en selvfølge, at meddelelsen om den
skete ulykke med de to automobilkørere, da

den nåede frem til Oslo og de der samlede

kørere, vakte forfærdelse og en dyb misstem-

ning. Efter de gennemgâ.ede prøvelser var
enhver jo klar over, at han selv adskillige
gange under løbet måske kun havde været en

håndsbredde fra en lignende skæbne, og det er

givet, at der på dette tidspunkt var stemning
for at aflyse resten af løbet og tage lige hjem,
men man var også klar over, at nu var det
yærste overstået, så efter at have sovet på det,
blev det besluttet at tage den sidste tørn med

og gennemføre løbet.
Inden starten fra Oslo blev det dog bestemt,

at man ville køre med master på ruten til
Gøteborg efter henstilling fra den svenske
motororganisation, således at løbet faktisk
blev neutraliseret og først igen optaget efter
ankomsten med færgen til Frederihshavn.

Denne hensdlling om at køre med master
gennem Sverige var kommet fra Kungl. Auto-
mobil Klubben i Stockholm, og havde man
på et tidligere tidspunkt inden løbets start lyt-
tet til velmente râ.d fra denne organisation
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omhandlende vejenes dårlige forfatning, var
de to tabte menneskeliv, som løbet krævede,
måske blevet sparet.

Lørdag nat var så de tiloversblevne del-
tagere nået til Gøteborg som almindelige turi-
ster og gik straks ombord i transportdamperen
,rCharlotte.., hvor der v¿r indrettet soveplad-
ser til alle, såvel kørere som officials, og selv
om der havde været tid til et hvil i Oslo, gik
alle starks til ro for at være udhvilet til den
forestående tørn ned gennem Jylland moil
København, hvor opløbet skulle finde sted.

Selv om de fleste deltagere var klar over, ar
de jydske hedeveje kunne bringe overraskelser,
v*r der vel ingen, der havde troet, at man
skulle blive udsat for en voldsom snestorm,
som tilfældet blev.

I Frederikshavî v^r alt klar til at modtage
færgen, og indklareringen gik glat, således at
starten foregik allerede ved 4-tiden om mor-
genen, tre timer tidligere end beregnet.

Man var klar over, at kampen i soloklassen
ville blive meget hård mellem Krøyer Chri-
stensen og Sønderup, idet der kun var 3 straf-
points' forskel på deres placering ved starren
i Frederikshavn, hvorimod der var 60 straf-
points' forskel til nærmestfølgende K. Mo-
gensen og N. Brandt.

Efter den jydske hede med dens dårlige

Ingemann Pedersen, Prim-
gaard. Nielsen, Johs. Lønd-
strøm, Holger Sønderøp og

Carl Topp er aed at gøre

aLt þlar til en motorsports-
lig indsats på Korketræle-
h.eren i Norge.

veje og en uventet snestorm r'ar man nået til
Snoghøj og videre til Korsør og havde over-
stået alle strabadserne.

Ved ankomsren dl Odense var der samler
en stor menneskeskare for at modtage de raske
kørere. I spidsen for menneskemængden mØdte
formanden for Fyens Motor lJnion, vinhand-
ler Alfr. O. Jørgensen, der holdt en lille tale
og ønskede kørerne til lykke med det opnåede
resultat, der viste dansk motorsports pålide-
lighedskøreres høje standard.

Ved Røde Vejrmølle på Roskildevej fandt
den endelige opsamling sted, og her havde lige-
ledes samlet sig en vældig skare af venner og
interesserede, og det var ikke få blomster, der
på dette tidspunkt smykkede de forskellige
køretøjer.

Kl. 16,00 startede kortegen i nummerorden
med solomaskinerne først for at køre ind til
æresrunde pä dirt-trackbanen, hvor mange til-
skuere ligeledes havde givet møde for at til-
juble de hjemvendte.

Før æresrunden blev der overrakt vinderne
store laurbærkranse og blomsterbuketter, og
speakeren holdt en lille tale, hvori han først
mindedes de to, som var blevet derude, og ud-
talte et æret yære deres minde, hvorefter han
gik over til at præsentere og hylde de hjem-
vendte for deres smukke præstationer.
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Danrnørþs bold. i New-Departøreløbet 1930. Fra øenstre: ,Sleolelærereno, HoLger Sønderup, Knød E. Mogen-

sen og Carl Topp.

Resultatet af bbet kom i sin helhed til at
se således ud:

Motorcykler solo:
Krøyer Christensen, Excelsior, 281 strafp.
Sønderup, AJS, 283 strafpoints.
K. Mogensen, BSA, 348 strafpoints.
A. Brandt, Royal Enfield, 354 strafpoints.
Fabricius, Rudge, 383 strafpoints.

Sid.evognskløssen:
Georg Andersen, Flenderson, 266 strafpoints
Knud Andersen, BSA, 378 strafpoints.

Aøtomobilkløssen:
Erik Jørgensen, Chevrolet, 5 strafpoints.
FI. \Øitte, Sverige, Lancia, 19 strafpoints.
Kindberg, Sverige, Ford, 22 strafpoints.
H. Mørkeland, Norge, Chevrolet, 145 strafp.
A. Verhein, Chevrolet, 237 xraf.points.
E. Flansen, Chevrolet, 266 strafpoints.
Klausen, Nesby, Ford, 280 strafpoints.

I turistklasserne for motorcykler med side-

vogn og automobiler var der kun et køretøj,
der gennemførte i hver klasse, nemlig hhv.
FI. Axelson, Harley, med 285, og Beyer Clau-
sen, Ford, med 241 strafpoints.

Følgende kørere gennemførte løbet uden

bedømmelse, idet de udgik som følge af deres

assistance ved ulykkesstedet i Sverige, men

der blev alligevel taget hensyn til disse ved
præmieuddelingen.

Disse kørere var:
Christoffersen, Triumph.
Børge Rasmussen, Panther.
Carl Kruuse, Chevrolet.
Gudmundsen, Ford.
Bruun de Neeregaard, Chevrolet.
Even lbsen, Morris.

Som tidligere omtalt havde dirt-trackløbene
rigtig fat i publikum i 1.937, hvilket da også

medførte, at der foruden dirt-trackbanen ved
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Den þendte Excelsior-þører Ib Krøyer Chñstensen rned
laørbærþrans efter en af sine mange sejre i 1930'erne.

RosLildevejen i København dukkede flere
dirt-trackbaner op ude i landet; således blev
portene åbnet for en dirt-trackbane i Vejle
den 21. juni.

De senere år fulgte åbningen af flere dirt-
trackbaner, således i Odense, Ãrhus, Holbæk
m. fl.

Da det tidligere under omtalen af selve
åbningshøjtideligheden på Vejle dirt-track-
bane er nævnt, at åbningsløbet blev vundet
for amatørernes vedkornmende aÍ Anker
Bach, Randers, skal det pointeres, at vinderen
af dette løb ikke er identisk med en samtidig
motorsportsmand, Anker Bach Sørensen, Ran-
ders, der dog ved senere lejlighed vandr ama-
tørløb på Vejle dirt-trackbane.

Det rent sportslige opgØr ved løbene på
Vejle dirt-trackbane i forbindelse med indvi-
elsen fik følgende forløb.

Efter lodtrækning blandt de anmeldte

kørere af klasse 2, ryttere, der tidligere havde
deltaget i dirt-track, foretoges rekordforsøg
af Bent Jensen, Odense, AJS, Ib Krøyer Chri-
stensen, København, AJS, og Aage \Øagner,
København, AJS.

Bent Jensen opnåede bedste tid 1,36, Aage
\Øagner 1,37,2, medens Ib Ktøyer Christen-
sen styrtede. RekordforsØgene gik over 4 om-
gange ligesom crack-racet. De øvrige løb var
over 3 omgange.

1. løb for juniores kørtes i 3 heat og et slut-
heat og vandtes af Anker Rach, Randers,
Ariel, L,2L,L, efterfulgt af Børge Larsen,
Royal Enfield, og \Øærnstrøm, Vejle,
Triumph.

2. løb for seniores kørtes i 4 heat og slut-
heat. Vinder blev Helge Jensen, København,
Suecia, 1.,LL,6, hvilket var dagens bedste tid
i de almindelige løb. Nr. 2 og 3 blev Sv. Aage
Sørensen, København, Norton, 1,L5, og Bent

Jensen, AJS, 1,16.

I 3.Løb, crack-race mellem dagens 3 hurtig-
ste ryttere deltog Bent Jensen, Sv. Aage Sø-
rensen og Helge Jensen, den sidste førte srort,
men styrtede og udgik, hvorefter løbet blev
vundet af Sv. Aage Sørensen, København,
Norton, 7,38,6, med Bent Jensen, Odense,
AJS, på andenpladsen 1,40.

En anden stof motorsportsbegivenhed i
1.931 og noget helt nyt 'rar Knudshovedløbet,
der ikke havde været afholdt i 6 är.

Selv om der skete to alvorlige ulykker lige
før løbet, besluttede Motorcykleklubben Fyen
alligevel at gennemføre løbet.

Banen var i mønsterværdig stand og bød
såvel deltagere som publikum på den srørsr
mulige sikkerhed, og det eneste uheld, der
skete under selve løbet, var, at Knud Mogen-
sen, Odense, styrtede som følge af, at hans
maskine brændte sammen. Knud Mogensen
slap dog fra styrtet uden alvorlige men af
nogen art.

De to alvorlige uheld lige før løber eller ret-
tere under træningen bestod i, tt Helge
Kruuse, Odense, og Lundstrøm, Sverige, begge
blev dræbt.

Forøvrigt havde man dl Knudshovedløbet
1931 bestemt, at der ikke måtte deltage speci-
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Vinderne øt' sideoognsÞlassen t'or experter oed Eleþtrolløbet 1931. ,Pørisero-Hønsen og Georg And.ersen,

'írhas, Henderson, er ber ankotntnet til opsamlingsstedet Røde Vejrmølle ved Købenbavn, inden tøren gik
oid.ere til den afslattend,e eresrttnde på dirt-tracÞbanen oed, Roskildeztelen.

almaskiner, da afløbet på Knudshovedbanen
kun var 1 km langt, hvorimod sportsrådet
havde krævet 2 km, når der deltog special-
maskiner.

Denne omstændighed medførte, at datidens
fartkonge, Ernst Flenne, der kort forinden
havde opnået en hastighed pã ZOZ km/t i
Sverige, ikke kunne komme til start, selrr om
han var meget interesseret.

Løbene startede allerede søndag morgen kl.
10,30 den 19. august, men kort forinden skete

der den overraskelse, at sportsrådet alligevel
gav tilladelse dl, at der startede specialma-
skiner, sely om afløbet kun var 1 km langt.

Af 11 anmeldte startede kun 6 solomaskiner
i turistklassen.

Hurtigste maskine i denne klasse blev en

Indian Íørt af Albert Reinhardt, der opnåede

en hastighed pä 128,7 km, og han kunne i flere
timer glæde sig over denne hastighed, da den
først blev slået, dengang specialmaskinerne
kom på banen.

I automobil turistklassen fik tandlæge Fun-
der, Nyborg, noteret 116 km med en \Øillys
Six, medens 'Danmarks Knudu (Danielsen)
måtte nøjes med 103 km.

Motorcyklerne af sportsmodel var meget
jævnbyrdige. Hastighederne, der blev opnået,
lå alle mellem 110 og 725 km. De hurtigste
kørere var Svend Poulsen, Odense, AJS, med
125,9 km, og Sv. Aage Sørensen, København,
Royal Enfield, 125,8 km.

I automobilklassen for sportsvogne fik
Helge Christensen i sin lille Austin noteret
123,8 km.

Da specialmaskinerne rykkede frem, steg
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spændingen, idet man var klar over, at det var
her, man skulle se de store hastigheder.

I klasse 1 opnåede Børge Larsen, Otterup,
A.JS, 135 km og slog dermed Reinhardts dags-
rekord. I klasse 2 kom Børge Mathiesen,
Doúglas, op på 150,5 km, og i klasse 3 lyk-
kedes det svenskeren Ljungholm at presse sin
home made Douglas op på 180 km. Man nær-
mede sig altså de 200 km, og da FIenry Erlind
startede i klasse 4, näede man dagens sensa-
tion. Som en pil for Erlind hen over banen, og
resultatet blev 196,2 km. De attråede 200 km
blev altså ikke nået, men meger manglede der
jo ikke.

Dagens store spændingsmoment var der-
med udløst,

I automobilklassen for specialryper opnåede
K, Flansen, Bugatti, 749 km, medens Vald.
Frederiksen og Anthon Fehr, begge Ford,
nåede henholdsvis 138 og 130 km.

En af de danshe deLtagere

i sololelassen øed. Eleletrol--
Løbet 1931 Íår her i d.ejligt

Iorårsaejr tanÞen fyld,t ved
en sydsvensÞ benzintanþ.
På d,aoærende tidspønÞt af
Iøbet oidste deltagerne ikke,
boilþe strabad.ser de oi.lle
bliae udsat t'or, i.nden de

igen oendte tiLbage til Dan-
marþ.

Løbet var først slut kl. 17,00, og præmre-
uddelingen fandt sted umiddelbart efter.

De samlede resultater kom til at se således

ud, idet de opgivne tal angiver hastigheden i
km.

Tøristmotorcykler:

Klasse 1: Svend Ffansen, FN, 96. Klasse 2:
H. C. Pedersen, FN, 90,5, Chr. Jørgensen,
Matchless, 1t2,8, Rasmussen, Harley, 99175.
Klasse 5: Alb. Reinhardt, Indian, 728,7, E.

Jacobsen, Harley, 723,25.

Taristøøtornobiler:

Klasse 4r V. Sørensen, Opel Sedan, 90,4.

Klasse 7: Grundtvig, Oldsmobile, 707,4, Lin-
dekilde, Ford, 97,15, Alb. Petersen, Ford,
109,2, J, Olsen, Chevrolet, 109, Funder, \øil-
lys Six, 115,9. Klasse 8: Fru Middelboe, De-
Iage,114,65,
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Eleþtrol-løbet 1931, Georg Andersen, Århøs, Hen-
derson.

Sportsmotorcykler:

Klasse 2: Thomassen, Royal Enfield, 113,7,

Sv. Aage SØrensen, Norton, 122.45, V. Hen-
riksen, Rudge, 123,25, FI. Larsen, Royal En-
field, 109,5. Klasse 3: Rosenlund, Matchless.

122,5, A. H. Olesen, Raleigh, 118, J. Larsen,

Royal Enfield, 123,5, Børge Larsen, AJS, 111,

Svend Poulsen, AJS, 125,9, Svend Flolm,
Ariel, L18,75, Sv. Aage Sørensen, Royal En-
fieId, 1,25,8.

Sportsøwtomobiler:

Klasse 1: Helge Christensen, Austin, 723,8.

Klasse 4: Godsejer Middelboe, Alfa Romeo,
120,5, Klasse 7: S. Jensen, Chevrolet, 99,Chr.
Clausen, Ford, 1.04, Bent Nielsen, Chevrolet,
9r,2.

Motorcykler special:

Klasse 1: E. Andersen, Chater Lea, '127,2,

'üØalther Ryle, Rudge-Replica, 124, Børge

Larsen, AJS, 135. Klasse 2zBøgh Mathiasen,

1913-39

Douglas, 150,5, Sv. Lange, Rudge, 125,6, H.
Sønderup, AJS, i36. Klasse 3: Bøgh Mathia-
sen, Douglas, 102,5, Moesgaard, Super-X,
145, Ljungholm, Douglas (Home Made), 180.

Klasse 4: Henry Erlind, AJS, 796,2.

Aøtornobiler special:

Klasse 3: K. Flansen, Bugatti, 149. Klasse

7: V. Frederiksen, Ford, 1.38, Anthon Fehr,
Ford,130.

M otorcykler ml si.d'eoogn:

Klasse 1: H. Lauritsen, BSA, 95, Chr' Jør-
gensen, Matchless,.96,5. Klasse 4t G. Jørgen'
sen, Flarley, 'l,l), J. Jørgensen, Harley, 103.

Amager travbane stod rigtig i motorspor-
tens tegn i sommeren 7931., idet man den 13.

juli afviklede Farrisløbet og den 20. september

nordiske mesterskaber på denne bane.

Løbet om Farrispokalen i l93t fik et vir-
kelig glimrende forløb. Fra Norge var vinde-
ren af pokalen 1930, Poul Sande, Oslo, mødt
for at forsøge athjemføre en aktie mere' men

han måtte se den glide over på danske hænder

ved Sv. Aage Engstrøm, der var meget stærkt
kørende den pågældende dag.

Foruden Sv. Aage Engstrøm var der af
danske kanoner blandt deltagerne Morian,
Sv. Aage Sørensen, Aage \Øagner og Helge

Jensen.

3 øt' dirt-tracþbanernes helte, frø oenstre K. Hansen,

Sa. Aage Engstrøm og SÞovbjerg.

r-
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Da starten til Farrisløbet gik, var der L4
deltagere i feltet, som Engstrøm og Helge Jen-
sen straks førte frem med et forrygende tempo.
Pragtfuldt så det ud, da disse to dygtige dan-
ske kørere for banen rundt skulder ved skul-
der efterfulgt af det store felt lige i baghjulet.
Et øjeblik så det ud, som om Engstrøm var
ved at falde tilbage til feltet, men han gav
igen maskinen fuld gas og overhalede nu Helge
Jensen. Sande forsøgte også at følge med de
to førende kørere, men det varede kun kort,
så måtte han igen gå tilbage til feltet. Også
tyskeren Ahrens og de andre danske stor-
kørere Morian, Aage \Øagner og Sv. Aage
Sørensen var oppe at forsøge følgeskab med
Engstrøm, men alle måtte opgive, således at
Engstrøm eft,er at have ført hele løbet køræ i
mål som en sikker vinder.

Flere af de deltagende maskiner i dette
skrappe race måtte udgå, således Helge Jen-
sen i 6. omgang.

Engstrøms vindertid blev 72 min. 55,2 sek.
efterfulgt af Aage \l¡agner i tiden 13. min.
13,3 sek., begge kørte AJS.

På de efterfølgende pladser fulgte Knud
lfornung, Royal Enfield, 13 min. 48,4 sek.,
og Sv. Aage Sørensen, Norton, i4 min. 13 sek.

Samme dag kørtes to specialløb for 350 og

Et bold rdsþe n otorsports-
gntter bestående dl bl, a.:
brdr. Petersen "Fetnbøj.,
ThorþiLd. Cløøsen, Inge-
mann Rasmøssen, Hans
Hønsen, N æstoed., Einer
Løøritzen, Bøgh Mathiasen
og Szt, Aage Engstrøm.

500 cc maskiner. Vinder i disse løb blev hhv.
Aage \Øagner, AJS, og Baltzer Ffansen, Doug-
las.

Et sidevognsløb havde D. Axelson, Flarley,
som vinder, med H. Skov, AJS, på anden-
pladsen.

Dagens store handicap blev vundet af Sv.
Aage Sørensen, Norton.

Søndag den 20. sept. blev der igen kaldt til
motorløb på Amager travbane, og denne gang
var det en begivenhed noget ud over det nor-
male, idet det var første gang, at nordiske
jordbanemesterskaber skulle afvikles her i
landet.

Oprindelig var det meningen at overlade
dette store arrangement til en sjællandsk mo-
torklub, men det blev dog opgivet, og i stedet
blev det DMU's sportsråd ved E. F. Silldorff,
Knud Danielsen og Alfr. Hansen, der korn
til at tilrettelægge løbeq hvilket da også viste
sig at være en god løsning, idet arrangementet
fik en meget fin afvikling.

At interessen for løbet var levende ikke
alene i Danmark, men også i Norge og Sve-
rige, fik man hurtigt konstateret gennem det
store antal anmeldelser. Fra Sverige var aî-
meldt 5 af de bedste kørerc og f ra Norge 9.

Herhjemme gik det lidt trægt med anmel-
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NogLe at' deltagerne ved et dirt-tracÞ. i Vejle i 1932. Fra 7)enstre: Ramsing, brdr. Petelsen, ,t^emhøjo, Lo-
Íentzen, Ingemann Rastnøssen og Agnet Hansen,

delserne til at begynde med; man ligesom

anede, at der blev holdt igen, men da det først
gik hul, gik det stærkt, endda så stærkt, at
man ','ed løbet havde 6 reserver fra Danmark'
der ikke kom til at dehage.

Ved sammensætningen af det danske na-
tionshold til de nordiske mesterskaber opstod
der forresten en del uoyerensstemmelser, idet
kørere som Engstrøm og Morian allerede for
lang tid siden havde oprettet kontrakter med

dirt-trackbaner i provinsen til løb pF, samme

søndag som de nordiske mesterskaber. Kørerne
måtte naturligvis af unionen løses fra disse

kontrakter, og det var det, der voldte nogen

vanskelighed, således at arreîgØrerne først i
1.1. time kunne meddele, at EngstrØm og

Morian kom med på det danske nationshold.
Om det individuelle nordiske mesterskab

blev der kørt i 5 afdelinger på hver 6 mand.
Flere turde man ikke slippe løs på en gang, og

mesteren skulle så være den absolut hurtigste
mand i disse 5 afdelinger.

I første afdeling kørte de små maskiner ind-
til 350 cc, og skønt man ikke havde ventet
mestertider i denne klasse, så blev man dog
klar over straks fra starten, at def ville blive
kørt til. Afdelingens hurtigste mand blev sven-

skeren R. Jønsson, Ffusquarna, i tiden 3 min.
9 sek. fulgt af Aage \Øagner, AJS, i 3 min.
13 sek., og Ib Krøyer Christensen, 3 min.
22,I sek.

De følgende 3 afdelinger kørtes i 500 cc-

klassen, ogi2. afdeling blev Braenell, Sverige,
Sarolea, hurtigst i tiden 3 min. 12,2 sek., og

derefter Sv. Aage Sørensen, Norton, 3 min.
13,8 sek., og Aage \l¡agner, AJS, 3 min. 17,8

sek.

Tredie afdelings hurtigste mand blev Mori-
an, Rudge, i tiden 3 min. 14,6 sek., tæt fulgt
af Helge Jensen, Suecia, i 3 min. 1.4,8 sek.,

hvorimod nordmanden Lau, som man havde
ventet sig meget af , først blev nr. 3 i tiden
3 min. 38,2 sek.

Så kom den mest spændende afdeling af
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En at' de jydsÞe sideongnsÞæmper lra pålid.eligheds-
løbenes d.age, Heiberg Andersen, SiLkeborg, BSA, med
sideoognsmand.en Degn Andersen efter hjemÞornsten

fra et dag-nat løb lra Lysbro den 24. og 25. noo. 19jt.
Der ztar i alt 23 størtende Þøretøjer i d.et pågæld.ende
løb, men Þan Heiberg Andersen gennemt'ørte.

500 cc-klassen, hvor Sv. Aage Engsrrøm srar-
tede. Endnu var den bedste tid i den lille
klasse ikke slået, og Sverige havde de hidtil
2 bedste tider. Ville Engstrøm slå disse, eller
ville Sejren blive Sveriges, der var det srore
spørgsmå1.

Men EngstrØm kØrte, han nærmest fløj hen
over banen.

Med et herredømme over maskinen, som
vakte mægtig beundring, var han straks fra
starten langt foran de nærmeste konkurrenter.
Da han som sikker vinder af afdelingenkørte
over målstregen, var der stor stilhed og spæn-

ding, indtil tiden blev oplyst.

Tiden kom, og jubelen brød ud, da det op-
lystes, at det var dagens hidtil hurtigsre, nem-
lig 3 min. 3,08 sek., men man manglede endnu
atkøre den store klasse indtil 10OO cc, og der
var her, laren lä og lurede. Svenskernes svæ-
reste skyts, Kalen og Skeppstedt, ville sikkert
bide tænderne sammen og lade stå til, og her
mente man) at hestekræfterne ville spille en
meget stor rolle. Også Poul Sande, Norge,
startede i denne klasse, og han burde her have
store chancer.

Starten gik, og man rrar klar over, at der
ville blive kamp mellem disse tre store, og da
Kalén havde fuldført som vinder i en mægtig
spurt efterfulgt af Skeppstedt og med nord-
mændene Arne Andersen og Sande kort efter,
var spændingen på sit højeste både blandt
publikum og kørere, indtil vindertiden blev
offentliggjort.

Tiderne blev: Kalén, Flusquarna, 3 min.
4,00 sek., Skeppstedt, FN, 3 min. 4,02 sek.,
Arne Andersen, Rudge, 3 min. 11,2 sek., og
Sande, Sarolea, 3 min. 13,1 sek.

Den nordiske banemester blev altså dansk,
den meget populære Sv. Aage Engstrøm, der
havde hævdet dansk motorsports ære med
glans. De ofre, løbsarrangørerne havde bragt
for at lä ham med, havde ikke været forgæves.

Nationsmatchen fik følgende resultat, idet
Sverige vandt, Norge blev nr. 3 og Danmark
nr. 2.

Srserige:

Kalén, 3 min. 14,5 sek.

Braenell, 3 min. 18,4 sek.

R. Jønsson, 3 min. 22,2 sek,
Skeppstedt, 3 min. 3,3 sek.

Samlet tid for de bedste 3 kørere, 9 min.
36,6 sek.

Norge:

R. Lau, 3 min. 40,4 sek.

Jac. FIansen, 3 min. 37,1 sek.
Poul Sande, 3 min. 6,4 sek.

Arne Andersen, 3 min. 12,8 sek.

Samlet tid for de bedste 3 kørere, 10 min.
3,3 sek.

172



Danmarh:

Helge Jensen, 3 min. 18,2 sek.

Engstrøm, 3 min. 1.,6 sek.

Morian, 3 min. 22 sek.

Aage'Wagner, 3 min. 24 sek.

Samlet tid for de bedste 3 kørere, 9 min.
41,8 sek.

Som man ser, har kampen mellem holdene
været hård, og efter de to første omgange
håbede man så småt, at Danmark også kunne
hjemføre sejren i holdmatchen. Engstrøm for-
bedrede sin tid og kørte på dagens bedste, 3

min. 1,6 sek., men hverken Morian eller Aage
\Øagner kunne holde deres tid fra den første
start, og vi kom i det samlede resultat 5,2 sek.

efter Sverige.
Deltagelsen i kampen om det nordiske side-

vognsmesterskab var alt for lille, og det var
på forhånd givet, at Sverige også ville vinde
her.

Kalén med Skeppstedt i sidevognen viste en

aldeles glimrende kørsel i tiden 3 min. 33,2

sek. og blev et par overlegne mestre. De to
brødre Axelson, Danmark, Flarley, kørte i
tiden 3 min. 57,1 sek.

I den lille sidevognsklasse var der kun H.
Skov, Slagelse, der gennemførte, og han blev
mester i tiden 4 min. L3 sek., hvilket var flot
klaret i forhold til tiden for de store maskiner.

l9l3;39

So. Aage Engstrøm oind,er
det nordisþe mestersþdb på

Arnager traobane i 1931.

Som afslutning skulle der køres en udfor-
dringsmatch mellem de fire hurtigste ryttere
fra hvert land, men her ønskede syenskerne
samt een nordmand og een dansker uvist af
hvilken grund ikke at deltage, så man fik
ikke lejlighed til at se dette felt samlet til
start.

I stedet startede kun seks mand, og her
førte Engstrøm igen løbet til ca. 100 m før
måI, så fik han brud på maskinen og måtte
udgå og se Poul Sande vinde løbet med Lau
på andenpladsen.

Der var sikkert ikke et menneske på banen
indbefattet konkurrenterne, som ikke følte
med den slagne danske helt og nybagte nordi-
ske mester, da han blev overvundet af sit ma-
skinuheld.

Præmieuddelingen fandt sted ved en fælles-
spisning i Borgernes FIus, hvor Danmarks Mo-
tor lJnion havde budt alle deltagerne til fest,
og hvor alle dekagere, som ikke havde vundet
nogen præmie, fik udleveret et smukt sølv-
bæger til erindring om løbet, blot var det
synd, at arrangØreffre ikke havde husket blom-
ster til vinderne, da de skulle køre æresrunde
ude på banen, men det er den slags ting, der
sker i travlheden i forbindelse med et stort
motorsportsarrangement, men som ikke gerne

må ske.
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En af årets sidste store motorsportsbegiven-
heder i 1.931. var det svenske grand-prix ved
Saxtorp, hvor Danmark deltog med 3 kØrere,

Karl Topp og Holger Sønderup, der startede
i 350 cc klassen, og Ib Krøyer Christensen,
der stratede i 250 cc klassen.

Når man regner med selskabet, klarede de

danske kørere sig fint, idet Ib Krøyer Chri-
stensen hjemførte en fin andenplads i 250 cc

klassen i tiden 3 t.1,2 min. 14,8 sek. efter vin-
deren E. Fermihough, England, der fik note-
ret tiden 3 t. 3 min. 20,4 sek. Begge kørere
kørte maskinmærket Britisk Excelsior.

I 350 cc klassen var det Holger Sønderup,
AJS, der opnåede det bedste resultat, idet han
placerede sig som nr. 3 i tiden 3 t. 32 min. 40,0
sek. Vinder af klassen blev H. Torrel, Sverige,
AJS, i tiden 3 t, 23 min.35,1 sek.

Den anden danske deltager i denne klasse,

Carl Topp, Britisk Excelsior, gik det derimod

Et al Norges store notot-
sportsnaone i 30'erne, Rolt'
Loø, Oslo,

ikke så godt; han måtte efter tt hl-ve .været

pænt placeret hele løbet igennem på 26. og
sidste omgang udgå med maskinskade.

Største gennemsnitshastighed ved det sven-
ske grand prix 1931 blev opnået af J. H.
Simpson, England, Norton, der vandt 500 cc

klassen i tiden 3 t.77 min. 14,1 sek., svarende
tiI 1,32,55 kmlt.

Ãtret 1.93L sluttede rent motorsportsmæssigt
med, at Danmark deltog med et hold i det
store pålidelighedsløb New Departureløbet,
der afholdtes i Sverige. Det danske hold
bestod af Foghtmann, Chr. Jørgensen, Søn-

derup, Skolelæreren og Knud Andersen. Efter
at den danske kører Sønderup havde haft det
uheld at tØrne sammen med en bil og fået et

mindre brud i foden, forsvandt enhver chance

for sejr for det danske hold, men det lykkedes
alligevel at få resultatet uafgjort.

Efter dette sidste resultat var stillingen om
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den kostbare vandrepokal således, at det først
kunne lykkes for et dansk hold at vinde den

til ejendom i ã.ret 1933.
Som tidligere omtalt var det svenske grand

prix ved Saxtorp en stor årlig begivenhed,
hvor mange danske såvel kørere som publi-
kum har fået en oplevelse for livet. Disse løb
blev fortsat lige fra 1,930 til1939 kun afbrudt
i 1.938 grundet den spændte verdenssituation
dette år. I forbindelse med disse grand prix
løb blev der også i de senere år indflettet inter-
nordiske matcher, efterhånden som de nordi-
ske lande fik udklækket flere TT-kørere med
egnet materiel netop for denne gren af motor-
sPorten.

En fuldstændig beskrivelse af disse store

1el3-*e

fartfester i Sverige med så nær tilknytning til
dansk motorsport og dens udøvere vil natur-
ligvis være uoverkommelig og ugennemførlig
på grund af pladsmangel, men der skal i det
kommende gives resultaær samt opnåede
hastigheder for de forskellige klasser, ligesom
oplysninger om danske køreres indsats gen-

nem årene naturligvis også vil være at finde.
Som sagt fandt det første svenske grand-

prix ved Saxtorp sted i året 7930, og rækken
af disse store TT-løb fortsattes uafbrudt til og
med 1.937, hvorimod løbet ikke blev kørt i
1938, men genoptaget i 7939 for helt at blive
standset i de kommende mange år som følge af
krigsudbruddet i 1940.

\'-\

f

?
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175



SVERIGES GRAND-PRIX SAXTORP
1930- r939

Pløceringer og bastighed.er :

1,930

Den 31. august.

KlasseA-250cc
(17 omg. à 74,728 km, i alt 250,376 km).
1. Erik Bohlin, Sverige, NV, 101,76 km.
2.8. A. Mellors, England, New Imperial,

102,35 km.
3. Eric Månsson, Sverige, Ariel,97,82 km.

KlasseB-350cc
(24 omg. à 14,728 km, i alt 353,472 km).
1. Tore Oscarsson, Sverige, Velocette,

177,152 km.
2. Herbert Ahnestam, Sverige, Suecia,

114,26 km.
3.Krøyer Christensen, Danmark, Brit. Excel-

cior, 104,99 km.

KløsseC-500cc
(28 omg. à 14,728 km, i alt 412,384 km).
1.J. H. Simpson, England, Norron,

124,75 km.

2.8. A. Simcock, England, Motocacoche,
122,44 km.

3. Yngve Ericsson, Sverige, Flusquarna,
120,77 km.

1931
Den 30. august.

KLasseA-250cc
(22 omg. à 14,728 km, i alt 324,016 km).
1. Leo H, Davenport, England, Rudge,

114,76 km.
2.Eric Fernibough, England, Brit. Excelsior,

111,38 km.
3.Ib Krøyer Christensen, Danmark, Brit.

Excelsior, 103,55 km.

KløsseB-350cc
(26 om5 à 14,728 km, i alt 382,928 km).
1. Hans Torell, Sverige, AJS, 115,76 km.
2.Edv. Magner, Sverige, Brit. Excelsior,

115,01 km.
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1930-39

Arne Fog og Cbr. Jørgensens møsÞiner, en AJS og en Royøl Enfield, som de deltog rned øed det soenslee

grord-prit i Saxtorp 1932. Af l)ersoneftte i baggrunden oil man bL. a. leønne genÞende gross, Hedetolt helt til
úenstfe i sÞjorteærrner,

3. Holger Sønderup, Danmark, AJS,

111,15 km.

KløsseC-500cc
(28 omg. à 14,728 km, i alt 412,384 km).
1.J. H. Simpson, England, Norton,

132,55 km.
2. Algot Nystrøm, Sverige, Norton,,

121,88 km.
3.Carl Jønsson, Sverige, Rex, 121,05 km.

1932
Den 28. august.

Kløsse A-250 cc

(24 omg. à 74,520 km, i alt 348,48 km).
l. Ib Krøyer Christensen, Danmark, Brit.

Excelsior, 105,39 km.
(Øvrige deltagere i klassen udgik).

KløsseB-350cc
(28 omg. à 14,520 km, i alt 406,56 km).

1. Eduardo G. Selfo, Italien, Velocette,
L23,02 km.

2. Rolf Gülich, Sverige, Rex, 118,26 km.
3. Carl Heimdahl, Sverige, Flusquarna,

116,42 km.
(J. C. Carlsen, Danmark, AJS, og Holger
Sønderup, Danmark, AJS, udgik med ma-

skinskade, hvorimod Carl Topp, Danmark,
Brit. Excelsior, gennemførte som nr.7).

KløsseC-500cc
(30 omg. à 14,520 km, i alt 435,6 km).

1. Ragnar Sunnquist, Sverige, Flusquarna,
132,70 km.

2. Gunnar Kalén, Sverige, Ffusquarna,
1.29,63 km.
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1930-39

3. Eric \Øesterberg, Sverige, Norton,
722,76km,
(Eneste dansker, der gennemførte, var Sejr
Dybbro, Norton, der placerede sig som nr.
7 blandt i alt 30 deltagere af verdenseliten.
De øvrige danske deltagere i klassen: Mori-
an FIansen, Einer Knudsen, Sv. Aage Sø-
rensen, Hans Chr. Jørgensen og Aage \Øag-
ner, måtte udgå med maskinskade. Morian
Ffansen kom end ikke til srarr, da han
havde fået alvorlig maskinskade under træ-
ningen).

Sv. Aage Sørensen, Dan-
mørk, Brit, Excelsior, hol-
der þlar oed depotet i Sax-
torp 1934 for senere at
vende tilbage med den
store triømt', som en sejr i
et TT-Iøb er. Sv. Aage
Sørensens oindertid i þlasse
A, 2t0 cc, bleo 3 tinter
5 tnin 7,6 seÞ., og hørtigste
orngang bLeo þørt i tiden
7 mìn, 29,8 sek, svarende
tìl en t'art pâ 116,4 krnlt,

Holm Madsen og Sejr
Dybbro oenter på, at de
sþal til start oed det sven-
ske grønd-prix 1934, Holrn
Madsen ødgiÞ í klasse C
rned masþínsþade elter 10.

orngdng, boori¡nod Dybbro
placerede sig som nr, 5 i
B þlassen.

1933

Den 3. september.
(Løbet leørtes son'r Eøropas grand.-prix)

KløsseA-250cc
(24 omg. à 14,520 km, i alt 348,48 km).

1. Charlie Dodson, England, New Imperial,
121,05 km.

2. Rolf Gülich, Sverige, Guzzi,11Z,3O km.
3. Leo H. Devenporr, England, Brit. Excel-

sior, 116,01 km.
(Klassens eneste danske deltager, Holm
Madsen, Royal Enfield, udgik i 3. omg.)
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KlasseB-350cc
(28 omg. à 14,520 km, i alt 406,56 km).

1. Jimmie Simpson, England, Norton,
1.29,07 km.

2. Jimmie Guthrie, England, Norton,
129,07 km.

3. Rudolv Jønsson, Sverige, Flusquarna,
1.22,99 km.
(De danske deltagere i denne klasse, Sv'
Aage Sørensen, Norton, Chr. Carlsen, Nor-
ton, og Flenry Jørgensen, Rudge, placerede

sig som hhv. nr. 6, 7 og 9, hvorimod Sv.

Aage Engstrøm, Rudge, ikke nåede til start.)

tirntnie Simpson, England,
Norton, der fejrede mange
store tùumfer ved 31'ernes
soensþe grand.-prix i Sax-

torP.

1930-39

Knud E. Mogensen, da han

første gang d.eltog i det
soensk.e grand-prix oed

Saxtorp i âret 1934, haor
han må.tte ødgå efter 3.

ornganS,

KløsseC-500cc
(30 omg. à t4,520 km, i alt 435,6 km).

1. Gunnar Kalén, Sverige, Flusquarna,
136,48 km.

2. Leopold Demeuter, Belgien, FN,
131,01 km.

3. Yngve Ericsson, Sverige, Flusquarna,
130,03 km.

(Fra Danmark gennemførte kun Sejr Dyb-
bro, Norton, og FIans Chr. Jørgensen,
Royal Enfield, der blev hhv. nr. 6 og nr. 8.

Ejnar Knudsen, Raleigh,Børge Larsen, AJS,
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1.930-39

og Flermand Larsen, AJS, gennemførte
ikke).

(Det var ved dette løb, at den svenske
kører i 250 cc klassen, Erik Lundberg, FN,
blev dræbt under er styrt i 10. omg.)

7934
Den 2. september.

KlasseA-250cc
(24 omg. à 74,520 km, i alt 348,48 km).
1. Svend Aage Sørensen, Danmark, Brit.

Excelsior, 116,42 km.
2.H. G. Tyrell Smith, England, Rudge,

114,88 km.
3. Ove Lambert Meuller, Sverige, Flusquarna,

1,13,74 km.

KløsseB-350cc
(28 omg. à 14,520 km, i alt 406,56 km).
1. E. A. Mellors, England, Velocette,

1,28,43 km.
2. G. L. Emery, England, Velocette,

1.27,80 km.
3. Erik Martin Månsson, Sverige, Velocette,

119,89 km.
(Sejr Dybbro, Danmark, Norton, placerede
sig som nr. 5, hvorimod Chr. Carlsen, Dan-
mark, Norton, udgik allerede under træ-
ningen).

Sv. Aage Sørensen og
Agner Hansen, DantnarÞ,
der begge startede på Brit,
Excelsior i det svenslee

grand-prax ved. Søxtorp i
1937 bhzt. i þlasse B, 3tO
cc, og hløsse A, 250 cc.

Agner Hansen ødgi.k med.

rnaskinsÞade, bporimod
So. Aage Sørensen pløce-
rede sig sorn nr. 4.

KløsseC-500cc
(30 omg. à L4,520 km, i alt 435,6 km).

1. Ragner Sunnquist, Sverige, Ffusquarna,
136,13 km.

2. \Ø. F. Rusk, England, Velocette,l34,72km,
3. S. \Øood, England, New Imperial,

129,7t km.
(For de tre danske deltagere i denne klasse
gik det ikke særlig godt, idet Einer Knud-
sen, Triumph, udgik under træningen, og
Knud Mogensen, BSA, og Holm Madsen,
Flusquarna, måtte udgå i hhv. 4. og 11. om-
gang).

7935
Den 11. august.

KlasseA-250cc
(24 omg. à 14,520 km, i alt 348,48 km).
1. \l¡alfried Vinkler, Tyskland, DK\Ø,

126,57 km m/ kompressor.
2. Arthur Geiss, Tyskland, DK\Ø,726,57 km

m/ kompressor.
3. C. H. Manders, England, Brit. Excelsior,

117,20 km.
(Sv. Aage Sørensen, Danmark, Brit. Ex-
celsior, gennemførte som nr. 5, hvorimod
Aage \Øagner, Danmark, Brit. Excelsior,
udgik i 3. omgang med maskinskade).
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KlasseB-350cc
(28 omg. à 14,520 km, i alt 406,56 km).

1. Flans Richnow, Tyskland, Rudge,
130,68 km.

2. Bernhard Petruschke, Tyskland, Rudge,
1,24,75 km.

3. Arthur Olsson, Sverige, Flusquarna,
126,57 km.
(Sejr Dybbro, Danmark, Norton, placerede
sig som nr. 7, 7'/..3,39 km).

KlasseC-500cc
(30 omg. à 14,520 km, i alt 435,6 km).
1. Stanley \Øood, England, Ffusquarna,

145,20 km.

Sv. Aage Sørensen, Døn-
rnark, i føld t'art på den
søensþe TT-bane oed. Sax-
torp.

1930, 39

Fra de gløde Saxtorpd.age
i 1930'erne. Fra øenstre:
So. Aage Sørensen, Stønley,
'Woods, Ch. Manders, Aage
'Wagner, Alan Brøce og

Tyrell Smitb.

2.Baltzer FIansen, Danmark, Rudge,
128,43 km.

3. Otto Brandt, Finland, Rudge, L25,65 km.
(Der skete det bemærkelsesværdige, at kun
disse tre kørere gennemførte, hvorimod de

øvrige 18 deltagere i klassen udgik, bl. a.

Bent Jensen, Danmark, AJS).

1,936

Den 30. august.

KlasseA-250cc
(22 om9 à 14,520 km, i alt 319,44 km).

1. \Øalfried 'Vinkler, Tyskland, DK\f,
124,46 km.
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1930-39

Frd en stdrt ved et df Søeriges Grand-Prix, Sdxtorp, i 19i0'erne,

2. Ginger \Øood, England, New Imperial,
124,16 km.

3. FIans Fläusler, Tyskland, DK\ø,
124,15 km.
(De to danske deltagere i denne klasse, Sv.
Aage Sørensen og Aage -{Øagner, der begge

kørte Brit. Excelsior, placerede sig som nr.
6 og 8 med hastigheder på 118,00 og706,44
k-).

KløsseB-350cc
(26 omg. à 14,520 km, i alt 377,52 km).
1. F. L. Frith, England, Norton, 136,84 km.
2.8. A. Mellors, England, Velocette,

136,13 km.
3. Carl Bågenholm, Sverige, Norton,

131,01 km.
(Den eneste danske deltager i denne klasse,
Agner Ffansen, BSA, udgik i andensidste
omgang.)

KlasseC-500cc
(26 omg. à 14,520 km, i alt 377,52 km).
1. Otto Ley, Tyskland, BM\l¡, 751,79 km.
2.Karl Gall, Tyskland, BM\Ø, 148,20 km.

3. J. Guthrie, England, Norton, 147,65 km.
(Den danske deltager i denne klasse, Einer
Knudsen, Rudge, udgik i sidste omgang,
men nåede dog op på en hastighed på
1,3t,67 km).
Det svenske grand-prix blev forøvrigt både

i 1.933 og i 1,936 for de nordiske landes ved-
kommende kørt som en nationsmatch om en
meget kostbar vandrepokal uspeedoil-Kan-
nan<(.

Nationsmatchen blev i 7933 vundet af Sve-
rige og i 7936 af Danmark.

Nationsholdene besrcd af følgende kørere
i 1936.

Finland:
Raine Lampinen, Norton.
Otto Brandt, Rudge.
S. Sommerkorpi, Norton.
K. Stenij, Rudge.
O. Kyrø, NSU.

Saerige:
Ragner Sundquist, HV.
Arnold Linder, HV.
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Agner Hansen, DanmarÞ, og hans nek.aniÞer Alt'red,

Jensen i depotet i Saxtorp, hoor Agner Hansen med
held deltog i mønge af 3)'ernes grdnd-prix. Ved det
sidste grønd-prix, der øfholdtes i Saxtorp ind.en þri-
gen, blea Agner Hansen såIedes placeret som nr, 4 i
det internordisþe Iøb i en sarnlet leøretid på 1 tinte
9 min. 7,3 seÞ., og største gennemsnitst'ørt for en orn-
gang bleo noteret til 127,5 lenlt,

Martin Strømberg, HV.
Carl Bågenholm, Norton.
Steen Edlund, HV

Dønrnark:
Einer Knudsen, Rudge,
Agner FIansen, BSA.
Sv. Aage Sørensen, Excelsior.
Aage \l¡agner, Excelsior.

Norge deltog ikke.

1,937

Den 15. august.

KlasseA-250cc
(22 omg. à14,520 km, i alt 319,44km).
1. \l¡alfried \Øinkler, Tyskland, DK\ø,

L25,87 km.
2.Ewald Kluge, Tyskland, DK\ø, 727,80km.

1930-39

3. S. Ginger Vood, England, Brit. Excelsior,
124,46 km.
(Agner lfansen, Danmark, Brit. Excelsior,
udgik i 13. omgang).

KløsseB-350cc
(26 omg. à 1.4,520 km, i alt 377,52 km).
1. E. A. Mellors, England, Velocette,

129,71, km.
2. E. R. Thomas, England, Velocette,

t29,20 km.
3. Roger Loyer, Frankrig, Velocette,

125,35 km.
(Sv. Aage Sørensen, Danmark, Brit. Excel-
sior, placerede sig som nr. 4 med hastighe-
den 1,24,46 km. N. V. Jensen, Danmark,

Et þendt navn i. dansþ rnotorsport gennnetn rnange år,
Poøl Kalør, Danmark, BSA, bleo nr. 9 i klasse C,
500 cc, i Saxtorp 1939. Sømlet þøretid blev 1 time
14 rnin. 19,8 seþ., og burtigste otnga,ng bleo leørt med.

en genemsnitsfart på 120,7 þmlt.
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1030-39

Leit' Hirsborg, DanmarÞ, Velocette, opnåede ihke
nogen placering øed TT-løbet i Saxtorp 1939, da høn
leørte ind i en telefonmast og ÞnæÞk.ed,e d.enne fuld-
stænd.ig. Leif Hirsborg slap selo heldigt fra styrtet,
bvorimod masþi.nen natørligzti.s blev þrøllet samrnen.

Hvad øngiÞ det soenslee telefonnet, 5fi, slap dette også

nåd.igt, idet der iþþe foreleom afbrydeßer i telefon-
trøfiÞben grøndrct de noget laothængende telefontråde.

Velocette, Freemann Steensen, Danmark,
AJS, og FIans Lauritzen, Danmark, Rudge,
nåede derimod ikke frem til start).

KløsseC-500cc
(26 omg. à 14,520 km, i alt 377,52 km).

1. Otto Ley, Tyskland, BM\Ø, 752,04 km.
2.KarL Gall, Tyskland, BM\Ø, 753,67 km.
3. Piero Taruffi, Italien, Gilera-Rondine,

746,32 km.

(Der var ingen danslce deltagere i denne
klasse i 1937).

1939
Den 6. august.

Kløsse A-250 cc

(20 omg. à 14,520 km, i alt 290,4 km).

1. Ewald Kluge, Tyskland, DK\ø, 133,01 km.
2. Bernhard Petruschke, Tyskland, DK\ø,

1.32,67 km.
3. Karl Lomes, Tyskland, DKVr, 124,46 km.

(Af klassens 9 deltagere gennemførte kun de

3 iørste. Blandt de kørere, der gik ud, var
danskeren Villy Jørgensen' Brit. Excelsior,
der opnåede hastigheden 115,39 km)'

KlasseB-350cc
(20 omg. à 1.4,520 km, i alt 290,4 km).

1. Fleiner Fleischermann, Tyskland, DK\ø,
145,10 km.

2.8. A. Mellors, England, Velocette,
t42,04 km.

3. Siegfried \Øünsche, Tyskland, DK\ø,
140,89 km.
(Sv. Aage Sørensen, Danmark, Brit. Excel-
sior, placerede sig som nr. 10, t27,78 km).

KløsseC-500cc
(20 omg. à 1.4,520 km, i alt 290,4 km).

1. D. Serafini, Italien, Gilera, 158,35 km.
2. S. Vailati, Italien, Gilera, 154,20 km.
3. Ludwig Kraus, Tyskland, BM\tr,

150,53 km.
4. Fergus Anderson, England, Norton, 140,52

km.
(Georg Meyer, Tyskland, BM\ø, opnåede

løbets højeste hastighed, 159,36 km. Ingen
danske kørere deltog i denne klasse.

Foruden det internationale løb kørtes der
også i 1939 et internordisk løb i klasserne B
og C for maskiner indtil 350 cc og 500 cc.

Resultaterne blev her:

Kløsse B - 350 cc. (Internord'isk)
(10 omg. à 14,520 km, i alt 145,20 km).

1. N. V. Jensen, Danmark, Velocette,
124,46 km.

2.F;Åk Månsson, Sverige, Velocette,
120,17 km.

3. Lohmann Rasmussen, Danmark, AJS,
71.7,73 km.
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I þlasse B, 350 cc, opnåede Lobtnann Rasmøssen, Døn-
narÞ, AJS, at hjemløre en trediepld.ds t'ra d,et inter'
nordisþe landeaejsløb i Saxtorp 1939.

4. Ãke Ahlquist, Sverige, Flusquarna,
1,1,6,42 km.
(De øvrige 15 deltagere i klassen udgik alle.

Af danske kørere udgik: Leif Hirsborg,
Velocette, Aage Andersen, Velocette, N. O.

Jensen, Triumph, Einer Andersen, Velo-
cette, FIugo Flarpelund, Velocette).

Kløsse C - 500 cc (Internord.ish)
(10 omg. à 74,520 km, i alt l45,2Okm).

1. P. Sirkiä, Finland, Norton, 134,72 km.
2.Bertil Schmidt, Sverige, BMVr, 1.36,73 km.
3. Folke Larsson, Sverige, NSU, 132,00 km.
4. Agner Ffansen, Danmark, BSA, 127,49 km.
5. \ül¡. Bergstrøm, Finland, Norton, l27,Q0km.
6. Erik Langhorn, Danmark, Triumph,

126,1.8 km.

1930-39

7. Knud E. Mogensen, Danmark, Triumph,
125,65 km.

8. Carl FIansen, Danmark, BM\ø, 125,00 km.
9. Poul Kalør, Danmark, BSA, 12Q,72 km.

Resultatet af nationsmatchen i 1939 bIev,
at Sverige sejrede efterfulgt af Danmark og

Finland. Norge havde ingen kørere, der gen-

nemførte.
For Sverige deltog følgende kørere i nations-

matchen:
Bertil Schmidt, BM\Ø, Folke Larsson, NSU,

og Erik Månsson, Velocette.
For Danmark:
Carl Flansen, BM\Ø, Agner Flansen, BSA,

og N. V. Jensen, Velocette.
For Finland:
P. Sirkiä, Norton, og \Ø. Bergstrøm, Nor-

ton.

Erih. Langborn, Danmark, Triørnpb, ztar også en af
deltagerne i d,et internordislee løb i Saxtorp 1939. Eriþ
Langhorn placerede sig som nr. 6 i þIasse C, 500 cc, i
tid,en 1 time 9 min. 27,1 seþ.
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1930-39

Alle de opgivne hastigheder er srørsre gen-
nemsnitsfart for een omgang.

For at give et lille indtryk af srørrelsen af

Men afslutningen af Sveriges grand-prix
ved Saxtorp i 1,939 og verdenskrigens komme
í 1,940 var der sat punktum for disse for
kørere og publikum uforglemmelige årlige
motorsportsbegivenheder hinsidan strnder,
hvortil en tusindtallig skare af danske moror-
sportsinteresserede hvert år havde vallartet
f.or at se de danske motorsportshelte hævde
de danske Íarver, selv om det til tider kunne
være vanskeligt. Man må nemlig ikke glemme,
at de resultater, d,e danske kørere opnåede
ved de svenske grand-prix, var i konkurrence
med verdenseliten al TT-kørere hjemmehø-
rende i motorcykleproducerende lande, hvor
de kunne fà brnøden materiel støtte fra
motorcykelfabrikerne, hvilket derimod ikke
gjaldt for de danske kørere, der var ar regne
for rene amatører, der tildels eller i hvert fald
for de flestes vedkommende deltog for egen
regning, når det drejede sig om materiel, yder-
mere kunne sådant mange gange -væne vanske-
ligt at skaffe, når det skulle være af samme
høje standard som det, der leveredes til de
udenlandske kørere, der stod motorcykelfa-
brikkerne betydeligt mere nær end de danske.

Som følge af disse kendsgerninger kan dan-
ske motorsportsfolk, der har deltaget i 3O'er-
nes svenske grand-prix, være meget stolte af
de resultater, der blev opnået, og som mange
gange satte selv store nationers kørere i re-
spekt.

1.930'ernes svenske grand-prix ved Saxtorp er
her opstillet en lille starisrik, udarbejdet efter
atløbeti 1939 varkørt.
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Knød E. Mogensen, Dantnørk, Triamph, nyder solen
oed det danslee depot i Søxtorp 1939, inden ban leører
ud og placerer sig sorn nr.7 i lelasse C,500 cc, aed.

det internordisþe Iøb.

A B.
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C

Kørere, der kom i maal
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Carl Hansen, DanmarÞ, BM-V, der leørte i þIøsse C,
500 cc, úed det internordislee løb i Sdxtorp placered,e

sig sorn nr.8 i en samlet þøretid p,å 1 time 12 min.
8,8 seþ.

1930-39

N. V. Jensen, DanrnørÞ, Velocette, øinder af det inter-
nord.isþe løbs lelasse B, 350 cc, der blev kørt i forbin-
delse med, Sr.teriges grand.-prix 1939 ved. Saxtorp. Vin-
dertiden for N. V. Jensen oar 1 time 11 min. 31,6 seÞ.
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GENNEMGANG AF STØRRE MOTORSPORTSBEGIVENHEDER
INDTIL SIDSTE VERDENSKRIG

(Fortsat)

1932
Ãret 1.932 blev et skæbneår for de popu-

lære pålidelighedsløb, eller som de også kald-
tes, landevejsløbene, idet denne løbsform blev
forbudt i den nye færdselslov, der udsendtes
samme år.

Foruden at alle klubbernes lokale pålidelig-
hedsløb måtte aflyses omgående efter udsen-
delsen af den nye færdselslov, så måtte også
to landsomfattende pålidelighedsløb, New
Departureløbet og DMU's mesterskabsløb,
omgående aflyses for aldrig senere ar kunne
genoptages.

Da pålideligbedsløbene på
olfentlig oej i den nye

færdselsloo al jøli 1932
blezt forbwdt, þom d.en

engelske trìalsport ber til
land,et, og d.et er fra en
etape oed et øf de lørste
af disse løb, oztenstående

t'otografí starrner.

Da man nu måtte sige farvel til pålidelig-
hedsløbene, skulle der naturligvis findes en

afløser for disse, og det blev terrænbaneløbene
og trialssporten efter engelsk mØnster, selv
om indførelsen af disse to motorsportsformer
ikke helt tilfredsstillede de gamle pålidelig-
hedskørere, hvilket da også bevirkede, at
antallet af aktive motorsporrskørere faldt
betydeligt.

Allerede i løbet af de første måneder i 7932
havde man fået projekteret en rerrænbane ved
Ganløse, den senere så kendte Ganløse-bane,
der holdt åbningsløb søndag den 2. ma|
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I" ra e xpertklassens åbnings-
løb på Ganløscbanen i maj
måned 1932.

Arrangerende klub på banen var Sports Motor
Klubben.

Straks fra starten blev denne n).e løbsform
meget populær, idet det vanskelige terræn hele
tiden bød såvel kørere som publikum på over-
raskelser.

De mindste maskiner indtil 250 cc lagde
for, og her blev Gunnar Nielsen, Lejre, bedste
mand.

350 cc klassen havde Einar Andersen, Cha-
ter-Lea, som vinder med Sv. Aage Sørensen,

Norton, på andenpladsen.
I 500 cc klassen blev de lørste kørere pla-

ceret i følgende rækkefølge:
Nr. 1 Chr. Jørgensen, Royal Enfield, nr.

2 Helge Jensen, Suecia, og nr. 3 Sv. Aage
Sørensen, Norton.

Altså var en ny form for motorsport i Dan-
mark blevet påbegyndt, og der spåedes den en

lys fremtid.
De nordiske jordbanemestereskaber, der

havde været så stor en succes for Danmark i
1931, blev i 7932 en meger stor skuffelse.

Mesterskaberne blev arrangeret af Sverige
på Solvalla. Det danske hold bestod af Sv.
Aage Sørensen, Norton, FIelge Jensen, Suecia,
Chr. Jørgensen, Royal Enfield, og Aage'Wag-
ner, Brit. Excelsior. Sv. Aage Engstrøm var
ikke med, da han gik og plejede en skade,
som han havde pâ"draget sig ved er sryrr førsr
på sæsonen. Løbet foregik i øsende regnvejr,

1932

og den bedste placering, vi opnåede, var en
syvendeplads ved Chr. Jørgensen. De øvrige
på holdet udgik enten med maskinskade på
grund af den megen væde eller som følge af
styrt på den fedtede bane. Man vil forstå, at
der ikke var noget at bebrejde det danske
hold, når det oplyses, at så store kanoner som
Skeppstedt og Kalén også måtte se sig besejret
af vejrguderne.

Den svenske kører Carl Jønsson, JAP, blev
individuel nordisk mester) ligesom Sverige
vandt nationsmatchen.

Svenskernes sejr i nationsmatchen blev
meget oyerlegen, da det danske hold ikke
havde brugbart materiel at sætte ind i mat-
chen, og alle de norske modstandere udgik
med maskinskader.

Sidevognsmesterskabet blev vundet af Gun-
nar Kalén.

Endnu en ny impuls kom ind i dansk mo-
torsport i 1932, og det yar et rigtigt TTIøb
(hastighedsl øb) pï privat af spærr et vejområde
i Korsør lystskov. Løbet, der havde interna-
tional deltagelse, blev en meget stor succes og
besøgt af ikke mindre end ca. 10.000 tilsku-
ere.

Arrangementet var sat i scene af Sjællands
Stifts Motorklub og dennes energiske formand
'W. Reichstein.

350 cc klassen blev meget overlegent vun-
det af svenskeren Jønsson, Flusquarna, efter-
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1932

fulgt af Rich. Nielsen, Royal Enfield, og Jens
Thomsen, Brit. Excelsior. Carl Topp, der i
flere omgange havde ligget godt placeret,
måtte udgå som følge af, at maskinens gas-
spjæld havde sat sig fast.

Det var med spænding, man ventede ar se

500 cc klassens start, idet deltagerantallet her
Yar otte imod seks i 350 cc klassen.

Man blev heller ikke skuffet, for sjældent er
så sikker og alligevel så dristig kørsel tidligere
blevet vist på en TT-bane som den i Korsør
lystskov, man må nemlig påregne, at banen i
sig selv var meget smal, ligesom der fandtes
mange skarpe kurver.

Resultatet blev, at Kaj Johansen, Norron,
sejrede i tiden 47 min. 58 sek. efterfulgt af
Holm Madsen, Royal Enfield, 48 min. 1,8
sek., Chr. Jørgensen, 49 min. 57 sek., Sejr
Dybbro, Norton, 50 min. 5 sek., Benr Jensen,
BSA, 52 n:.in- !1,/ sek., og Bøgh Mathiasen,
Raleigh.

For anden gang i dansk motorsports histo-
rie arrangerede Danmarks Motor Union i 1,932
de danske jordbanemesterskaber. Mesterska-
berne blev afviklet søndag den 18. september
på Amager travbane, og som arrangØr af disse
stod Sports Motor Klubben.

Der blev indledt med konkurrencen i 250
cc klassen, hvor der kun mødte 3 mand til
start, nemlig Sv. Aage Sørensen, OK-Supreme,
Carl Topp, Brit. Excelsior, og Arne Fog, AJS.

Man havde egentlig venrer en hård kamp
mellem 3 så gode nayne, men Topp på den
lille grand-prix maskine var de øvrige meger
overlegen og vandt i tiden 4 min. 30 sek. sva-
rende til en gennemsnitshastighed på 83,5
km/t. Kampen om andenpladsen blev derimod
hård, idet Sv. Aage Sørensen lige nåede at
presse sig foran Arne Fog på målstregen. Sv.
Aage Sørensen fik tiden 4 min. 50 sek., hvor-
imod Arne Fog blev norerer for en tid, der var
1/ro sek. dårligere.

Klassen indtil 350 cc var heller ikke særlig
godt besat, kun 4 mand startede, hvoraf Carl
Topp og Sv. Aage Sørensen var gengangere.
Sv. Aage Sørensen lagde sig straks fra starren
i spidsen for feltet med sin Norron, og her
blev han, til løbet var slur, og danmarksme-

sterskabet sikkert i havn, Vindertiden blev
4 min. 19 sek. efterfulgt al Tage Schmidt i
tiden 4 min. 31,3 sek.

Dagens hovedbegivenhed, danmarksmester-
skabet for 500 cc klassen, var selvfølgelig
imødeset med stor spænding, og i denne klasse

var anmeldt 10 deltagere, deriblandt så op-
lagte konkurrenter som forrige års mester,
Aage Vagner, Brit. Excelsior, Sv. Aage Sø-

rensen, Norton, Helge Jensen, Suecia, Chr.

Jørgensen, Royal Enfield, og Einar Knudsen,
Rudge.

Der var absolut mange muligheder, og det
var ikke let at tippe vinderen, kun var man
klar over, at alle deltagerne ville yde det
yderste Lor at hjemføre mesterskabet.

I første heat gennemførte 3 mand. Helge

Jensen, Suecia, vandt heatet ræt ful$ æfEinar
Knudsen, Rudge, og med Chr. Jørgensen,
Royal Enfield, på trediepladsen. Ole Olesen,
Triumph, der ellers havde startet i et forry-
gende tempo, brændte maskinen sammen pã.2.
omgang.

Andet heat var spændende derved, at både
Aage \Øagner og Sv. Aage Sørensen deltog
her, men om nogen kamp blev der ikke tale.
Der var jo pà forhänd plads til alle i slut-
heatet, da de 8 hurtigste fra begge heat skulle
deltage, så Aage \{¡agner gjorde sig ikke store
anstrengelser lor at slå Sv. Aage Sørensen,
der vandt heatet i dagens hidtil bedste úd, 4
min. 1 0,5 sek. \Øagner blev nr. 2 i tiden 4,26,9,
og T. N. Larsen, Douglas, nr. 3 i 4,40, hvor-
efter fulgte Leo Jørgensen, FIarley, og Ras-
bro, Ariel.

Så kom slutheatet.
\Øagner var åbenbart indstillet pâ" at sælge

sin mesterskabstitel så dyrt som muligt og
satte straks i med et voldsomt tempo, som
han holdt distancen igennem og kørte i mål
som vinder og danmarksmester i den fine tid
3 min. 57,5 sek. eller en gennemsnitsfart pä
99 kmlt. Sv. Aage Sørensen måtte nøjes med
det allerede vundne mesterskab i 350 cc klas-
sen og så nu en andenplads i 500 cc klassen.
Nr. 3 blev Chr. Jørgensen, og på fjerde- og
femtepladsen fulgte Th. Larsen og Einer
Knudsen.
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So. Aage Engstrøm þører i
mål sorn oinder af ex,pert-
Þlassen p,â Ganløsebanen.

Efter politiets påbud rrar mesterskaberne i
sidevognsklasserne lagt til sidst i løbet.

Klassen indtil 600 cc havde tre startende
maskiner. Den gamle kæmpe H. Skov, Sla-
gelse, AJS, vandt i tiden 5,75,7, efterfulgt af
Jens Jensen, Suecia, 5,23,5, og Chr. Jørgen-
sen, Royal Enfield, 5,24,8.

Mesterskabet for sidevognsmaskiner orrer
600 cc vandtes af David Axelson, Flarley,
der måtte kæmpe en hård dyst med \Øm.
Petersen, Harley. Vindertiden i denne klasse

blev 4,38,5.

Næste gang der blev kaldt til en stor motor-
sportsbegivenhed i 1932, var det igen fra
Sports Motor Klubben, der inviterede til Far-
risløb på Amager travbane søndag den 2.
oktober.

At arrangørerne havde måttet udsætte løbet
en uge på grund af banens opblødte tilstand
efter nogle heftige tordenskyl, fik i første
række det kedelige resultat, at forrige års vin-
der af Farrispokalen, Sv. Aage Engstrøm,
blev forhindret i at starte og forsvare sin
besiddelse af den store, flotte pokal.

Der blev Íra, alle sider gjort store ansrren-
gelser for at træffe et arrangerrient, således at
Engstrøm både kunne forsvare sin pokal og
køre den arrangerede match i ^A.rhus på den
stedlige dirt-trackbane, der var åbnet ude ved
Randersvej, men den fremrykkede årstid for-

1932

hindrede dette, selv med flyvemaskine tog
det dog nogen tid at komme fra Jylland til
København.

Også tilskuermængden ved Farrisløbet var
sikkert blevet påvirket af udsættelsen, idet der
kun var mødt ca,3000, som dog ikke kom til
at fortryde besøget.

Løbene var helt igennem vellykkede, og
arrangementet klappede, men Sports Motor
Klubben havde jo også efterhånden fået megen
erfaring i at arcangere store baneløb.

Selve Farrisløbet om pokalen var naturlig-
vis dagens hovedbegivenhed, og selv om Eng-
strØm og Morian kæmpede på slaggerne i
Ãrhus og altså manglede i feltet, og ingen af
de tidligere pokalvindere Sande, Skeppstedt
eller Kalén var anmeldt, var der grund til at
vente en spændende kamp om pokalen, og
hvem der skulle være dens nye ejermand for
eet är. Favoritternes materiel var i fineste
orden, Helge Jensen, der var gäet fra Suecia
over til Rex, havde opnået fine resultater i
Sverige med det nye maskinmærke, og til Far-
risløbet havde han fået sendt en fabriksracer,
som forud var afprøvet ved store internatio-
nale løb i udlandet, så man forberedte sig så

småt på overraskelser fra den kant. Helge

Jensen vandt da også sit indledende heat i
stor stil, men det skulle senere vise sig, at han
i slutheatet blev slået ud af en punktering.
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1 932

En af de svenske deltagere, Yngve FIer-
mansson, der var med i samme indledende
heat som Helge Jensen, måtte allerede her
udgå med maskinskade og nåede ikke til slut-
heatet med sin hurtige Flusquarna.

I det andet indledende heat var konkurren-
cen hårdere, idet flere af de bedste folk tør-
nede sammen her. Svend Aage Sørensen satte
straks i med den sædvanlige spurr og holdt sig
lclart i spidsen for feltet. Aage Vagner der-
imod sparede meget på gassen og placerede
sig kun således, at han var sikker på at komme
med i slutheatet.

I slutheatet fik publikum virkelig spænding.
De fire favoritter var Svend Aage Sørensen,

Aage 'Vagner, Brit. Excel-
siorlJAP, sorn den glade
oinder af Farrisløbet 1932,
booraed ban sikrede sig en

aþtie i den kostbare pokal.
Blandt d,e første til at lyle-
ønsÞe Aage 'Wagner 

rned.

sejren oar bans oærste

Þonkørrenter, So, Aage
Sørensen og Carl Topp.

Helge Jensen, Aage \Øagner og Braenell, Sve-
rige, og hver af disse havde sikkert hver sine
tilhængere blandt publikum. Tempoet blev nu
sat betydeligt op, og Aage \Øagner slap nu en
del hestekræfter løs, som han ikke tidligere
havde vist, at han var i besiddelse af. Med sin
Excelsior med JAP-motor gjorde han sig hur-
tigt fri af fehet og lå urørlig i spidsen, dog
fulgt til døren af Sv. Aage Sørensen, men
\Øagner havde åbenbart rigtig blod på tanden
den dag, så han satte alle sejl til og gik i mål
som nr. 1, 2,8 sek. før Sv. Aage Sørensen, der
blev nr. 2. Helge Jensen, der hele løbet havde
fulgt med de to førende kørere, måtte udgå
i andensidste omgang med et sprængt bagdæk.

r
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Som nr. 3 og 4 placerede sig Leo Jørgensen,
}{D,4,26,4, og Stig Braenell, Sverige, Sarolea,

4,27,8.
Aage \Øagners vindertid var 4,03,3.

Straks efter sejren fik Aage \Øagner den

store Farrispokal overrakt af formanden for
Sjællands Motor lJnion, Carl Suhr, og gros-

serer Fledetoft og mätte køre æresrunde, alt
medens jubelen fra publikum strømmede ham
i møde.

Som afslutning på den store motorsports-
dag kørtes en udfordringsmatch i sidevogns-
klassen mellem \Øm. Petersen, FID, og David
Axelsson, DD, samt et almindeligt sidevogns-
race, hvori deltog David Axelsson, HD, bro-
deren Flerman Axelsson, HD, og Skov, Sla-
gelse, AJS. Resultatet af denne sidste match
blev som rækkefølgen ovenfor anført,

I ønskematchen forsvarede D¿vid Axelsson
sin mesterskabstitel på bedste måde i kampen
med \Øm. Petersen, der blev kørt 3,8 sek.

bagud.

Inden motorsportssæsonen 1932 sluttede,
skete der en stor triumf for dansk motorsport
og i særdeleshed for den danske mesterkører
Sv. Aage Engstrøm, om hvis navn der i lang
tid havde stået ry, uden at man dog havde
oplevet at fà ham matchet med der helt store
internationale selskab. Det lykkedes imidler-
tid for Danmarks Motor Union at få Sv. Aage
Engstrøm med til Sveriges størs e jordbaneløb
på Solvalla den 9. okt. sammen med Morian
Hansen.

Inden rejsen til Sverige var Engstrøm blevet
udstyret med en ny New Hudson-JAP, og
Morian med en ny Flusquarna-racer.

Disse to danske køreres deltagelse i dette
store løb blev ikke nogen skuffelse, men orren

i købet en veritabel triumf for Engstrøm, der
her vandt en så stor sejr, at den vil være
blandt dem, han altid vil sætte stØrst pris på,
idet den absolut var medvirkende til at særre

hans navn i stor respekt blandt alle Europas
jordbanekørere på 1000 m.

f overværelse af 34.000 tilskuere vandt Sv.
Aage Engstrøm en jættedyst mellem 5 natio-
ners mesterkørere og satte en rekord for solo-
maskiner på Solvallabanen, der skulle komme

1932

til at stå i mange år. Tiden blev 2 min. 50,3'

sek. eller 106 km/t., hvilket var lige ved den

internationale rekord for lignende baner, idet
den lå pi tto kmlt.

Solomaskinerne startede i 6 heat. Der star-
tedes ikke hver klasse for sig, og heatvinderne
var ikke afgjort placerede, da de bedste opnå-
ede tider for samtlige kørere var afgørende.

Størst interesse knyttede sig til 6. heat, hvor
fem nationers ypperste kørere mødte. Disse
YArl
1. Antilla, Finland, Flusquarna.
2. Stevenson, England, Rudge.
3. Sv. Aage Engstrøm, Danmark, New Im-

perial-JAP.
4. Skeppstedt, Sverige, FN.
5. Andersen, Norge, Flusquarna.

I dette heat lagde Engstrøm sig straks i spid-
sen tæt fulgt af Skeppstedt og Stevenson. I
anden omgang styrtede Antilla, Finland, me-
dens Skeppstedt skarpt forfulgte Engstrøm,
som dog holdt føringen og gik i mâL2 sek. før.

Stevenson kørte i udpræget dirt-track stil,
men kunne ikke følge med, og nordmanden
Andersen havde slet ingen chance i dette sel-

skab.
Morian startede i 5. heat, og han gjorde,

hvad han kunne for at vinde, men hans nye
Flusquarna var ikke rigtig kørt til. Ragnar
Sunnquist, Sverige, var en tand hurtigere og
vandt i tiden 2,55,3, medens Morian som nr.
2 fik noteret tiden 2,56,7.

Flermed skulle man tro, at motorsportens
folk nu ville ligge i dvale den kommende vin-
ter, da der ikke mere kunne køres pålidelig-
hedsløb, men dette var ikke tilfældet, man for-
søgte nemlig med ærrænløb over længere
afstande på private veje, ligesom den engelske
trialssport blev optaget ved afholdelse af det
førsteløb af den aft her i landet søndag den
5. december arreîgeret af Sjællands Stifts
Morcr Klub.

X
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1933

1933

For at give et samlet indtryk af, hvilke og
hvor mange motorsportsarrangementer, der
blev afholdt her i landet i 3O'erne, vil man her
se Danmarks Motor Unions officielle løbs-
kalender gældende for '1.933, således sorn

denne blev vedtaget på sportsudvalgets møde
den 15. februar samme år.

LØBSKALENDER FOR 1933

26, marts.
Odense: Privatvejsløb.

2. april.
Vejle: Dirt-track.
Ganløse: Tercæn- og bakkeløb.

13. april.
Ãrhus: Dirt-track.
Kolding: Dirt-track.

77. apùl.
Vejle: Dirt-track.
Amager travbane: Jordbaneløb.

23. apnl.
Ãrhus: Dirt-track.
Kolding: Dirt-track.

30. april.
Vejle: Dirt-track.

7. ma|
Kolding: Dirt-track.

12. maj.
Odense: Dirt-track.
Helsingør: Dirt-track.
Ãrhus: Dirt-track.

En Søper-X baneracer

14. ma|
Vejle: Dirt-track.
Ganløse: Terræn- og bakkeløb.

2t. maj.
Odenser Terrænbaneløb.
Kolding: Dirt-track.

25. ma|
Ãrhus: Dirt-track.
Amager travbane: Jordbaneløb.

28. maj.
Helsingør: Dirt-track.
Vejle: Dirt-track.

5. juni.
Helsingør: Dirt-track.
Ganløse: Terræn- og bakkeløb.

11. juni.
Odense: Terrænbaneløb.
Kolding: Dirt-track.

18. juni.
Odense: Dirt-track.
Flelsingør: Dirt-track.
Ãrhus: Dirt-track.

23. jani.
Ganløse: Sct. Hansfest med terrænløb.

25. juni.
Vejle: Dirt-track.
Amager travbane: Jordbaneløb.

2. juli.
.A.mager travbane: Farrisløbet.

e. juli.
Helsingør: Dirt-track.
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76. juli.
Ganløse: Tercæn' og bakkeløb.

23. juli.
Helsingør: Dirt-track.

30. juli.
Amager travbane:

6. august.
Helsingør: Dirt-track.
Kolding: Dirt-track.

13. august.
Vejle: Dirt-track.
Ganløse: Tercæn- og bakkeløb.

20. august.
Odense: Bakkeløb.

Helsingør: Dirt-track.
Ãrhus: Dirt-track.

27. æugust.

Kolding: Dirt-track.
Amager tta'vb;aîez Dansk.jordbanemester-
skabsløb.

3. september.
Odense: Terrænløb.
Ãrhus: Dirt-track.

10. september.
Vejle: Dirt-track.
Ganløse: Terrænløb eller Danmarks
grand-prix.

17. september.
Helsingør: Dirt-traclc.
Kolding: Dirt-track.

1933

Frø en stdrt på Ganløse-

banen. Fra bøjre: Agner
Hansen, Morian Hansen,
So. Aage Sørensen og So,

Aage Engstrørn.

24. september:
Vejle: Dirt-track.
Amager travb¿ne: Jordbaneløb

1. oktober.
Ãrhus: Dirt-track.

8. oktober.
Kolding: Dirt-track. .

15. oktober.
Vejle: Dirt-track.
Charlottenlund travbane: Internationalt
jordbaneløb.

22. oktober.
Ãrhus: Dirt-track.

29. oktober.
Kolding: Dirt-track.

Hertil kommer endnu nogle dirt-trackløb
i Odense samt dirt-trachløb på en projekteret
bane i Ãlborg.

Sidste del af denne fodnote er ganske ufor-
ståelig, idet løbskalenderen fortæller, at der i
forvejen skal afholdes ikke mindre qd 28

dirt-track i Jylland i 1933, så det tr;rde være

et fxligt eksperiment at oprette endnu en

dirt-trackbane i Jylland. Dæ skulle da også

snart vise sig, at dirt-trackarrangørerne drev
alt for hård rovdrift på publikum ved at
overfodre dem med løb i dirt-track'ens guld-
alder, således at publikumsbesøgene i løbæ af
få år gik længere og længere tilbage, og baner-
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ne måtte lukke en efter en med srore drifts-
underskud.

Af ovenstående løbskalender vil det også
tydeligt kunne ses, ar den jydske motorunion
uJydsk Motorunion" ikke gjorde det srore
arbejde for sporten i 3O'erne, idet klubber
under denne union ikke har fäet optaget et
eneste motorsportsarrangement i kalenderen
for hele äret 1933.

På Fyn stod der derimod bedre til, her var
en passende fordeling mellem dirt-track og
andre løbsformer (2 dirt-track og 5 andre løb).

Fyn og hermed Fyens Motor Union hæv-
dede sig i 3O'erne da også som en velorganise-
ret motorsportslandsdel og motorunion under
ledelse af vinhandler Alfr. O. Jørgensen og
senere grosserer Carl Suhr, der kom til Fyns
Motor Union elter at have været formand i
Sjællands Motor Union og her bevist sine
eyner til at lede en landsdelsunion på refte
måde til gavn for mororsporten, i dette til-
fælde i særdeleshed den sjællandske.

Successen med TTIøb i Korsør lystskov i
1,932 blev fulgt op 74. maj på en betydelig
forbedret bane, og efter at løbet nu havde
været succes i to år i træk, håbede man, at der
i fremtiden måtte blive en institution i form
af et årligt tilbagevendende dansk grand-prix.

Selve afviklingen af løbet gik også udmær-
ket i 1933, selv om den ventede kamp med de
to syenske deltagere udeblev, men slutresul-

So. Aage Engstrørn, oind.er
øf dagens rnatch på d.irt-
tracþbanen i Kold.ing.

taterne i sig selv var ikke uden overraskelser.
Den lille klasse for 250 cc maskiner talte

kun 4 deltagere, og man havde vel nærmest
ventet kamp mellem Ãke Jønsson, Sverige, og
Ib Krøyer Christensen, men allerede efter 4.
omgang blev Jønsson borte, og nogle omgange
senere skete det samme med Gunnar Nielsen,
hvorefter Holm Madsen oyerrog føringen af
løbet i et ret hårdr rempo, og det lykkedes
da også for ham at køre i mål som vinder i
tid,en 47 min. 37 sek., kun 7 sek. langsom-
mere end nr. 2 i klasse B 350 cc, Holger Søn-
derup. Krøyer Christensen gennemførte i
tiden 49,08 og kunne ikke undgå at få anden-
pladsen.

I 350 cc klassen skuffede den anden broder
Jønsson også, idet han fik maskinskade ret
hurtigt og udgik i ottende omgang, og næsren
samtidig røg l. C. Carlsen ud mellem tr:æerne,
heldigvis med så.godt sigte, athan ikke ramte
noget. Efter 72. omgang udgik Ric. Nielsen.
FIenry Jørgensen holdt sig støt pä førsteplad-
sen og var ikke særligt truet af den nærmeste
konkurrent, Sv. Aage Sørensen. I sidste halv-
del af løbet satte Flenry Jørgensen farten bety-
deligt op, og tiden for hans 13. omgang blev
den hurtigste, og som nr. 1 i mål fik han note-
rer en samlet køretid på 45 min. 32 sek.

Ved et TT-løb er 500 cc klassen altid imø-
deset med største spænding, hvilket da også
var tilfældet i Korsør lystskov den 14. maj
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1,933, hvor det var meger vanskeligt ar rippe
vinderen mellem de store kanoner Dybbro,
Vagner, Sv. Aage Sørensen og Chr. H. Jør-
gensen, når man så ydermere ikke kunne for-
udse Vagners maskinuheld, der slog ham ud
efter halvdelen af løbet, ligesom Dybbro's
stop for udskiftning aÍ tændrør naturligvis
også fratog ham vinderchancerne.

Chr. H. Jørgensen lagde sig straks i spidsen
og holdt sig der ganske klar af de efterføl-
gende konkurrenter. Sv. Aage Sørensen fik en
dårlig start og lå de første omgange som nr. 5,
men arbejdede sig stØr op på en andenplads i
10. omgang. Desværre var han ikke klar over,
hvem han havde passeret, og da Chr. H. Jør-
gensen lå ret langt fremme, opdagede Sv. Aage
Sørensen - trods alle tegn fra depotet - ikke,
at han skulle forcere yderligere, han holdt sig
roligt på sin andenplads i den salige tro, at
han Ëørte løbet stort. Denne tro bevirkede, at
publikum muligvis gik glip af en rigtig alvor-
lig fartdyst på målstregen. Knud Mogensen
blev de sidste omgange presser härdt af Børge
Larsen og nåede i mål som nr. 3 kun 12 sek.
før denne.

Løbet var hermed slut, og vinderne fik laur-
bær og hyldest og præmier ved en fællesspis-
ning, der fandt sted i Skovpavillonen om afte-
nen under ledelse af DMU's præsident, dir.
Albert Jensen, der også oplæste den samlede
resultatliste, der så således ud:

KlasseA-250cc:
1. Holm Madsen, Royal Enfield, 47,37.

1933

Alt er þlør til start i 500

cc seniorþlasscn oed det
dansþe TT-løb i Korsør
LystsÞoø 1933,

2.Krøyer Christensen, Brit. Excelsior, 49r08,

KlasseB-350cc:
1. Flenry Jørgensen, Norton, 45,37.
2. Holger Sønderup, Brit. Excelsior,47,3O.
3. Jens Thomsen, Brit. Excelsior,48,07.
4. Tage Schmidt, Ffusquarna, 49,02,
5. Flerm. Larsen, AJS, 49,31 (diskv.).
6. Agner Flansen, Rudge, 50,29.

KlasseC-500cc:
1. Chr. FI. Jørgensen, Royal Enfield, 46,06.
2. Sv. Aage Sørensen, Norton, 47,36.
3. Knud E. Mogensen, BSA, 49,41,.

4.Børge Larsen, AJS, 49,53.
5. Hans Lauritsen, BSA, 50,10.
6. Sejr Dybbro, Nonon, 51,53.

FIenry Jørgensen fik for dagens hurtigste
tid Politikens ærespræmie, en smuk sølvcigar-
æske. De øvrige vindere fik flotte pokaler og
sølvskeer som ekstrapræmier og souvenirs.

Søndag den 2I. maj 1933 blev en mærkedag
i fynsk motorsports historie, idet man på
denne dato åbnede terrænbanen ved Langesø,
hvor der i de kommende mange år skulle ud-
kæmpes mange mororsportsdyster.

Banen, der var anlagt af Fyns Motor Sport,
havde 3500 tilskuere til åbningsløbene.

For publikum var den i banen beliggende
grusgrav det, der samlede størst interesse, og
denne banestrækning blev da også fra første
færd døbt ndødsdromen...

Ved åbningsløbet var det spændende sekun-
der, da tre sidevognskøretøjer i hælene på
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hinanden nærmede sig denne grusgrav med

Bruun Larsen sidst i feltet, men han halede

voldsomt ind på de to andre deltagere og
nåede at komme først ned i bunden. Så var
det imidlertid sket, idet de to første ikke
kunne komme op igen, og den tredie, Aage

Petersen, Otterup, var ved at anmelde sin
ankomst til grusgraven også, men han gjorde
det helt utrolige, han begyndte rt kØre et
voldsomt ridt rundt på siderne af "dødsdro-
men.. for pludselig at f.are op mellem de to
fastkørte konkurrenter, da han øjnede til-
strækkelig plads. Den næste, der nåede op f.ra
grusgraven, var FL Lauritsen, hvorimod Bruun
Larsen til sidst måtte opgive og blive på valen.

I soloklasserne blev Fferm. Larsen, Odense,
dagens hurtigste mand, idet han vandt både
sololøbet og det store handicap.

Præmieuddelingen efter løbet afholdtes om
aftenen i "Komigen Krou.

Selv om der natudigvis også i 3O'erne var
mange dygtige motorsportsfolk i Jylland, fik
disse, som vi kunne se af løbskalenderen, kun
sjældent lejlighed til at dyrke deres sports-
interesse. Nogle enkelte var dog med ved ama-
tørløb pä dirt-trackbanerne i ÃIborg, Ã.rhus,
Kolding og Vejle, ligesom der nàturligvis også

var nogle, der deltog i løb, der afholdtes i
andre landsdele eller i udlandet.

Kun een gang i 1933 var der et større mo-
torsportsstævne i Jylland, og det var Jydsk
Motor Unions sommerstævne i Uldrup bakker

Fra Jydsk. Motor Unions
baþþeløb i uld,rap bakker
1933. Georg Andersen,
Århøs, er þlar til start med
en stor 1200 cc Henderson.

ved FIorsens. Ved denne lejlighed blev der
arrangeret både et bakkeløb og et terrænbane-
løb. Interessen for motorsport manglede ellers
ikke, idet ikke mindre end 4000 tilskuere for-
uden stæynets deltagere overværede denne
motorsportsbegivenhed.

Efter at der var holdt taler af Fyns Motor
Unions formand, vinhandler Alfred O. Jør-
gensen, Odense, og formanden for Jydsk
Motor LJnion, overretssagfører Lassan Lan-
dorph, Randers, gik man over til konkurren-
cerne, der fik følgende resultater:

Bøþþeløb.
Kløsse 1 - 250 cc solo:

L. Peter Jensen, Randers, Ariel, 29,8 sek.

Kløsse 3 - 350 cc solo:
1. Viggo Thomassen, Randers, Royal Enfield,

22,0 sek.

2. Regnar Sørensen, Haldrup, Raleigh,
25,5 sek.

3. Dahlsgaard, Vejle, BSA, 25,5 sek.

4. K. Stentoft, Randers, Ariel, 26 sek.

Klasse 4 - 500 cc solo:
1. Eigil Jensen, Randers, AJS, 20,1 sek.

2.Peter Søby, Randers, Royal Enfield,
20,6 sek.

3. Dahlsgaard, Vejle, BSA, 21 sek.

 .Bach Sørensen, Randers, Royal Enfield,
21,1 sek.

5.8ørge Mariager, Randers, AJS, 21,4 sek.

6. Bold, FIobro, Royal Enfield, 22,5 sek.
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Tre af d.e poþft)ære rnotorsportstnænd frø 3|'ernes lrrdnge løb p,â Amager trøvbane. Fra oenstre: Aøge Wagner, So'

Aøge Sørensen og Agner Hansen.

Klasse 7 - 500 cc si.deaogn:

1. Ostenfeldt, Vejle, AJS, 28,6 sek.

2. Svendsen, Randers, BSA, 30 sek.

3. Uddeler Christensen, Assendrup, BSA,
31,3 sek.

Klasse 8 - 750 cc sidevogn:

1. Dahlsgaard, Vejle, BSA, 28,4 sek.

Kløsse 10 - 1200 cc sideoogn:

1. Georg Andersen, Ãrhus, F{enderson,
26,1 sek.

På Fyn og Sjælland fortsatte motorsporten
sin rivende udvikling i 1933. For Fyns ved-
kommende var det i særdeleshed den nye Lan-
gesøbane, der var den fynske motorsPorß høj-
borg, og på Sjælland oplevede man uforgleh-
melige motorsportssøndage på Ganløsebanen,

Karbæksmindebanen og Amager travbane. I
løbet af sæsonen 1933 kom hertil yderligere to

sjællandske motorbaner, idet der blev kørt
åbningsløb på en ny græsbane i Roskilde og

en ny jordbane i Korsør.
Trangen til at arrangere løb for medlem-

merne i motorklubberne føltes naturligvis
overalt, og da man ydermere så, med hvilket
held Sports Motor Klubben drev Ganløse-

banen, var dette to af de vægtigste argumenter
for Roskilde og Omegns Motorklub til at åbne

en ny bane på et passende terræn, som klubben
havde fundet i nærheden af Svogerslev.

Denne bane, der blev indviet med et

åbningsløb den 9. juli 7933, var en græsbane

og altså en helt ny baneform i dansk motor-
sports historie, idet man hidtil kun havde
kendt dirt-trackbaner med slaggebelægning og

de rene jordbaner.
Vejret til Roskilde og Omegns Motorklubs

åbningsløb på den nye bane var faktisk alt for
godt, idet sol og varme lokkede folk til stran-
den i stedet for til motorløb, således at det
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I 933

De satnLede prærnietagere oed. RaanboLrn baþþeLøbet i 1933. Sv. Aøge Sørensen står med. en smuþ søLasþå\, d.er r.,ar
udsat af dagbladet Politiþen.

samlede publikumsantal kun blev på omkring
2000.

Til åbningsløbet havde man samler et ikke
ringe antal af landets bedste kørere, og man
havde ligeledes sikret sig Sports Motor Klub-
bens assistance, så der yar mØdt et stort antal
erfarne folk, der medvirkede ved løbets afvik-
ling.

I det første løb, der blev kørt på banen, var
en af ROM's egne kørere så ubeskeden ¿t
vinde, idet Gunnar Nielsen, Lejre, vandt foran
Holm Madsen og Leif Hirsborg.

I andet løb var det tre Rudge-maskiner, der
kom på de første pladser kørt af hhv. Henry
Jørgensen, Agner Ffansen og Poul Strambou.

Tredie løb, d,er var juniorløb for maskiner
indtil 500 cc, havde Brinkmann Jørgensen,
Flumber, som vinder, efterfulgt af Svend Niel-
sen, Norton, og på trediepladsen lvan Nielsen.

Expertklassen for 5OO cc maskiner talte flere

fine navne med Engstrøm i spidsen. Engstrøm
fik imidlertid maskinskade, og løbet blev vun-
det af Henry Jørgensen med Sejr Dybbro og
Agner Flansen pâ" de følgende pladser.

Et handicap manglede naturligvis heller
ikke ved åbningsløbet, og det blev vundet af
Gunnar Nielsen med Ferd. Olsen og Leif Hirs-
borg på anden- og trediepladsen.

Et sidevognsløb talte kun to deltagere, og
da den ene, Oluf Ffansen, punkterede, vandt
Th. Bengtsen en let sejr.

Da ROM også selv havde en del fine auto-
mobilkørere, blev dagen naturligvis afsluttet
med et automobilløb, der ikke var uden spæn-
ding.

Resultatet blev, at H. O. Rasmussen vandt
efterfulgt af Arnold Jensen og Knud Thol-
struP.

Som omtalt andet sted havde man i 1933
besvær med at få afviklet Farrisløbet. For dec
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Ved hjemkomsten Íra. et súensþ. grand prix. Man oil bI. a. þanne genÞende Agner Hansen, Sv. Aage Sørensen, H. C
Hedetoft og Vald. Hof fmeyer.

første kunne man ikke på det tidspunkt, hvor
løbet var fastsat til afvikling, få tilladelse til
at køre på Amager travbane, og da så arraÍt-
gØterne, Sports Motor Klubben, ønskede at
henlægge løbet til Ganløsebanen, der var en

terrænbane, blev der nedlagt protest herimod
af vinderen af pokalen í 7932, Aage \Øagner,
der henviste til, at der ikke kunne køres om
pokalen pà en terrænbane.

Det fastlagte løb på Ganløsebanen blev
imidlertid gennemført, selv om det ikke blev
om Farrispokalen, men derimod om en sØster-
pokal, Ganløsepokalen, der i sin udformning
var ganske identisk med Farrispokalen.

Man må lade Sports Motor Klubben, at den
ikke var tabtbag af en vogn, for ikke så snart
havde man erfaret kendsgerningen, at Aage
\Øagner opretholdt sin protest mod at køre om
Farrispokalen på Ganløsebanen, før klubben
erhvervede søsterpokalen, der i sin tid var

lavet som reserve til Farrispokalen. De to
pokaler rrar som sagt ens, kun ciceleringen var
ikke ens, og kørerne, der havde anmeldt sig

til løbet i Ganløse, fik således ikke grund til
beklagelse, og \Øagner, der protesterede af
principielle grunde, deltog da også i løbet om
Ganløsepokalen.

Da Iøbet skulle starte, var tilskuerpladserne
tæt pakket, folk havde nemlig lært, at mtn
aldrig kom til at kede sig ved løbene på Gan-
løsebanen.

De indledende løb for standardmaskiner
frembød ikke store sensationer. 250 cc klassen
blev vundet af Leif Hirsborg, Rudge, 350 cc
klassen af Poul Strambou, Rudge, og 500 cc

klassen af Sofus Jensen, Br. Excelsior.
Løbet om Ganløsepokalen var naturligvis

dagens hovedbegivenhed og nok til alene at
udfylde programmet.

Fjorten af landets bedste kørere var mødt
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til start, og blandt disse så man for første gang
på denne bane tre fynske kørerez Ffermann
Larsen, Børge Larsen og den lidt fyldige Bruun
Larsen, der trods sit store korpus viste sig som
en fin kører.

.A,llerede i første heat fik man lærten af , at
der ville blive hård kamp, og det viste sig

straks, at de forbedringer, der var foretaget
ved banen i dagens anledning, medf.ørte, at
der kunne køres med berydelig større hastig-
heder end ved tidligere løb. Fynboen Her-
mann Larsen, AJS, vandt dette heat med Ferd.
Olsen, Rudge, som nr. 2 ogHenry Jørgensen,
Rudge, nr. 3.

I andet heat deltog ,{age Vagner, Br. Ex-
celsior, og vandt med Børge Larsen, Odense,
AJS, som nr.2 og Chr. Jørgensen, Royal En-
field, nr. 3.

Tredie heat blev Engstrøms med Bruun Lar-
sen på andenpladsen og E. Truelsen som nr. 3.

Man kørte derefter to mellemheat, og her
skete ingen forskydning ud over, at favoritten
Aage \l¡agner styrtede og mistede chancen for
at komme til at deltage i slutheatet.

Spændingen yar stor, da de deltagende
kørere kom frern til startstregen for at kØre
slutheat. Starten gik, og det viste sig straks, at
Engstrøm havde mere gas i håndtaget end de
øvrige deltagere, og han køne i mål som en

sikker vinder i tiden 2,28.

Resultatet blev i øvrigt:
1. Sv. Aage Engstrøm, Rudge, 2,28.
2. Hermann Larsen, Odense, AJS, 2,30.
3. Henrjr Jørgensen, Rudge, 2,38,6,
4. Børge Larsen, AJS, 2,42,2.
5. Agner Ffansen, Rudge,2,44.

Engstrøm måfte naturligvis køre en æres-

runde med den mægtige Ganløsepokal, som
han havde fået overrakt af 

"Skolelæreretr<<.
Som man vil se, var Sv. Aage Engstrøm i

en meget fin form, og man satte stor lid til
hans forestående deltagelse i de nordiske
mesterskaber, der i 7933 skulle arrangeres af
Norge. Sv. Aage Engstrøm, der var nordisk
mester i 1931, havde mistet dette mesterskab
i 7932, da han ikke deltog grundæ på en skade,
han havde pådraget sig ved et dirt-track.

De bedste kørere i Norden var stævnet ril

Oslo til de nordiske mesterskaber i 1933, der
indledtes med en nationsmatch, der ikke blev
medregnet i kampen om det individuelle nor-
diske mesterskab. Efter lodtrækning havde
man saûrmensat de 4 heat til nationsmarchen
af en mand fra hvert land: Sverige, Norge og
Danmark. Finland var ikke repræsenteret.

I det første heat mødte Sv. Aage Sørensen,
Reidar Jensen, Norge, og Sven Edlund, Sve-
rige. Vi havde her den srore sorg, at Sv. Aage
Sørensens maskine straks efter starten sprængte
stemplet, så han måtte udgå. Sven Edlund ud-
gik også med maskinskade, så Reidar Jensen
havde ikke stort besvær med at vinde den før-
ste sejr hjem til Norge i tiden 3,17,6.

Andet heat blev kørt af Sv. Aage Engstrøm,
Arne Andersen, Norge, og lvar Skeppstedt,
Sverige, og her fik man faktislc dagens fineste
kamp at se. Engstrøm fik en dårlig start, hvad
der gav Skeppstedt et lille forspring, hvorfor
de to kæmp er jagede banen rundt, Skeppstedt
for at beholde sit forspring, og Engstrøm for
at indhente ham. Begge de to kørere udnyt-
tede langsiderne dl det yderste, og i hvert
sving lå Engstrøm lige i Skeppstedts baghjul,
men kunne ikke presse sig forbi. Skeppstedt
beholdt spidsen over måI, og det hårde tempo
medførte, at vindertiden blev dagens bedste,
3,02,4, med Engstrøm som nr. 2 i tiden 3,06,3.
Nordmanden Arne Andersen udgik.

Nu havde hvert land altså hver en mand,
der havde gennemført et heat, og alle skulle
have de 2 sidste igennem for at blive placeret,
så spændingen voksede stadig på tilskuerplad-
serne.

Ffermann Larsen kom i tredie heat i selskab

med Rolf Lou, Norge, og den nordiske mester
lra 7932, Carl Jønsson, Sverige. Lou vandt
heatet i tiden 3,1.3,2, og Flermann Larsen blev
nr. 2 i tiden 3,36,2. Carl Jønsson væltede og
blev derved så meget sinket, at hans tid blev
4,29,7.

Nu lå Norge fint i spidsen med Danmark
på andenpladsen, mendens Sverige var 1 mand
bagefter i sammenla$ dd, så de danske del-
tagere øjnede en chance for en fin placering.

Det sidste og afgørende heat var sammen-
sat af Helge Jensen, Poul Sande, Norge, og
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Gunnar Barthelsson, Sverige, der afslørede sig

som en meget hurtig mand på sin 700 cc Hus-
quarna, idet har blev nr. 1 i tiden 3,05,5.

Sande blev nr. 2 i tiden 3,77,3, hvorimod
Helge Jensen til stor skuffelse for de danske

deltagere måtte udgå med maskinskade.

Danmark fik altså ikke sit hold igennem,

og Norge vandt nationsmatchen i sammen-

lagt tid 9,42,1 med Sverige som nr. 2 i tiden
10,35,8.

Den individuelle konkurrence skulle altså

ti| at tage sin begyndelse, og de danske delta-
gere så meget sort på det, idet to af landshol-
dets deltagere havde havarerede maskiner,
hvoraf Helge Jensens ikke stod til at redde.

Den lille Sv. Aage Sørensen gjorde imidlertid
et kunststykke, som må beundres. Uden at
betænke sig gik han med værktøjet løs på Nor-
ton'en, og da det første heat var kørt, var det
lykkedes for ham at få maskinen klar med et

nyt stempel i motoren.

Første og andet heat var for maskiner indtil
350 cc. Det første blev vundet af Hj. Sohl-
berg, Sverige, Raleigh, 3,34,9, og det andet af
Emil George, Sverige, Husqvarna, 3,23,1

Nu gjaldt det 500 cc klassen, og'Engstrøm
startede i iørste heat med Rolf Lou, Norge,
Stig Braenell, Sverige, og Arnold Linder.

Alle danskes hjerter sad oppe i halsen, man

1933

Et af de nye rnotorsPorts-

nøone i 1933 oar G*nnar
Nielsen, der vandt det
store handicap ved âbníngs-

løbet på græsbanen i
Rosþ.ilde.

havde jo set, at der skulle høres meget stærkt
for at klare sig.

Engstrøm var rolig og kørte vidunderligt.
Flans svingteknik blev anerkendt og beundret
af alle, og havde banen været tetÍ, vùr ma;n

uden tvivl kommet ned på en tid under 3 min.
Engstrøm blev nu en meget overlegen heatvin-
der i tiden 3,03,1, en forbedring af hans første
tid i nationsmatchen på 1 seh.

I 4. heat kunne Helge Jensen ikke starte, da
hans maskine jo var ude af sagaen, hvorimod
Sv. Aage Sørensen som sagt var klar til 5. heat,

men her var lvar Skeppstedt den overlegne og

vandt i tiden 3,04,7, medens Sv. Aage Søren-
sen blev r. 2 i tiden 3,19.

I dette heat steg spændingen hos alle daruke,
der var til stede på og ved banen. Det store
ur på dommertårnet skaffede spændende se-

kunder. Sekunder så lange som timer. - Ville
Engstrøms tid holde? Kaj Otting og Hoff-
meyer, der var med som danske repræsentan-

ter i dommerpræsidiet, trippede som høns med

kyllinger. Hvor kan et sekund gå langsomt,
men endnu var Engstrøm altså mester, og man
ventede ikke hårdere angreb på hans tid end

det, Ivar Skeppstedt havde præsteret.

Enkelte følte sig dog ihke helt sikre, for der
var endnu.et heat, hvor den hurtige svensker

Barthelsson med sin 700 cc Husquarna var
med.
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Prætnietdgerne øed det sidste TT-løb, der blev alholdt i Korsør lystshoo. Fra oenstre: Henry Jørgensen, Rwdge,
Holm Mad'sen, Royal Ent'ield, Sønd.erup, Brit. Excelsior, Krøyer Christensen, Rødge, Agner Hønsen, Rødge, og Jins
T bomsen, Brit. Excelsior.

Atter spændt stirren på uret, og først da
dette stod pâ,3,04, var spændingen udløst. Der
nordiske mesterskab 1933 var igen gået til
Danmark ved Sv. ,A.age Engstrørn.

Søndagen efter de nordiske mesterskaber
afholdt Norsk Motor Klub et stort bakkeløb
i Korketrekkeren, hvor de to danske kørere
Sv. Aage Sørensen og Flermann Larsen gjorde
sig meget fordelagtigt bemærket på deres Nor-
ton og AJS.

En dansk motorbane mere holdt åbningsløb
i 1933, nemlig "Korsør Motorbane.. Det var
Sjællands Stifts Motorklub, der herved havde
lorøget antallet af sjællandske motorbaner.

Ãbningsløbet îandt sted den 1.7. september
i overværelse af et meger stort publikum.
Interessen for banen fre kørernes side havde
også været meget stor, og man havde modtaget
så mange anmeldelser, ar man måtte lukke for

disse inden tidsfristens udløb, da det jo var
begrænset, hvor mange deltagere og starrer der
kunne være med på åbningsløbets prograrn.

Ãbningen af banen fandt sted i form af et
rekordforsøg ved Svend Aage Engsrrøm, der
satte indledningsrekorden for den nye bane i
tiden 2 min. og 18 sek. for de 4 omgange.

Man gik derefter over dl selve åbningsløbet,
og her vandt Sv. Aage SØrensen, Norton, før-
ste heat i meget overlegen stil. Vindertiden for
de 10 omgange blev 6 min. 25,8 sek. På de
efterfølgende pladser fulgte Henry Jørgensen,
Rudge, 6,43,4, Holm Madsen, Royal Enfield,
6,50.

Andet heat var sammensat af meget jævn-
byrdige ryttere, og her vandt Axel Jensen,
Norton, 6,45,6, efterfulgt af Malvig Christen-
sen, AJS, 6,56,4 - en ny mand, som man yen-
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N. V. Jensen .. .. .

Herm. Larsen

S. Dybbro
Holm Madsen
Malv. Christensen

Sjællands Stifts Motor Klub

Et'ter en al de mange d.yster

på banen oed BrandÞjær-
gård, i Kolding i 31'erne er
m¿n þommet til dagens

cloa, præmieu ddelingen.

1933

9,59,6
9,34,6

. .. .. 13,74,2

. .. .. 70,34,2
7r,33,2

10,19,8
17,01,6
70.49,4

tede sig meget af i fremtiden. Nr. 3 blev Edv.
Jensen, Norton, 7,05,'1,.

I slutheatet, der blev kørt som dagens sidste
løb, deltog 6 kørere, og her viste Sv. Aage
Sørensen atter sikker kørsel og vandt i tiden
3,01,1 med Axel Jensen som nr. 2 i tiden 3,25
og Malvig Christensen som nr. 3 i tiden 3,35,6.
llolm Madsen kom ikke til start, og Henry
Jørgensen, der det meste af løbet havde ligget
som en sikker nr, 2, væltede på sidste omgang.

Efter åbningsløbet blev der kørt tre rekord-
forsøg, der blev en stadig forbedring. H. Chr.
Jørgensen lagde for med en tid pä 2,36,2 lor
de fire omgange. Denne tid forbedrede Agner
Ffansen, Rudge, omgående, úl 2,29,2, og Sv.
Aage Engstrøm sluttede med den endelige
rekord pä 2,18.

I en klubkonkurrence, hvortil der var an-
meldt 4 hold, blev resultatet således, idet vin-
derholdet vandt en af Politiken udsat vandre-
pokal:

Nr. 1: Sports Motor Klubben.
Nr.2: Sjællands Stifts Motor Klub.
Nr. 3: Roskilde og Omegns Motorklub.
Nr. 4: Fyens Motor Sport.

De fire hotd, der alle bestod af hver 3 mand,
havde følgende sammensætning:

Roskilde og Omegns Motor Klub:
Gunnar Nielsen. (Startede ikke).
H. Chr. Jørgensen
Agner Flansen

Fyens Motor Sport:

Jens Larsen

Sports Motor Klubben:
Aage Vagner 70,73,1

Sv. Aage Sørensen 9,42,2
Henry Jørgensen .. . . 10,08,6

Som sagt blev Sjællands Stifts Motor Klub
nr. 2 elter Sports Motor Klubben, men havde
Roskilde blot haft en nogenlunde god mand på
den ledige plads, så havde det blevet meget
svært for sjællænderne at bjerge 2.-pladsen
hjem.

I sidevognsracet havde man vertet det helt
store opgør mellem David Axelson og H.
Skov, men Axelson fik ret hurtigt maskin-
skade, så H. Skov vandt efter behag med sin
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hurtige Indian. Vindertiden blev 7. min. 53,2

sek. Som nr.2 og 3 fulgte Rud. Pedersen, FID,
9,05, og Th. Bengtsen, HD, 9,lt,4,

En flot præmieuddeling afsluttede den ud-
mærkede dag og indvielsen af en ny motor-
bane i Danmark.

Selv om det voldte store vanskeligheder at
lä gennemført Farrisløbet 7933, det syvende i
rækken, lykkedes det dog til sidst i oktober
måned på Amager travbane.

Allerede ved middagstid selve dagen for
løbet kunne man mærke på strømmen af men-
nesker fra hovedstaden til Amager, at det ville
blive en stor dag på Amager travbane. Da
løbene skulle tage deres begyndelse kl. 14,00,
stod der da også flere tusinde mennesker, som

endnu ikke var sluppet igennem tæIleappara-
terne, og da alle selvfølgelig gerne ville se

hele løbet, r'traku løbsledelsen starttidspunk-
tet noget, hvad der naturligvis ikke var hel-
digt, men dog blev øget med forbavsende vel-
vilje fra de mange tusinde, som allerede havde
sikret sig en fin plads i god tid.

Inden starten af dagens hovedbegivenhed,

"Farrisløbetu, blev der kørt et linieløb med

Sid.euognshætnpen H. Skov
bolder her inderbane nzed,

sin burtige Indian. Bemarþ
Sþoos modstand,er, der
þører med, oenstregâende
sidevogn.

250 cc maskiner, nærmest egnet til også at give
efternølerne af publikum lejlighed til at nå
frem, så de ikke gik glip af noget.

Fire deltagere var anmeldt til linieløbet,
men da både Holm Madsen og Ib Krøyer
Christensen måtte udgå på grund af maskin-
skade, stillede der kun to kørere til start, nem-
lig Arne Fog og Leif Hirsborg. Beklageligvis
fik Fogs maskine motorstop efter 2 omgange,
hvorefter den herre Hirsborg red alene og
fuldførte det lidet spændende løb. Tiden blev
3 min. 42,5 sek.

Så kom spændingen, Farrisløbets 6 indle-
dende heat, alle de deltagende kørere var af
første klasse og udgjorde i alt 24.

Í første heat mødte svenskerne Ebbe Lund-
quist. Brit. Excelsior, og nRulle" Jønsson,
Flusquarna, for æt tage kampen op mod de to
danskere Bent Jensen, Rudge, og Knud Mad-
sen, OK-Supreme.

Det trak straks op til den helt store kamp,
men Lundquist, der under træningen havde
vist meget fin tid, fik 'maskinshade, og K.
Madsen udgik kort efter af sarnme grund,
hvorefter "Rulleu vandt i tiden 3,01,2 med
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Bent Jensen på andenpladsen i tiden 3,06,4.

Andet heat var ikke uden spænding. Helge

Jensen, der normalt kørte fint, men også ple-
jede at have mange maskinuheld, viste sin
standard i dette heat, som han gennemførte og
vandt i stor stil til trods for, at både nord-
manden Rolf Lou og svenskeren Ãke Jønsson
gjorde alt for at presse sig frem til vinderplad-
sen. FIelge Jensen kørte sin Suecia-maskine til
sejr i tiden 3,05 tæt fulgt af Rolf Lou, 3,06, og
Ãke Jønsson, Flusquarna, 3,07,2. Ib Krøyer
Christensen, der kørte Excelsior/JAP, blev nr.
4 i tiden 3,20.

Tredie heats favorit var så absolut Aage
Vagner, da man var klar orrer, at hans nye
Excelsior/JAP gik fantastisk hurtigt, og at
\Øagner var ude efter at vinde Farrispokalen
til ejendom, var der vel næppe nogen, der var
i tvivl om. Der blev nu ingen anledning til for
\Øagner i dette heat tt bruge alle kræfterne,
og han nøjedes med at holde sig klar af heatets
nummer 2 og vinde det. Resultatet blev et
langsomt heat, idet \Øagners vindertid blev
3,18. Nr. 2, Agner FIansen, fik noteret tiden
3,19,5. Rich. Nielsen, der kørte pà en 350 cc
AJS, blev nr. 3 i tiden 3,20, og N. V. Jensen,
Odense, udgik.

Fjerde heat gik klart til Ivar Skeppstedt,
Sverige, Rex, der, skønt han var ganske uden
konkurrence, køfte på den fine tid 3,02, me-
dens Ejnar Knudsen udgik, og Ferd. Olsen på

r933

Dagens løb er endt, og

skindtøjet renset let ønder
stråIen t'ra en øand.tønde.

enhøjt syngende DK\ø brugte 3,45 til tredie-
pladsen, æt fvlgt af Tage Schmidt på fjerde.
pladsen i tiden 3,45,7.

Femte heat lignede tredie deri, at Sv. .Aage

Engstrøm nøjedes med at holde Stig Braenell,
Sverige, fra livet uden at forcere hastigheden.
Følgen blev den dårlige vindertid for Eng-
strøm pä 3,1.9,5 efterfulgt af Stig Braenell
3,22 og Flenry Jørgensen, 350 cc Rudge, 3,30.
Poul Kalør udgik med maskinshade.

I det sidste af de indledende heat viste Rag-
ner Sundquist, Sverige, Flusquarna, sig sit ry
værdigt. Skønt uden konkurrence kørte han på
3,06,4, og man fik en følelse af, ather var en

meget farlig mand til slutheatet. Svend Aage
Sørensen, Norton, blev nr. 2 i úden 3,72,Va1-
ter Ryle, 350 cc Norton, nr. 3 i 3,30,2, og Axel
Jensen, Norton, nr. 4 i 3,3619.

I pausen, inden der skulle køres mellemheat,
nedlagde grosserer Hedetoft protest mod Eng-
stØm, idet han gjorde gældende, at Engstrøms
Rudge som forøvrigt adskillige af de øvrige
deltageres maskiner var forsynet med JAP-
motor, hvilket ikke havde været angivet ved
anmeldelsen, og at han derfor burde nægtes

start mere i kampen om Farrispokalen.
Dommeren tog dog ikhe protesten til følge,

da maskinen i øvrigt opfyldte alle betingelser,
derimod var man naturligvis klar over, at
protesten kunne fä følge4 såfremt motorcykel-
forhandlere ved evt reklamering undlod at
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Der bolcles hvil ønder et af de mange triøls i 1930'erne, baor der også deltog aøtornobiLþlasser

oplyse om det i protesten givne forhold med
maskiner af et mærke, der deltog i løb med
indbyggede motorer af et andet mærke.

Engstrøm tog sig protesten meget Íær og

ville ikke starte mere, men blev dog hurtigt
omvendt, så han forrsatte løbet med godt
humør.

De tre følgende mellemheat blev straks mere
spændende, nu da sigtens masker var blevet
finere, og det blev sværere at slippe igennem.

Første mellemheat var sammensat af S-und-
quist, Helge Jensen, "Rulle., Jønsson og Ferd.
Olsen med >snurretoppen., af en DK\Ø, og
mange mente, athtn ikke havde îoget tt gØre

i dette heat, men han gjorde det heller ikke.
Sundquist kwte pâ" dagens hidtil bedste tid,

2,58, men Helge Jensen, der også kørte fint,
gav ham kun 4 sek. forspring, idet han gen-
nemførte som nr. 2 i tiden 3,02. "Rulle" blev

nr. 3 i tiden 3,06,4, medens Ferd. Olsen kom
snurrende en omgang efter i tiden 3141.

I det andet mellemheat legede Sv. Aage
Engstrøm kispus med Sv. Aage Sørensen og
Bent Jensen, og sidst i feltet fulgte Rolf Lou.
Flere gange så det ud, som om Bent Jensen og
Sv. Aage Sørensen ved fælles hjælp skulle nå
op til EngstrØm, men så kun et øjeblik efter
havde Engstrøm igen forøget forspringet med
mange meter. Resultatet blev, at Engstrøm
vandt heatet i tiden 3,07 med Bent Jensen på
andenpladsen, 3,08,8, og Sv. Aage Sørensen
som nr. 3 i tiden 3,09,4. Lou blev nr. 4 i dden
3,79,7.

I sidste mellemheat skulle vinderen af poka-
len 7932, Aage \Øagner, møde 'Skepparnn,
og man ventede en meget hård dyst. Skuffel-
sen v¿r derfor stor, da \Øagner allerede i
anden omgang måtte udgå, hans gashåndtag
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havde, da han lukkede ved indgangen til svin-
get, sat sig fast, så han senere måtte bruge tang
for at løsne det. Et ærgerligt uheld, og mange

beklagede, at han ikke fik lejlighed til at
kæmpe til det sidste for at genvinde pokalen.

Nu vandt Skeppstedt heatet i 3,03 efter-
fulgt af Stig Braenell,3,l7, og Agner Flansen,

3,33,
Endelig lrar man så klar til slutheatet, hvor

eliten af dagens kørere med undtagelse af Aage

\Øagner skulle mødes for at tage den æf.gø-

reîde tØrn.
Skulle Sv. Aage Engstrøm få pokalen for

anden gang, eller skulle den en tur over Sun-
det til Sverige, hvor Skeppstedt i forvejen
havde en aktie i den, det var det store spørgs-
mål?

Starten gik, og spændin$en var der straks,
da hele feltet straks satte i med et morderisk
tempo, og det rrar svært at afgøre, hvem i fel-
tet der lå bedst placeret på de første omgange.
Sundquist, Skeppstedt og Engstrøm lå skulder
ved skulder i spidsen for feltet, og jubelen

blandt publikum var stor, hver gang Eng-
stØm Øgede blot nogle få meter. Til sidst tog
Sv. Aage Engstrøm dog føringen af feltet alene
og afviste ethvert angreb på sin position. Han
kørte som en drøm, og jubelen var stor, da han
efter sidste omgang kørte i mål som vinder.

Placeringen i slutheatet blev således:

1933

To af ekspertÞørerne er lige

þommet ned ad den steile

bakhe på Ganløse motor-
bane zted. et af 31'ernes
rnange Iøb.

1. Sv. Aage Engstrøm, Danmark, Rudge/JAP'
2,56,8.

2.Ivar Skeppstedt, Sverige, Rex/JAP, 2,57,2.

3. Ragner Sundquist, Sverige, F{usquarna,
3,00,4.

4. Helge Jensen, Danmark, Suecia, 3r04rL.

5. Bent Jensen, Danmark, Rudge, 3,15.

6. Stig Braenell, Sverige, Suecia/JAP, 3,79,8.

Spændingen var udløst, og under øresønder-
døvende jubel fra publikum blev Engstrøm
laurbærkra,nset af dir, Løfxrøm, Sverige, og
fik den kostbare Farrispokal overrakt af
Sports Motor Klubbens formand, ing, Ørs,
hvorefter der under lige så stor jubel blev kørt
æresrunde.

Den meget vellykkede dag blev afsluttet
med et sidevognsrace, der vandtes af Th.
Bengtsen, HD 1200 cc, i tiden 4,23,2 med H.
Skov, Slagelse, Indian, på andenpladsen i
tiden 4,35. David Axelson udgik med maskin-
skade.

Præmieuddelingen fandt sted i banens

restaurant og blev foretaget af løbets dom-
mere, dir. Carl Høltzer, dir. Løfstrøm, Sve-
rige, og ing. Ørs.

Farrisløbet 1933 fik for øvrigt et efterspil
som følge af den omtalte protest nedlagt af
gross. Hedetoft, idæ følgende indlæg stod at
læse i Motorbladet efter løbets afslutning:
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Under henvisning til den af hr. Hedetoft
nedlagte protest mod mig i Farrisløbet, fordi
jeg havde anmeldt min maskine som Rudge-
Special, tillader jeg mig på denne måde at
gøre rede for, hvorfor jeg mener mig beretti-
get til at anmelde som sket.

Maskinen, jeg kørte, er undtagen motoren
originale Rudge-dele lige fra hjulene, forgaf-
fel, stel, gearkasse, kobling etc., flere af delene
var endda dele fra en Rudge-standard ma-
skine.

Hr. Hedetofts protest forekommer mig lidt
mærkelig, når man tager i betragtning, at den
af hans kørers anmeldte maskine på anmel-
delsen står under Excelsior/JAP, idet hverken
hjul, stel, forgaffel, gearkasse, kobling eller
motor er fremstillet af Excelsior-fabriken, end
ikke navnet Excelsior forekom på den benyt-
tede maskine.

Saend, Aage Engstrørn.

Forelagt dette indlæg ønskede hr. Hedetoft
semtidig følgende optaget :

Efter at have fået forelagt den *f hr. Sv.
Aage EngstrØm ril Motorbladet indsendte arti-
kel, hvilken ifølge sin form er ment som en
berettiget undskyldning for samme urigtige og
i strid med dansk motorsports reglement ud-
fyldte anmeldelsesblanket til Farrisløbet.

Den fynsÞe storþører Poøl
Kalør er ber i aþtioitet sorn
d.irt-trackrytter i 1933.

Som sådan virker den imidlertid nærmest
som en parodi, og i stedet for at fremture i sin
forblindelse tror jeg nok, det vil være bedst
for hr. Engstrøm ikke oftere ar forsØge at und-
skylde sig, for at benytte det mildeste udtryk,
urigtige adfærd.

Kendsgerningerne er jo dog, at hr. Engstrøm
i løbet af 1932, medens han var ansat hos fir-
maet brdr. Friis Flansen, gentagne gangekørte
med JAP-motor, medens der stod New-Hud-
son på tanken, og en kendsgerning er det jo
også, at efter sejre vundet med JAP-motor
blev en decideret New-Hudson maskine taget
frem til præsentation og æresrunde. Ligeledes
er det en kendsgerning, at de i JAP-motoren
indstemplede firmamærkel var slemet, hvilket
i øvrigt er ganske ulovligt ilølge d,e internatio-
nale regler.

Efær at have flyttet skiltet over dl firmaet
Bendixen og Lindhardt har hr. Engstrøm fort-
sat sin fremgangsmåde kun med den for-
andring, at nu skulle der reklameres med
Rudge ud fra den motivering, at hansigten
helliger midlet. Man behøver kun at hentyde
til modtagelsen ved skibet efter hjemkomsren
fra de nordiske banemesrerskaber.

Med hensyn til Farrisløbet, da er underteg-
nedes protest fuldt ud korrekt og berettiget,
hvilket i øvrigt blev bekendtgjort på banen,
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og til gendrivelse af hr. Engstrøms egen udta-
lelse om, athan mente sig berettiget til at an-
melde som sket, skal jeg kun påpege, at hr.
Engstrøm personlig er forespurgt dagen før
løbet, om hans anmeldelse var korrekt, og

hvad denne dækkede. Dette skete nemlig på
basis af undertegnedes ulyst til at nedlægge

protest på løbsdagen. Desværre forblev mine
anstrengelser resultatløse.

At hr. Engstrøm ikke kender dansk motor-
sports reglement, er så meget mere beklageligt,
som han selv har skrevet under pä at være
kendt med samme reglement.

I dette står der udtrykkeligt, at motorens
fabrikat skal opgives.

Hvorvidt de øvrige dele af maskinen er
Rudge-fabrikat, skal jeg ikke komme nærmere
ind på, da dette jo er rent underordnet, men
nu skal jeg gøre opmærksom pä, at der findes
mange specialfabrikker i England, der frem-
stiller forgafler, hjul etc., og disse anvendes af
mange fabriker, der selv fremstiller sine mo-
torer.

Hvad angär min såkaldte kørers mashine,
da havde det været på sin plads at nedlægge

protest mod denne, såfremt der var noget ureg-
lementeret, i stedet for at komme med efter-
bemærkninger, men for øvÅgt står det endnu
frit for hr. Engstrøm at bevise sin påstands

rigtighed. Kun vil jeg til sammes orientering
oplyse, at Excelsior-fabriken igennem længere

1933

Sideaognsløbene på Gan-
løsebanen aar ahid nogle

drabelige opgør, der oakte
stor begejstring bos
pøblibun.

tid har fremstillet stel til JAP-fabriken for
dennes dirt-trackmotorer.

For øvngt anmeldes der altid til Sverige
med Rudge/JAP, fordi det der i landet er en

bedngelse for start, men herhjemme er vi
undergivet det samme internationale regle-

ment.
Som slutbemærkning skal kun anføres: Jeg

erkender hr. Engstrøm som vor bedste rund-
banekører i dag og beundrer hans kørsel, men
jeghar alle dage kæmpet for rene linier inden
for motorsporten, og så længe jeg har med den
at gØfe, viger jeg ikke på dette punht, uânset
hvem der overskrider disse.

H. Cbr. Hedetoft.

Allerede i det næste nuÍrmer af Motorbladet
var der et îyt indlæg fra Sv. Aage Engstrøm,
og der stod følgende at læse under overskrif-
ten, "Slutbemærkning til hr. Hedetoftu:

Protesten fra Farrisløbet burde ikke have
-væretbeîyttet som påskud til Deres personlige
perfide angreb på min sportsære, især ikke når
De samtidig påberåber Dem at gå efter rette
linier.

Deres private mellemværende med brdr.
Friis Hansen vil jeg bede Dem adressere direkte
til dette firma, idet jeg selvfølgelig ikke er
blind for, at grunden til, at De nævner deffe
firma i denne forbindelse, er en helt anden
end de "rette linieru, De fremfører som und-
skyldning for Deres angreb.
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Det er jo også besynderligt, at De som selv-
bestaltet overvåger af de internationale regle-
menter er blevet så groft overtrådt, som De
mener, men hvorfor gæLder Deres nidkærhed
kun mig?

Desværre for Dem fik De Deres ulyst til
at nedlægge protest styret, da den del af Deres
protest, der gik ud på, at De forlangte mig
nægtet videre start i Farrisløbet, blev afslået
at dommerkommiteen. Jeg burde kende dansk
sportsreglement, og De burde kende dansk
lovgivning, der forbyder Dem uretmæssigt at
anvende mit navn i reklameøjemed, som til-
fældet har været

Som den ,'retlinede sportsmand*, De giver
udtryk for at ville være i Deres artikel i sidsæ
nummer af Motorbladet, ville det sikkert være
på sin plads at De holdt de sportslige og de
merkantile punkter i motorsporten strengt ad-
skilte og stillede de mere forretningsmæssige
spørgsmål til rette vedkommende og holder
den sportslige del inden for sømmelighedens
grænser, i dette tilfælde Deres angreb på mig.

Deres malplacerede beundring for min kør-
sel er jeg gerne foruden.

Svend Aage Engstrøm.

Et svar fra gross. Hedetoft på det noget
skarpe indlæg fra Sv. Aage Engstrøm kunne
naturligvis ventes, og det var da også at finde
i Motorbladet fredag den 3. november 1933
under overskriften "Et sidste indlæg", og der
stod følgende at læse:

I mit tidligere indlæg gav jeg hr. Engstrøm
det råd ikke oftere forsøge på at undskylde
sin urigtige adfærd i Farrisløbet, hvilket selv-
følgelig var dikteret ud fra den forudsætning,
at jeg ikke ønskede yderligere at fremdrage
flere ubehagelige sandheder for samme.

Imidlertid var det naturligvis ikke hensig-
ten med denne advarsel, at hr. Engstrøm der-
for skulle indlade sig på personligheder, og
såfremt dette ikke havde været tilfældet,
havde jeg holdt mig fra gensvar.

FIr. Engstrøms sidste artikel er imidlertid
i hele sin form af en så simpel àft, at den kræ-
ver et ret skarpt gensvar, som hermed følger.

Min indsendte artikel til Motorbladet var

kun baseret på konstatering af faktiske kends-
gerninger, og såfremt dette betragtes som et
personligt perfid angreb, så er den angrebne
part selv angriberen, idet fakta ikke kan bort-
forklares. Ordet perfid angreb kræver for det
første, at der er et angreb, og for det andet,
at dette er uretfærdigt, men jeghar endnu ikke
set nogen af de fremdragne kendsgerninger
gendrevet.

Hr. Engstrøms såkaldte sportsære mä være
ret elastisk, hvilket f øromtalte kendsgerninger
er et tydeligt bevis for i forbindelse med den
bevisligt urigtige anmeldelse til Farrisløbet.

I sidste tilfælde, hvilke synspunkter anlæg-
ges da, merkantile eller sportslige?

Min overvågelse af det internationale regle-
ment strækker sig så vidt, som interessen i den
udføne sportsgren kræver, og det er enhver
ærlig sportsmands pligt at påtale overtrædelse
af samme reglement, uanset hvem der mislig-
holder dette. At det først fra min side er sket
på nuværende tidspunkt overfor offentlighe-
den, burde De, hr. Engstrøm, kun være mk-
nemmelig for. Det har jo ikke skortet pi ad-
varsler fra min side det sidste halvandet år.

At dommerkommiteen trods den beviste
åbenlyse forseelse ikke nægtede hr. Engstrøm
videre staft, skal han kun være taknemmelig
for, thi grundlaget for en sådan nægtelse var
kun alt for tydeligt til stede.

Jeg formoder, den ret uheldige hentydning
t\1, at jeg skulle kende dansk lovgivning, der
forbyder mig uretmæssigt at anvende hr. Eng-
strøms navn i reklameøjemed, refererer til en

episode i 1932, hvor samme hr. Engstrøm
gjorde sig uheldigt bemærket ved igennem sin
sagfører at afl<ræve mig et erstatningsbeløb,
stort 1000 kr., for en indrykket annonce.
Trods gentagne forespørgsler om tidspunktet
for dette erstatningskravs inddrivelse svæver
jeg stadig i uvished om, hvornår dette finder
sted.

Det turde ikke være nødvendigt at frem-
hæve, hvilken lovparagraf en sådan frem-
gangsmåde tangerer.

Hvilke synspunkter anlagde hr. Engstrøm
dengang for sit krav, merkantile eller sports-
lige?
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Vedrørende disse sidste to punkter skal jeg

kun bemærke, at hr. Engstrøm nyder i udøvel-
sen af sin sport kun fordele i merkantil ret-
ning, idet sporten er hans væsentlige levebrød
og fra hans side derfor må betragtes som en

handelsvare. Jeg yder i samme sports interesse
årlig flere tusinde kroner, hvor de eventuelle
merkantile fordele er problematiske, så hr.
Engstrøm er ikke den rette til at belære under-
tegnede i så henseende.

FIr. Engstrøms sidste passus kan kun være
dikteret ud fra. hans ungdommelige overmod,
oc jeg skal derfor kun bemærke følgende:

Selv om han i øjeblikket er godt kørende i
kraft af køreteknik og sin JAP-motor, og selv
om han har en såkaldt sportsmedarbejder i
ryggen til i tide og utide at synge sin pris, vil
jeg blot minde om et gammelt ordsprog, der
stadig har aktuel betydning: uFlovmod står
for faldn.

H. Chr, Hedetoft.

I sandhed en samling skrappe indlæg, der da
også her blev afsluttet med, at Motorbladets
redaktør meddelte, at mar\ nu sluttede diskus-
sionen mellem d'herrer H. Chr. Hedetoft og
Sv. Aage Engstrøm, idet man mente, at de nu
begge havde fäet afløb - næsten lidt for
meget.

7933's sidste store motorsportsbegivenhed
var de danske jordbanemesterskaber, der blev

1933

Sleøespilleren og rnotor-
sportsmanden Høns'W.
Petersen bar lter foretdget
præmieaddelingen oed

'åbningsløbet på græsbanen

i Rosleilde i året 1933.

arraîgeret af Danmarks Motor Union og Sjæl-
lands Stifts Motorklub i samarbejde på den
nye jordbane i Korsør, et eksperiment der
skulle vise sig at blive en stor succes.

Skønt langt henne pâ. äret for afviklingen af
de danske jordbanemesterskaber 7933 den 22.
oktober med køligt og blæsende vejr, var der
mødt ca.3000 tilskuere, der kom til at opleve
en række spændende heat, inden mestrene var
kåret.

Tilfredsheden blandt kørerne med, at dan-
marksmesterslcaberne skulle afvikles i Korsør,
var ikke oyeralt lige stor, og enkelte undlod at
anmelde sig, og en enkelt nedlagde endda pro-
test, nemlig den hidtidige mester Aage \Øag-
ner.

Men til selve løbet, der fik en udmærket
afvikling og gav til resultat, at de absolut
bedste kunne tage et danmarksmesterskab med
sig hjem.

Den mindste klasse for 250 cc maskiner
åbnede løbet med kun tre deltagere i klassen,
nemlig Agner Flansen, der var storfavorit,
samt Flolm Madsen og Peter Nielsen. Resul-
tatet blev i denne klasse da også, at Agner
Flansen blev klassens nye mester for 7933.

I 350 cc klassen startede Sv. Aage Engstrøm
og vandt et indledende heat i den dårlige tid
3,20. Andet indledende heat blev derimod
med mere fart over feltet, og her var det Sv.
Aage Sørensen, der vandt itiden 3,74,
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En spændende opløbsleamp oed et af Farrisløbene på Amager traobøne,

I mellemheatet skulle begge de to Sv. Aager,
begge lige populære og lige stilfærdige, mødes
i et storopgør. Til manges overraskelse blev det
Sørensen, der vandt over Engstrøm i tiden
3,10,2 mod 3,12,2.

De to Svend Aager skulle så igen mødes i
slutheatet, hvor der ikke truede dem overhæn-
gende hård konkurrence fra de øvÅge delta-
gere, Tage Schmidt og Ivan Jensen, men den
ventede kamp udeblev helt, idet Sv. Aage
Engstrøm allerede i anden omgang måtte udgå
med maskinskade, hvorefter Sv. Aage Søren-
sen vandt sit mesterskab let i tiden 3.10,5.

Det skulle desværre senere vise sig, at Sv.
Aage Engstrøm skulle opleve den helt >sorre<(

dag, idet han allerede i det første indledende
heat i 500 cc klassen måtte udgå igen med
maskinskade og således var afskåret fra at
komme videre i denne klasse i kampen om
mesterskabet.

Da man i denne klasse var klar til slut-

heatet, var følgendekørere tilbage: Sv. Aage
Sørensen, Sejr Dybbro, Poul Kalør og F{enry
Jørgensen.

Sv. Aage Sørensen præsterede i dette slut-
heat dagens absolut bedste kørsel og opnåede
også dagens bedste tid, nemlig 3,06,1, der sik-
rede han et danmarksmesterskab.

Sidevognsløbet blev det helt dramatiske,
idet den gamle mester David Axelson i et ind-
ledende heat tabte sidevognsmanden, der slog
mange ufrivillige saltomortaler uden dog at
komme noget dl, ud over at han til slutheatet
mødte med plaster over næsen.

Slutheatet blev det helt store opgør mellem
David Axelson og H. Skov, efter at de først
havde rystet konkurrenterne Th. Bengtsen og
Sv. Aage Sørensen, der også forsøgte sig som
mesterskabsaspirant i denne klasse med sin
500 cc Norton, der dog ikke her formåede at
gøre sig gældende. Selv om H. Skov pressede

David Axelson hårdt, gav denne på intet tids-
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Det sejrende par ved et al de mønge pørløb på Ganløsebanen.: Hermann Lørsen, Odense, og Agner Hansen, Køben-
haan, der begge Þørte BSA.

punkt plads for en overhaling, og han kørte i
mål med et genvundet dansk mesterskab.

Resultaterne af mesterskabernes slutheats
blev:

3. Poul Kalør, Brit. Excelsior . . . . . . 3,12,6

4.Henry Jørgensen, Rudge 350 .. .. 3,14,7

Sidevogne:

1. David Axelson, Hailey Davidson
1000 cc 3,30,5
(Danmarksmester 1933)

2. H. Skov, Indian, 750 cc 3,32,6

3. Th. Bengtsen, Flarley Davidson,
L200 cc 3,39

4. Sv. Aage Sørensen, Norton, 500 cc 3,40

Efter løbet samledes kørere og arrangØret til
præmieuddeling i "Skovhuset.,, og de smukke
mesterskabspokaler blev uddelt af. Sports
Motor Klubbens næstformand, Hakon Møller,
der havde fungeret som dommer.

Ved den efterfølgende spisning takkede
Sjællands Stifts Motor Klub's formand, \Ø.
Reichstein, unionen for den tillid, man havde
vist klubben ved at overlade den arrangemen-
tet af danmarksmesterskabsløbene.

Sports Motor Klubbens formand, ing. Ørs,

250 cc solo:

1. Agner Ffansen, Rudge
(Danmarksmester 1933)

2. Holm Madsen, Royal Enfield
3. Peter Nielsen, BSA

350 cc solo:

1. Sv. Aage Sørensen, Norton
(Danmarksmester 1933)

2. Ivan Jensen, Rudge .. .. .

3. Tage Schmidt, Flusquarna

4. Sv. Aage Engstrøm

500 cc solo:

1. Sv. Aage Sørensen, Norton
(Danmarksmester 1933)

2. Sejr Dybbro, Norton . . .

3,24,6

3,39,2

3,42,7

3,10,5

3,26,2

3,27,7

udgået

3,06,7

3,09

215



1934

takkede klubben for den smukke gennemfø-
relse af samme, og unionens generalsekretær,
Floffmeyer, talte kørernes pris, og efter nogle
timers kammeratlig samvær sluttede den store
dag og dermed 7933's store motorsportsarran-
gementer.

1934

Påsken blev åbningstidspunktet for den
danske motorsportssæson 1934, idet man af-
holdt løb 2. påskedag bäde pâ banen i Korsør,
Ganløse og dirt-trackbanen i Holbæk.

Kort tid efter begyndte også den fynske
baneløbssæson på Langesøbanen, og i pinsen
afholdt Korsørbanen sror inrernationalt løb
med deltagelse af dar ryshe mester Eduard
Ziemer, Braenell, Sverige, Rolf Lou, Norge,
og de bedste danshe banekørere.

Den tyske mester blev ved dette løb dog ret
hurtigt sat ud af spillet på grund af styrt,
således at man måtte omdøbe de fire nationers
match til en skandinavisk march, hvor det lyk-
kedes for nordmanden Rolf Lou, at hjemføre
en flot sejr med laurbærkrans semr den store
pokal.

Også på Bornholm var der i 1934 kommet
liv i motorsporí"tr på en bane ved Rønne.

1. juli var man igen nået til en af årers store

Den þendte trialÞører Josef
Koch forcerer ber en etape
ved et af de mange trials,
der blev afholdt på SjæL-

Iand í 31'erne.

Josef Koch þørte det dansþe

rnasþinmærþe Ninbøs.

motorsportsbegivenheder, Farrisløbet, der kør-
tes på Amager travbane.

Det store spørgsmål inden løbet var, om
Engstrøm kunne gentage sin sejr fra, 1933,
eller om pokalen nu skulle en flrr fra Dan-
mark.

Da løbet stertede, var Amager tr¿vbanes
tilskuerpladser som sædvanlig ved denne slags

løb tæt pakket af et tusindtalligt publikum,
og spændingen Yar på kogepunktet.

De tre første indledende heat udmærkede
sig derved, at halvdelen af deltagerne i disse

udgik. I første heat vandt veteranen Carl
Jonsson, Sverige, på Rex i tiden 3,07,8 over
Sv. Aage Sørensen, Norton, 3109. Henning
Petersen udgik.

I andet heat stod en drabelig kamp mellem
Helge Jensen, Suecia, og Ebbe Lundquist, Sve-
rige, JAP. Helge Jensen sejrede i tiden 3,05
med Lundquist på andenpladsen i tiden 3,05,8,
medens Niels Olsson og Ivan Jensen udgik.

Favorit i tredie heat var den frygtede finne,
Hollming, men denne kunne dog ikke blive
fortrolig med banen, så resultatet blev, at

'rRulle 
u Jøhsson, Sverige, v andt på Flusquarn a

i tiden 3,11, medens Hollming blev nr. 2 efter-
fulgt af Einar Knudsen, hvorimod Carl Olsen
udgik.

I fjerde heat gennemføræ alle for en gangs
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skyld Ivar Skeppstedt, Sverige, vandt sikkert
i tiden 3,04,2 efterfulgt af Agner Flansen,
Rudge, 3,07,2, Poul Kalør, Brit, Excelsior,
3,43,4, og Erik Orth, Brit. Excelsior, 3,51,4.

Femte heat blev Sv. Aage Engstrøms, og
han behøvede ikke at lukke meget op, men
vandt efter behag i tiden 3,17. Sohlberg, Sve-
rige, udgik, og .A.ke Jönsson, Sverige, blev nr.
2 i 3,23 med sin 350 cc Ffusquarna, medens

FIenry Jørgensen på sin 350 cc Brit. Excelsior
blev nr. 3 i tiden 3,44.

Det sidste indledende heat blev fortjent
Flirsborgs, og han modtog stor hyldest for sin
fine kørsel på den lille 250 cc Rudge, der gen-

nemîørte i vindertiden 3,20. På andenpladsen
fulgte Torsten Gustafsson, Sverige, Flusquar-
na, i tiden 3,21, og Axel Jensen, Norton, blev
nr. 3 i 3,24.

Efter mellemheatene, der forløb uden store
forskydninger, .vaÍ man så klar til dagens clou,
slutheatet om Farrispokalen.

Skeppstedt kom straks i starten forrest, men
ved indgangen til første sving lykkedes det
Engstrøm at presse sig frem og gØre sig klart
fri af konkurrenterne, og alle åndede lettet op,
men kun for fâ" sekunder eÍ.ter at se Engstrøm
'sagtne 

farten og til sidst standse helt op, me-
dens Skeppstedt igen overtog føringen. Kort
tid efter måtte også Helge Jensen og Ebbe
Lundquist udgå. Agner Flansen overraskede
derimod ved omgang for omgang at holde
tempo med CalleJönsson og Gustafsson for til
sidst at passere dem begge og køre i mål som
en flot nr. to. Danmark var altså ikke helt sat
i skammekrogen, og Agner Flansen havde be-
fæstet sit renomé betydeligt som en fin kører,
man måffe regne ¡ned.

Slutresultatet blev i øvrigt:
L. Ivar Skeppstedt, Sverige, Rex/Eiber 3,03
2, Agner Flansen, Danmark, Rudge. . , 3,09,8
3. Ca.yl Jonsson, Sve-rige, Rçx . . .. .. .3,17
4. Torsteri Gustafsson, Síerige,

, Flusquarna .. ...:...... 3rl1r8
Det gik dog ikke så glat med at fâ. dette

resuLtat slået fast. Fra ryttergården telefone-
rede man til dommertärnet, it Sv. Aage Eng-
strØm var standset på grund af en punktering,
og at denne var sket inden udgangen af sidste
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sving. I et sådant tilfælde kunne der iføIge
proportionerne blive tale om omstart, og dom-
merne satte sit straks i bevægelse for at få kon-
stateret, hvor punkteringen var sket. Et var
givet, at Engstrøm fiørst var standsæ et godt
stykke fremme på banen, men man var også

klar over, at det tog dd at fi faræn af maski-
nen, så dommernes opgarre var ikke let.

Desværre for Sv. Aage Engstrøm og Dan-
mark fandt dommerne det ikke tilstrækkeligt
bevist, at pnukteringen var sket inden udgan-
gen af sidste sving, hvorfor kendelsen lød pä,
at, omstart ikke kunne finde sted, og Skepp-
stedt blev kaldt til dommertårnet, hvor han
fik overrakt den flotte Farrispokal af dir.
Løfstrøm fra Svenske Motorklubben. Selvføl-
gelig blev Skeppstedt hyldet af publikum for
sin sejr, ligesom den svenske nationalmelodi
blev spillet, selv om der blandt publikum var
stemmer, der krævede omstart. Skeppstedt var
selv ked af situationen, men han var jo dog
uden skyld i Engstrøms uheld og dommernes
kendelse, og løbet havde han i hvert faldærligt
gennemført.

Engstrøm var naturligvis nedtrykt over det
fatale uheld, der berøvede ham pokalen, uden
at han rigtig fik lov til at kæmpe om den, og
det var endda ejendomsretten, det gjaldt. En
kort tid overvejede Sv. Aage Engstrøm at pi-
anke dommerkendelsen for Dansk Moror
Sportsråd, da han selv mente at være klær
over, hvor punkteringen var sket; han mente
endda i selve starten eller kort efter, men Eng-
strøm, protester og vrøvl harmonerede ihke
rigtigt sammen, så han opgav protest og svor
i stedet hævn og revanche til næste år.

Foruden selve Farrisløbet kørtes to linieløb
for iklce placerede i de indledende heats. Det
første blev vundet af Erik Orth, Brit. Excel-
sior, 350 cc, 3,48, nr. 2 Ferd. Olsen, Rudge,
500 cc, 3,55,5, nr. 3 Carl Olsen, Brit. Excel-
sior, 500 cc,'4,06, medens Henning Petersen
údsik.
' Det andet linieløb blev vundet af Hj. Sohl-
berg, Matchléss/JAP, 3,17,4, nr. 2 Axel Jen-
sen, Norton; 3,27,8, ni. 3. Poul Kalør, Brit,
Excêlsior, 3,35, og FIenry jørgensen udgik.

Dagens sidevognsrace, der kørtes. som et
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Klar til d.agens store finale i 500 cc þIassen eed et løb på Korsørbanen. Man øiL bl. a. kønne genÞende Leil Hirs-
borg, Rudge, Agner Hansen, BSA, og Henning Petersen, AJS.

handicap, blev vundet af Aage Jensen, FIen-
derson, 4,10,6 (15 sek. forspring), med H.
Skov, Indian, lige i hælene i tiden 4,10,9.

Danmarksmesteren David Axelson kom aldrig
rigtig igang, idet han havde motorvrøvl med
sin ellers så trofaste Harley.

Præmieuddelingen, der fandt sted om afte-
nen i Scala salen, kom til at foregå under en

noget trykkende stemning, idet man midt i
præmieuddelingen modtog meddelelse om, at
den svenske kører og tidligere vinder af Farris-
pokalen, Gunnar Kalén, samme dag var styr-
tet og blevet dræbt ved det store tyske løb
nGrosser Preis...

Resultatet af løbet blev imidlertid, at der
skulle køres om pokalen mindst et år endnu,
og der var næppe tvivl om, at både Engstrøm
og Skeppstedt ville møde til dysten i 7935 for
at afgøre Farrispokalens skæbne, hvis da ikke
et nyt stort motorsportsnavn i mellemtiden
dukkede op for også at være med i legen og
eventuelt snuppe den for næsen af de gamle
kæmper.

Kort tid efter, at der var kørt om Farns-
pokalen, blev der kørt om søsterpokalen til
denne, Ganløsepokalen, ude på Ganløse mo-
torbane.

Arrangørerne Sports Motor Klubben havde
inviteret Skeppstedt til at deltage i løbet for
naturligvis at fã en revanche mellem ham og
Sv. Aage Engstrøm, men Skeppstedt var des-

værre forhindret i at møde grundet en ben-
skade, som han havde pådraget sig.

Slutheatet om Ganløsepokalen blev faktisk
en opgør mellem de to Svend Aager, Engstrøm
og Sørensen, ligesom ved mange af datidens
Løb, og resultatet blev, at Engstrøm vandt den
store flotte Ganløsepokal til ejendom i tiden
2,16 efterfulgt af Sv. Aage Sørensen, Norton,
2,22. Chr. Petersen 2,23 og Poul Kalør 2,30.
Agner Flansen måtte udgå med maskinskade.

I trøstløbet for de uplacerede var Ejnar
Knudsen igen uheldig med maskinen og måtte
udgå, og løbet vandtes af Bent Jensen, 1,52,
nr. 2 Jens Larsen, 7,53,2, Løbet om Ganløse-
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So. Aage Engstrøn hyldes her af kammeraterne med et ûefoUigt hwrra, efter at ban bar ztand.et d.en store Ganløse'

poleal, som han sidder rned i faønen.

pokalen kørtes over 4 omgange - medens alle
andre løb gik over 3 omgange.

Dagens handicap om "Kammeratpokalen<
måtte blæses af, og ingen vinder blev udråbt,
da E. Truelsens hurtige Husquarna ned ad

bakken gik i spinn og smed ham af og fort-
sarre gennem plankeværket.

Selv om dirt-trackbanerne rundt omkring i
landet ikke spandt guld, så var der dog stadig
liv både i Ãrhus, Kolding, Vejle, Ãlborg,
Odense, Holbæk og Karbæksminde dirt-track-
baner, hvor der blev udkæmpet mange store
matcher mellem de bedste danske dirt-track-
kørere og et stort antal udenlandske. De dan-
ske topkørere var i særdeleshed Baltzer Han-
sen, Morian Flansen og Sv. Aage Engstrøm,
der endog kunne henregnes til den internatio-
nale klasse. Af udenlandske kørere, der i sær-

deleshed gjorde sig bemærket ved danske dirt-
track, skal nævnes tyskeren Alfred Rumrich,
svenskeren Torsten Sjöberg, tyskeren Sebastian

Roth, englænderen Dicky Case og australieren
\Øalley Little.

Det skal her indskydes, at de fleste din-
trackbaner i Danmarh i 3O'erne blev drevet
som private forretninger med de lokale DMU-
motorklubber som stråmænd af hensyn til ud-
stedelse af løbstilladelser og løbenes godken-
delse af Danmarks Motor Union, så selv om
dansk motorcykelsport fik mange fine motor-
sportsnavne opfostret på dirt-trackbanerne, så

var disse baners tilknytning til Danmarks
Motor Union ret periferisk.

Atter en ny motorbane så dagens lys i 7934,
nemlig Frederikssund motorbane, der blev
åbnet ved et stort stævne den26. august.

Inden åbningsløbene tog deres begyndelse,
blev der talt af direktør Albert Jensen, der pâ"

selskabet Frederikssund stadions vegne udtalte
ønsket om, ar foruden motorsporten håbede
man naúrligvis også, at alle andre sportsgrene
ville rykke ind på det nye stadion, således at
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dette kunne komme til at virke efter hensig-
ten, nemlig som samlingspunkt for ungdom-
mens alsidige sportslige udvikling.

Samtlige 35 deltagende motorkørere i åb-
ningsløbet kørte derefter præsentationsrunde.

I første løb Íor 350 cc maskiner vandt Ivan
Jensen, Rudge, 1. heat i 3,03 med E. Truelsen,
Ffusquarna, som nr. 2, 3,2'1,,8, og Erik Orth,
Brit. Excelsior, som nr. 3 i 3,26. Carl Henrik-
sen, Brit. Excelsior, udgik. Andet heat blev
vundet af Leif Hirsborg, 250 cc Rudge, der
atter dokumenterede sin hurtighed i 2,55. Nr.
2ble:t Henry Jørgensen, Brit Ercelsior, 3,07,8
o$ nr,'3 Henning¡?etersen, AJS, 3,18,6.
.' I denne klassþs slutheat deltog 5 mand, og
resultatet blev lidt :overiaskende, da de to
hur-tigste:fÞlk udgik, og Henry Jørgensen blev
nr. t 3,05, nr. 2'8. T¡ue-lsen, 3;73, og nr. 3

Henning Petërsen,t 3,24.' :

Dagens hovedløb var 500 cc klassqn, hvor
de bedste danske og: svenske kørere startede
foquden den czekoslovakiske l¡ører Fr. B¿rdas.
Her præsteredes udmærket kørsel på den nye
græsbane, der jo'krævede en noget ande¡ tek-
nik end den, kørerne var vant.til.
, Første heat blev flager af, da svenskeren
Niels Olsson, Rudge,.gik i spinn i første sving
og deqved pikørte Agner Hansen, så begge
styrtede. Skønt det så slemt ud,lslap begge dog

Stand.ardlelassen er lelar til
størt eed et Iøb på Gan-
Iøsebønen. Disse standard-
løb oar med,oirþende til dt
få ødÞlæÞket tnange leørere,

der siden oiste sig som gode
spe cialryttere.

med overfladiske skrammer. Efter ar Agner
Ffansen havde lånt en ny maskine, da hans
egen var blevet krøllet sammen ved styrtet;
fik man afviklet første heat, der gav til
resultat, at Chr, Petersen, Femhøj, Rudge;
vandt, 2,51,5, nr. 2 Fr. Bardas, Rudge, 2,55,
nr. 3 Agner Ffansen, Rudge, 3,00, og nr. 4
Ferd. Olsen, Rudge, 3,70,6. Einer Knudsens
kobling brændte, og Ebbe tundquisr kom ikke
i gang fra start.

I andet heat fik man en lille forsmag på,
hv4d:-Sv..Aage Sørense¡ ville hyde publikum
ôg konkurrenterne i kommende løb, idet han
mødte med en ny,maskine, en sålcaldt kombi-
nation Tårnby/JAP.

Med denng kombinatiori fulgte han Sv. Aage
Engstrøm i.3;omgange¡ uden at denne klrnnç
øge afstande¡, men på 3. omgang gik Sv. Aage
Sø- qenseqgl !4de sig en rur, så det helt store
slutopgør .ved målstregen.irdeblev. Engstrøm
fuldførte heatet I blændende sdl og var kon-
kur4enterne meget overlegen, og vindertiden
blev da også dagens bedste, 2,40,6, svarende til
93,8 km. Nr. 2 Axel Jensen, Norton, 2,59,4,
og nr. 3 Ander-s Petersen, Brit. Excèlsior, 3,11,

Tredie heat udmærkede sig derved, at kun
Helge Jensen, Suecia¡ gik over målet i tiden
3,00. Baltzer:FIansen havde maskinvrøvl og
udgik ligesom feltets øvrige deltagere.
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Der aar festlig præmieøddeling elter løbene på Rosleilde græsbøne, og tndn ser ber et hold øt' præmietage.rne fra et.

at' løbene.

Mellernheatene blev ikke kedelige. Det før-
ste:iandt Agner lfansen i 2,49,8 med Chr.
Petersen som nr. 2 i 2,50, og Bardas på tredie-
pladsen i 2,53, alle i et meget jævnbyrdígtløb.
I andet mellemheat var EngstrØm atter langt
overlegen, og hans tid som vinder blev 2,44.
Axel Jensen og Helge Jensen fulgte fint med
og fik noteret hhv. tiden 2,57 og 2,59. Anders
Petersen blev nr. 4 i tiden 3,1.3,8.

, Slutheatet var herefter givet Sv. Aage Eng-
strØms, men han satte dog igen farten op, selv
om han kun nåede attaîgere sin bedste tid fra
tidligere på dagen, 2,40,6. Agner Ffansen
fulgte i lang tid fint med, men holdt sig dog
i passende afstand fra sin herre og mester og
blev en fin nr. 2 i tiden 2,52.
f Nr. 3 blev Axel Jensen i tiden 2,59,8, me-

dens Bardas udgik med maskinskade. Selv om
det ikke blev det helt store.for Bardas, havde
han dog fået bevist, at han var en god kører.

FØrst' orri lørdagen havde toldvæsenet udleve-
ret hans maskine, så han'havde ikke nået at
få den rigtig indstillet og afprøvet, omsræn-
digheder¡ der kunne tjene som forsvar for
hans dårlige resultat i forhold til, hvad rnan
havde ventet af ham.

Sidevognsløbet gik over forventning, men
nogen egentlig kamp kom det aldrig til. David
Axelson havde ¡tter îäet krammetrpå sin strir-
dige Harley og afviste ethvert angreb fra den
nærmeste konkurient, Ë[. Skov, Indian,'der
ved mange forudgående løb havde drillet dan,
marks,mesteren ved at lyemføre den ehe sejr
efter den anden.

Rækkefølgen i mål blev David A*elrror,,
Harley-Davidson, 1000 cc, 3,19,4, H. Skov,
Indian, 750 cc,3,29, og Oluf Hansen, Flarley-
Davidsgn, 1000 cc, 4,02,8. :

, Et afsluttende automobilløb så meget for-
rygende ud, og man havde foretrukket at ind-
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skrænke det til 3 omgange af hensyn til den

nye bane.

Vinther, Odense, blev vinder i 2,30,4, og

Beyer Claus en nr. 2 i tiden 2,37 ,2. Begge kørte
Ford-V-8, medens Cadovius, der kun havde
4 cylindre i sin Ford, var noget handicappet
og blev henvist til trediepladsen i tiden 2,50.

Da løbene var forbi, var man i motorsports-
kredse klar over, at man her i den nye græs-

bane havde fået et sted, hvor der i den kom-
mende tid ville blive kamp om nye hastigheds-
rekorder; banelegemet havde nemlig holdt
langt over forventning.

Danmark stod i 1934 igen som arcangør tf
de nordiske jordbanemesterskaber, der blev af-
viklet på Amager travbane den 9. september.

Det store spørgsmål inden mesterskaberne
var, om Sv. Aage Engstrøm eller evt. en anden
dansker kunne hjenføre det nordiske mester-
skab igen, det var jo som bekendt vundet sidst
af Sv. Aage Engstrøm i 7933 i Sverige. Man
var lrlar o.ver, at Sverige ville sætte alt ind på
at vinde mesterskabet ved at sende de absolut
bedste jordbanekørere ned for at deltage. For
øvrigt var der på dansk foranledning sket en
ændring i bestemmelserne for nordiske mester-
skaber, således at de største maskiner, der
lrunne deltagg var pâ.500 cc. Det havde nem-
lig tidligere været således, at mashinstørrelser
helt op til 1000 cc kunne deltage på lige fod
med de øvúge maskinstørrelser.

Den popuLære norsþe þører,

Rolf Loø, er ber blevet
hyldet som oinder efter en

drabelig kamp med de

danske eLiteþørere.

Deltagelsen ved de nordiske jordbaneme-

sterskaber 1-.934 var langt over forventning,
idet alle fire nordiske nationer var repræsente-
ret ved deres store kanoner.

Da tiden f.or f.ørste start nærmede sig, var
Amager travbanes tilskuerpladser tæt besat,

men lige før starten skete noget meget over-
raskende.

Sv. Aage Engstrøm ogBaltzer Flansen med-
delte, at de nægtede at starte på nationsholdet,
såfremt nationsmesterskabet skulle afgøres

inden det individuelle mesterskab, de ønskede

nemlig at have friske maskiner til dette sidste
og evt. ikke sættes ud af spillet om det indivi-
duelle mesterskab ved en maskinskade, der
kunne opstå under nationsmatchen.

Grunden til Sv. Aage Engstîøm og Bútzer
Flansens sene protest 'van, at det fra begyndel-
sen af var meningen, at det individuelle me-
sterskab skulle køres inden nationsmesterska-
ber, men herimod protesterede Norge, d¿ det
ganske rigtigt stod i den nordishe overens-
komst, at nationsmatchen skulle køres først,
hvorfor dette naturligvis omgående blev rettet
af arrangørerne, da det måtte anses for at være

en ubetænksom fejltagelse.
Da de to kørere, der havde nedlagt protest,

stædigt holdt på, at de ihke ville deltage på
nationsholdet, overvejede dommerne at ude-
lulçlce dem fra. det individuelle mesterskab,
men af hensyn til publihum afstod man dog,
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herfra og idømte i stedet de to kørere hver en

bød,e pä 100 kr. for deres optræden.
Det blev dog senere oplyst, at der var et

undskyldende moment for Engstrøm, idet
denne under træningen havde sprængt maski-
nens topstykke og havde kun fået denne køre-
klar igen ved at låne et nyt, derimod kunne
man ikke finde nogen undskyldning for Balt-
zer Hansen.

I stedet for Sv. Aage EngstrØm ogBaltzer
Flansen, der oprindeligt havde dannet det
danske nationshold sammen med Sv. Aage

Sørensen, satte man nu Ingemann Rasmussen

og Agner Flansen på holdet.
På grund af dette lille forspil blev første

start naturligvis forsinhet noget, men endelig
var man klar, og starten gik. I denne første
start deltog Rud. Jønsson, Sverige, Rolf Lou,
Norge, og Sv. Aage Sørensen, Danmark.

Tiderne i dette heat blev, idet Sv. Aage
Sørensen kørte i mål som vinder, 2,54,2,I.otf

1 934

Lou, Norge, 3,00, og Rud. Jønsson, Sverige,
3,06,4.

Næste heat bestod af Olberg, Norge, Helge

Jensen, Danmark, og Gustafsson, Sverige.

Olberg gennemførte alene i 3,34,4. Helge Jen-
sen havde en dækeksplodering i anden om-
gang, og Gustafsson udgik med maskinskade i
tredie. Norge stod altså nu bedst.

Tredie heat gennemførtes af alle, nemlig
George, Sverige, 3,08,8, Ingemann Rasmussen,

Danmark, 3,09,2, og Arne Andersen, Norge,
3,1.0,8.

I fjerde heat sejrede Agner Flansen, Dan-
mark, 3,03,4. Ebbe Lundquist, Sverige, brugte
3,05, og Solberg, Norge, udgik.

Flver nation havde således 3 mand i måI, og

slutresultatet var for den sammenlagte tid, at
Danmark var bedst og havde vundet nations-
konkurrencen.

Mesterskabsløbene, der blev afviklet der-
efter, blev ikke kørt i indledende heat og slut-

Agner Hansen og Aage'Vøgner med. sidstnæztntes Brit. Excelsiorrøcer lorsynet med JAP-motor
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1,934

heat, hvilket de øvrige lande ikke ville gå med
til, da man ville have det således, at hver mand
straks skulle yde sit bedste, selv om han ikke
var i heat med sin yærste konkurrent, altså
den, der opnåede den absolut bedste tid i et
heat, var individuel nordisk mester.

Foruden selv mesterskabstitlen blev der også
konkurreret om de bedste tider for de forskel-
lige maskinbtørielser, altså en almindelig klas-
sekonkurrence.

Klasse A indtil 250 cc lagde for, og her viste
Ãke Jønsson, Sverige, Flusquarna, sig meget
overlegen og blev klassevinder i 3,73,2 med
Leif Hirsborg, Rudge, 3,40,2, som nr. 2,hvor-
imod Carl Henriksen udgik.

, I klasse B indtil 350 cc fik B. Solberg, Nor-
ge, sin start udsat, da hans maskine ikke var
i orden efter nationsløbet.

| øvrigt blev resultatet i denne klasse, at
alle placeringerne gik til udlandet. Rud. Jøns-
son, Sverige, Flusquarna, fik den bedste tid,
3,10, nr. 2 blev Gilbert Andersson, Sverige,
Ffusquarna, 3,22,2, nr. 3 Johan Olberg, Norge,
.FIu!<fuarna, 3,29, Henning Petersen, AJS, og
Leif'IIirsborg, Rudge, begge Danmark, kørte
dø&løb i tiden 3,47,4, Henry Jørgensen og E.
Trirelsen fulgte på de to sidste pladser i tiderne
3,36,4 og 3,40,8. Man vil se, der blev et flot

For føld d.amp gennern

opLøbssainget ved et af d.e

rnd,nge store løb på Arnager
trøttbane i 1930'erne.

resultat, maskinmærket Flusquarna opnåede i
denne klasse.

Den store og den afgørende klasse for det
individuelle mesterskab, klasse C 500 cc, blev
kørt i 5 heat.

Det første heat gav til resultat, at kun Axel
Jensen, Danmark, gennemførte, hvorimod
både Bengtsen, Sverige, og Hollming, Finland,
måtte udgå. I andet heat førte Emil George,
Sverige, sammen med Niels Olssoir, Sverige,
forfulgt af Ingemann Rasmussen. Begge sven-
skerne udgik med maskinskade, og Ingemann
kom i mål som sikker vinder 2 sek. før Chr.
Petersen, Femhøj,

Derefter kørtes med s¿mmensætningen Rolf
Lou, Norge, Einar Knudsen, Bøgh Mathiasen,
B. Solberg og Sv. Aage Sørensen. FØrste starr
blev annulleret, da Einar Knudsear som så ofte
før ikke havde krammet på sin kobling og
kom for tidligt af sted. Anden gang lykkedes
det, og man så straks Sv. Aage Sørensen tagè
spidsen og runde dæ første sving i fin stil;
hvorefter han stadig øgede afstanden ned til
konlcurrenterne. Farten syntes lige så stor som
i nationsmatchen, selv om det viste sig, at hans
vindertid blei alto sek. dårligere, men alligevel
en fin tid, som det ikke ville blive ler for kon-
kurrenterne at slâ. Rolf Lou, Norge, kørte
også godt til, men styrtde i 3. omgang, og her
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begik stævnets ambulance den kæmpebrøler,

at den kørte ind over banen, før løbet var slut.
Heldigvis blev der ikke brug for den, idet Lou
ikke var kommet alvorligt til skade.

I næste heat var det Baltzer Flansens tur,
dagens store spørgsmålstegn, for ingen vidste
rigtigt, hvad denne dirt-trackbanernes konge
kunne præstere på en 1000 m jordbane.

Baltzer Flansens tid blev dog 6 sek. dårli-
gere end Sv. Aage Sørensens, og Torsten Gu-
stafsson, Sverige, viste sig ikke farlig, idet
hans tid var endnu dårligere.

Sv. Aage Engstrøm skulle så slå det store
slag i det sidste heat for at bevare og genvinde
sit nordiske mesterskab, men det gik ikke, hans
tid blev endda zlll dãrligere endBakzer FIan-
sens, selv om han var heatvinder, altså var der
rykket en ny nordisk mester frem, nemlig Sv.
Aage Sørensen, Danmark.

I sidevognsklassen var man ikke i tvivl om,
at kampen for mesterskabet ville komme til
at stâ. mellem svenskeren Berthold Ericsson,
Sverige, Rex, og David Axelson, Danmark,
Harley, der er dansker, skønt svensk af fødsel.

Selv om Davids Harley Davidson gik, som
den plejede, når den var i godt humør, måtte
han dog se mesterskabet gâ. uhinsidanu, idet
Berthold Ericsson var sâ. ovedegen, at han

rg.3t4

Et heat al Farrisløbet i
1934 på Amager travbane,

vandt heatet med en tid, der var 74 sek. bedre
end David Axelsons, selv om denne kom på
andenpladsen.

Den anden sidevognsklasse for maskiner
indtil 750 cc havde H. Skov, Indian, som sik-
ker vinder, selv om Arne Larsen præsterede

fin kørsel med sin lille snurrende 500 cc DK\Ø
i en tid, der kun rrr 2,8 sek. dårligere end
Skovs vindertid.

De samlede resultater fra nordisk jordbane-
mesterskab 7934 blevz

Nationsmesterskabet: Vind,er: Dønmørþ

Sv. Aage Sørensen, 500 cc Tfunbyl
JAP 2,54,2

3,03,4Agner Ffansen, 500 cc Rudge

Ingemann Rasmussenr_500 cc

Rudge/JAP .. .. .. .. .. . 3,09,0

9,06,6Sammenlagt tid

1

Soerige: Nr. 2.

Ebbe Lundquist, 500 cc Brit.
Excelsior/JAP

Rud. Jønsson, 350 cc Flusquarna ..
Emil George, 500 cc Rex

Sammenlagt tid

3,05,0

3,06,4

3,08,8

9,20,2
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Norge: Nr. 3.

Rolf Lou, 500 cc Rudge
Arne Andersen, 200 cc Flusquarna

Johan Olberg, 350 cc Flusquarna
Sammenlagt tid

Kløsse A solo indtil250 cc:

Ã.ke Jønsson, Sverige, Flusquarna
(Elektrolpokalen).

Leif Hirsborg, Rudge

Kløsse B solo ind.til 350 cc:

Rud. Jønsson, Sverige, Flusquarna ..
(Shellpokalen).

Gilbert Andersson, Sverige,
Flusquarna

Johan Olberg, Norge, Flusquarna ..

tign.ei, Hansen er gået i
begnet med sin Rwdge på
græsbanen i Rosþilde.

3.00,0
3,10,9
3,34,4
9,45,2

3,13,2

3,40,2

3,10,0

1))'.)
3,29,0

3,31..,4

3,31,4
3,32,4
3,36,4
3,40,9

Flenning Petersen, AJS
Leif Hirsborg, Rudge
B. Solberg, Norge, Rex .

Flenry Jørgensen, Brit. Excelsior
E. Truelsen, Flusquarna .. .. .. .

Nordisk mester for solomaskiner 1.934:
Svend Aage Sørensen, 500 cc Tårnby/ JAP
2,54,6. Mesterpokal og Nordisk Motorcycle
Forbunds plakette.

Nordisk mester for sidevognsmaskiner 1934:
Berthold Eriksson, Sverige, Rex, 13OO cc,
3,30,0. Mesterpokal og Nordisk Motorcycle
Forbunds plakette.

Klasse C solo indtil 500 cc:

Sv. Aage Sørensen, Tårnby/JAP .. .. 2,54,6
(DDPA-pokalen).

Baltzer Ffansen, Rudge/JAP 3,00,6
Sv. Aage Engstrøm, Rudge/JAP .. . . 3,00,8
Bøgh Mathiasen, Brit. Excelsior/JAP 3,05,0
Agner Flansen, Rudge 3,06,0
Ingemann Rasmussen, Rudge/JAP .. 3,15,0
Bent Jensen, Rudge 3,15,8
Chr. Petersen, Rudge 3,1.7,0

Einar Knudsen, Rudge 3,19,2
Anders Petersen, Brit. Excelsior/JAP 3,22,2
Axel Jensen, Norton 3,24,0
N. V. Jensen, Rudge 3,40,4

Desuden fik Rolf Lou, Norge, Rudge, til-
delt BP-pokalen for dagens hurtigste tid for
udlændinge præsteret i nationsløbet, 3,OO,O.

Klasse D solo over 500 cc:

Torsten Gustafsson, Sverige,
Flusquarna, 700 cc
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En at' 31'ernes popølære notorsPortsnænd. oar Agner
Hansen, Købenbapn, der altid haode et smil på læben.

1934

fornødne taler, selv om de var meget korte,
ligesom selve præmieuddelingen under de unor-
male former ikke var lette at få gennemført,
men det gik dog, og man var blevet en erfa-
ring rigere.

Også i 7934 blev afslutningen på de sore
motorsportsbegivenheder de danske jordbane-

mesterskaber, der igen blev arrangerct af Dan-
marks Motor Union og Sjællands Stifts Motor-
klub på banen i Korsør den 30. september.

En time før Iøbet skulle begynde, trak der
sorte skyer over himlen, og det begyndte så

småt at regne, ikke noget heldigt varsel for
den store motorsportsbegivenheds forløb.

Det syntes imidlertid, at arrangØrerne havde
en heldig hånd med at få lukket for vandet i
rette tid, idet tilskuerpladserne vlr pænt
besøgt, da Løbet skulle starte, ligesom skyerne

havde fordelt sig, og det vat blevet tørvejr.
Første løb i mesterskabsrækken vt for 250

cc maskiner, men det blev ikke særlig spæn-

dende. Bent Jensen var anmeldt, men maski-
nen var ikke i orden, og Leif Hirsborg, Rudge,

som rrar oplagt favorit, skuffede ikke, men

vandt meget overlegent i 2,59,4, med Børge

Ffansen Triumph, som nr. 2 i 3,07,8, og Carl
Flenriksen, Brit. Excelsior som nr. 3 i 3,28,8.

Dagens morgentræning på banen havde for
øvrigt gjort huller i rækken af anmeldte køre-
re, ikke mindst blandt favoritterne; således

havde Sv. Aage Sørensen sprængt et stempel

i sin 350 cc maskine, og David Axelson i side-
vognsklassen havde også en maskinskade at
slås med.

Sv. Aage Sørensen udgik altså af 350 cc

klassen, der ellers havde været et let bytte for
ham, men nu fik i stedet nye nayne en chance
for virkelig kamp om mesterskabet i denne
klasse.

Første heat blev vundæ af Ivan Jensen med
E. Truelsen på andenpladsen, og andet heat af
Leif Hirs org efterfulgt af Edv. Jensen. Disse

fire skulle altså i slutheatet og kæmpe om
mesterskabæ.

Det var svættattippe vinderen blandt disse,

og man havde vel nærmest ventet Edv. Jen-
sen eller Hirsborg som mester, men det gík
anderledes, idet E. Truelsen køræ i fin stil og

Sideaognsmasþiner ind.til 750 cc:

H. Skov, Indian, 750 cc

Arne Larsen, DK\l¡, 500 cc

Johs. Lihme. DK\ø, 500 cc

4,33,0
4,35,9
5,01,0

3,30,0

Sidevognsmasþ,iner o,uer 750 cc:

Berthold Eriksson, Sverige,
1300 cc Rex ..

David Axelson, Harley Davidson,
1000 cc 3,44,0

Rud. Petersen, Flarley Davidson,
1000 cc

Th. Bengtsen, Ffarley Davidson,
1200 cc

4,07,6

4,09,9

Præmieuddelingen fandt sted om aftenen i
National Scala, men festarrangøterne var her
noget uheldige, idet det viste sig umuligt at få
adskillelse mellem den almindelige serverings-
afdeling og danserestaurant og det. hjørne,
hvor motorkØrerne, officials m. v. skulle spise,

så det kneb med at få holdt de til anledningen
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var fØrst over målstregen med sin Flusquarna
i tiden 2,37,4, og han løb dermed hjøn med
mesterskabet i 350 cc-klassen. Nr. 2 blev Leif
Hirsborg, Rudge, 2,41,2, nr. 3 Edv. Jensen,
Norton, 2,44,0, og nr. 4 lvan Jensen, Rudge,
2,46,2.

Sidevognsopgøret tabte sin spænding der-
ved, at David Axelson ikke kom med grundet
tidligere omtalte maskinskade fra formidda-
gens træning. Bruun Larsen, Indian, vandt let
første heat over Th. Bengtsen, Harley David-
son, og H. Skov, Indian, andet over R. Peter-
sen,

Slutheatet blev ganske uden spænding, og
H, Skov kørte i mål som en overlegen dan-
marksmester i tiden 2,38,0, en meget fin tid
den ringe konkurrence tageti betragtning. Nr.
2 blev R. Petersen, Harley Davidson, i 2,55,6,
medens Bruun Larsen, Indian, måtte nøjes med
trediepladsen i tiden 3,06,6.

Dagens hovedbegivenhed, 5OO cc soloklas-
sen, der skulle være det mest spændende, for-
mede sig straks fra starten således, at en række
maskinuheld haglede ned over så at sige alle
favoritterne.

Allerede i første heat var det galt.
Baltzer Ffansen var næppe kommet fra

star\ lør hans maskine svigede i tændingen,
og det varede så længe med at få den i orden,

Der z¡ar altid. blomster til
vinderne på Korsør motor-
bane.

at konkurrenrerne Bent Jensen og Jens Larsen
var næsten en halv baneomgang forud. Balt-
zer satte alligevel i med et voldsomt rempo,
da han først kom i gang, men forspringer yar
for stort til, at han kunne indhente det, og han
måtte se sig slået ud straks. Nu vandt Bent
Jensen, Rudge, 2,26,4, Jens Larsen blev nr. 2,
2,32,5, ogBaltzer Flansen nr. 3,2,37,4, i vir-
keligheden sikkert dagens hurtigste kørsel.

Også i andet heat var det galt.
FIer var det Agner Ffansens maskine, der

drillede og nær havde sat ham udenfor, men
ved at spare på krudtet lykkedes det ham at
hoste den sidste omgang rundt til toppen af
sidste sving, så måtte han af og bbe resren af
vejen til måI, og heldigvis for Agner Flansen
yar Arnold Sørensen så langt bagude, at der
var tid til fodsportsruren. Poul Kalør, Brit.
Excelsior, vandt i 2,33,2, medens Agners kom-
binerede motorkørsel og løbetur gav en anden-
plads i tiden 3,05,3.

Tredie heat vandt Sv. Aage Sørensen over-
legent i 2,26,0, dagens hidtil bedste tid, med
Victor Rohde på sin gamle Douglas på anden-
pladsen i 2,39,4.

Kampen om mesterskabet lå nu ril opgør
mellem Sv. Aage Sørensen, Bent Jensen og
Agner Flansen.

Starten til slutheatet trak lidt ud, Sv. Aage
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SideaognsÞæmpen H. SÞ.ov, Næstoed, er her þlar til
stdrt på Korsør motorbane med sin 750 cc Indian, og
:ncd Agner Hønsen i sideøognen.

skiftede tændrØr, medens Agner arbejdede på
sin maskine, som dog ikke nåede at blive helt
god, og da Løbet endelig blev kørt, fik det til
resultat, at danmarksmesterskabet blev hos
Sv. Aage Sørensen, der vel nok på daværende
tidspunkt blandt danske mororkØrere havde
den største samling af mesterskabstitler. Tiden
for Sv. Aage Sørensens danmarksmesterskab
blev 2,1.9, medens Bent Jensen, der fulgte godt
med og fik en andenplads, blev noteret for
2,20,6. Nr. 3 blev Poul Kalør i 2,34,0.

Dagens sidste løb var en reyanchematch
mellem Balver Flansen, Sv. Aage Sørensen og
Bent Jensen. Absolut dagens bedste løb og
meit spændende. Baltzer, der her fik oprejs-
ning for sit uheld i første heat, havde nu fået
maskinen i orden, og han selv var glødende
efter hævn. Lige fra srarr satte Baltzer i med
et morderisk tempo, og de andre to fik travlt
med at følge med, uden dog ar deme kunne
lade sig gøre.

Baltzer Flansen vandt klart i dagens hurtig-

1935

ste tid 2,12,0, med Sv. Aage Sørensen på
andenpladsen i 2,17,9. Bart Jensen brugte
2,1,9,0 som nr. 3.

Selv om danmarksmesterskaberne på jord-
bane var årets sidste store motorsportsbegiven-
hed i L934 i Danmark, så gik motorkørerne
ikke af den grund i dvale, idet trialssæsonen
derefter tog sin begyndelse. Trialssporten var
efterhånden blevet en meget populær form for
motorsport i Danmark om vinterhalvårene.

1,935.

Straks fra baneløbssæsonens begyndelse
viste året 1935 sig at være er meger dårligt
økonomisk ã,r Íor motorsporren, idet publi-
kum svigtede, uanset hvor gode programmer,
løbsarrangørerne havde at byde på. Denne
omstændighed medførce naturligvis omgående,
at løbsarrangementernes antal faldt ret bety-
deligt.

Ãret begyndte i øvrigt med en strålende
trialssæson med mange gode og store løb, der
alle havde srcr tilsluming af kørere, så her
manglede ingen interesse, men disse løb var jo
ikke indtægtsgivende, snarere det omvendte,

Den þendte au.¡omobilkørerued 31'ernes mønge trials,
Beyer Clausàn, er her gået i gang som ,gra,tko meà
Ford'en, , r '
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1935

idet arrangeringen af et stort trial kostede
mange penge, endda så mange, at udgifterne
ikke kunne dækkes med kørernes betalte
startpenge.

Sports Motor Klubbens nstjerne-trial" ved
Svinninge den 77. marts var vel nok årets stør-
ste med rekorddeltagelse af kørere.

I det strålende forårsvejr fik Svinninge tid-
ligt søndag morgen stor invasion af motor-
køretøjer, og lige fra at den første kører blev
sendt af sted, gled en uafbrudt strøm af. trial-
kørerc og interesseret publikum frem og til-
bage mellem hovedkontrollen og de forskellige
etaPer.

En afvikling, som dette trial fik, havde man
ikke tidligere været stillet over for i dansk
motorsport. Næppe to etaper lignede hinan-
den, selv mægtige bakker med fæle sving, hul-
veje og andre specialiteter manglede ikke, såle-
des at de forskellige deltageres kørefærdighed
kom på en virkelig alvorlig prø.ve, som i øvrigt
forbavsende mange bestod med god harakter.

Der var etableret 9 etaper, og kørerne for-
deltes efter tur til disse, således at rækkefølgen
aldrig kunne beregnes forud. Kontroltid ved
ankomsten til eatperne var der ikke tale om,
man kom i det tempo, der passede, en meldte

H. Sþou har lagt leonþar-
renterne bag sig i et af de

mange sideaognsLøb, han
deltog i, og går her for føld'
gas mod en siÞker første-
platls.

sig til start, og ventetid var der sjældent tale
om, kun sidst på dagen voldte Emil Bojesen
lidt besvær ved at sætte sig fast midt på en

etape, hvor han sad godt i 40 min., før han
kunne fortsætte. Børge Nielsen tog sig også et
lille hvil i grusgraven, som man først var ved
at opgive som umulig for vognklassen, men
disse beviste dog senere, at der skulle mere til
for at spærre vejen for en rigtig automobil-
kører.

Ved Kundby blev der budt på en bakke, der
fuldt ud kunne stå mål med Ganløse-bakken.
Starten foregik her på lige vej, og først efter
at have passeret et indelukke med meget lidt
plads for bilerne, kunne man give sig i lag med
den kraftige stigning. Erland Larsen klarede
denne omgang pä ZS,O7 sek. Chr. Jørgensen i
tiden 28,01. Begynderen Ole Olsen viste her sin
evne ved kun at bruge 37,2, hvilket var en

meget fin tid for en begynder. Bedste side-
vognskører blev K. Christoffersen i tiden 45

sek., og bedste vognkører var Flenry Jørgen-
sen i 42 sek.

Ved Vesterlyng-etapen residerede Bjørnsen
og Flermannsen som kontroller. Denne etape

bød pï et par snoede sandveje, hvor det løse

kviksand kunne virke ret overraskende. Ti-
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Cad.ovius lorcerer her en øf etaPerne i en grøsgrøtt

øed Sports Motor Kløbbens trial i 193t.

derne svingede her fra 0,40 for Chr. Jørgen-
sen til 3,08 for Frimann Steensen.

Egemarks-etapen var tilsyneladende ikke
slem, men lang og sejg, og det var her, Bojesen

satte sig fast. De stærkt svingende tider på

denne etape viste, at det her var kørefærdig-
heden, der talte. Hurtigst blev Johs. Nielsen
i tiden 2,42,4.

Etapen ved Kildebakken steg jævnt til et

brat sving, hvorefter det gik stejlt opad. En-
kelte måtte af her og følge maskinen til fods
indtil bakkens top. En af de få, der klarede det
kørende, var Josef Koch, der kørte etapen

igennem i tiden 27,8, nærmest fulgt af Johs.
Nielsen, 28,5, og Rob. IIansen,29,8,

Markbjerg-huse Yar en styg etape.

Allerede indkørslen advarede mod, hvad
man kunne vente, der ville komme. Det var
her, Chr. Christiansen satte koblingen oyer-
styr. Johs. Nielsen brugte 2,10 til at gennem-

føre etapen. Junioren Orla Knudsen havde for
denne klasse bedste tid, nemlig 2,20, Th. Bent-
zen i sidevogtr b.ogt" 2,39,2, og E. Bojesen i
bil 2,38.

Ved Faurbo mølle præsterede Josef Koch og

r935

Ivan Nielsen fremragende kørsel, begge i tiden
1,36.

Følleslev-etapen bød ikke på noget særligt,
og tiderne for alle kørerne lå her meget nær
op ad hinanden. Bedst blev Flans Frederiksen
og Ivan Nielsen, hver med en tid på 1,0S.

Trønninge var ikke noget jævnt stuegulv,
hvor etapen var lagt ud, men i øvrigt var den
ikke ondartet.

Under gennemkøringen af alle disse etaper
kunne ma;n følge slagets gang pi nogle store
opslagstavler ved hovedkontrollen, hvordl de
enkelte resultater ustandselig indløb ude fra
etaperne pr. ordonnanser.

Inden det endelige resultat kunne offentlig-
gøres, måtte der naturligvis foretages en kon-
trolsammentælling af litserne ude fra etaperne,
men det varede kun få øjeblikke efter, at sid-
ste kører var færdig,før man havde den ende-
lige resultatliste og kunne gå over til præmie-
uddelingen, der foregik på "Røde Vejrmølle
Kro*,

Resultatlisten så således ud:

Solo senior:

Chr. Jørgensen, Nimbus

Josef Koch, Nimbus . . .

Johs. Nielsen, Triumph
Rob. Hansen, AJS .. .

H. Frederiksen, Ariel
Ivar Nielsen, Rudge

Solo jønior:

Orla Knudsen, AJS
Finn Larsen, BSA
Poul Christensen, Rudge
Erland Larsen, Ariel .,
Harry Jacobsen, Suecia

Poul Andersen, Suecia .,
Ferd. Flansen, FN
Alfr. Jensen, BSA
Chr. Flansen, Triumph .

K. Sørensen, Flusquarna
L. Borup, Brit. Excelsior
Rich. Levin, Norton

Solo begyndere:

Per Christoffersen, Velocette
Ole Olsen, Triumph

685 p.
665 p.
625 p.
620 p.
610 p.

570 p.

745 p.
705 p.
700 p.

690 p.

580 p.

580 p.
500 p.

485 p.
480 p.
470 p.

355 p.

350 p.

770 p.

71.5 p,
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Gunnar Petersen, Royal Enfield . .

Sejr Jensen, Harley Davidson . . . .

FI. \Øingaa, Norton
Aug. Bentz, AJS
S. Nielsen, Brit. Excelsior .. .. . .

H. B. Chrisrensen, New Imperial
Villy Petersen, Reading Standard

Sideaognsh,Iassen:

K. Christoffersen, Nimbus
(sammenlagt tid I 6,1 4,3).

Th. Bentzen, Flarley Davidson ..
(Sammenlag t tid 20,3 1,6).

Så galt leunne det ahså
ogsâ gå, når man kom lor
nær til hegnet. Freileriles-
s*nd. motorbane 19iJ.

Orla Knadsen þører her sin
Norton til sejr på l(orsør
motorbane i 193t.

695 p.
690 p.
685 p.
630 p.
605 p.

525 p.
475 p.

770 p.

770 p.

Ch. Jacobsen, Flarley Havidson
Th. Jørgensen, Ariel
K. Ryle, Rudge .. .,
Erik Thomsen ....
Rud. Petersen

695 p.
690 p.
660 p.
640 p.
635 p.

Automobiler:

FIenry Jørgensen, Plymouth 820 p.
Bojesen, Ford V8 805 p.
Børge Nielsen, Ford-4 72O p.

Også på Fyn havde man efterhånden rigtig
fået gang i trialssporten, og man var i 7935
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Tre þendte Rød.ge-hørere: Ioan Jensen, So. Aage Engstrøm og Agner Hdnsen.

nået så vidt, at man den 24. marts afviklede
Fyens Motor Sports mesterskabsløb med del-
tagelse af 23 kørere, hvoraf 5 par københav-
nere. Den jydske motorsport lå jo stadig hen
i en dvaletilværelse grundet Jydsk Motor
Unions manglende initiativ og manglende
interesse for sporten og dens jydske tilhæn-
gere, for der var nemlig mange dygtige motor-
sportsmænd i Jylland, hvilket de bl. a. havde
bevist ved deltagelse i amatørløb pä de jydske
dirt-trackbaner, der blev drevet på privat-
økonomiske interesser, men interessen for dirt-
trackløb og hermed banernes rentabilitet var
ikke mere god, så de blev lukhet en for en, og
man så i øjnene, at de jydske motorkørere
pludselig en dag overhovedet ingen sæder
havde at dyrke deres sport.

Der var altså ikke tale om jydsk deltagelse
i det føromtalte mesterskabstrial arrangeret af
Fyens Motor Sport med hovedkontrol ved

I 935

Otterup kro. Løbet blev en stor succes, der
ansporede den fynske klub til snarlig genra-
gelse.

Baneløbssæsonen 1935 i Danmark blev åb-
net på Korsør motorbane, og det var her, man
omgående mærkede publikums svigtende inter-
esse. Da løbene skulle starte, var der samlet ca.
2000 mennesker på tilskuerpladserne, og ho-
vedparten var uden tvivl kommet for at se

Morians f.orsøg pä at sætte en ny banerekord.
På grund af valutavanskeligheder havde det
.imidlertid ikke været mulip at skaffe et par
nødvendige reservedele til Morians maskine,
en 1935 JAP-racer, blev det meddelt af l.r,bs-
ledelsen i højttaleren, hvorfor han måtte be-
nytte en ældre maskine, som da også gik ud-
mærket i de to starter, der gik forud for
rekordforsøget, men så svigtede den også
totalt, så der ikke blev tale om nogen rekord.

Når der tales om rekord i denne forbindelse,
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'indebar dagen alligevel en overraskelse, nem-
lig den unge fynske kører Bent jênsen, der i et

af dagens almindelige heat vandt i rekordtid,
nemlig 1,28,1, hvilket var en tangering af
Engstrøms bestående banerekord på Korsør-
banen. Man spåede den dag, at Bent Jensen
ville blive en kommende danmarksmester.

Sv. Aage Sørensen kunne ikke med sin

Tàrnby/!,!rP hamle op ,med Bent Jensen, og
i slutheatet, da han forsøgte at forcere tem-
'poet for at komme først i mål foran fynboen,
slog han en mægtig saltomortale, noget der jo
ikke lignede Sv. Aage Sørensen, men han kla-
rede det fint og var straks på benene igen.

Dagens løb om uJuniorpokalen" blev også

vundet af Bent Jensen foran Sv. Aage Søren-

sen, Pokalen blev overrakt Bent Jensen af den
tidligere indehaver Helge Jensen, der samtidig
meddelte, tthan ikke mere ville starte i bane-
løb, hvilket var grunden til, at han ikhe havde
forsøgt at genvinde pokalen og dermed ejan-
domsretten. Jens Larsen blev nr. 3 i pokal-
løbet.

I dagens expertrace tegnede Morian sig for
sejr i første heat i tiden 7,44,6, og i andet heat
præsterede Bent Jensen den allerede fine tid,
og endelig vandt Morian slutheatet i 1,37. Nr.
2 Jens Larsen, 1,50,4, og nr. 3 N. V. Jensen,
1,55,0.

Det afsluttende handicap om ''Den gyldne
hjelm" vandtes af N. V. Jensen, 3,03,7, efter
fulgt af nr. 2 Jens Larsen og nr. 3 Poul Kalør.

For lO'ende gang blev Farrisløbet kørt i
7935, og det skulle også senere vise sig at blive

Vinderen af F arris-po;:lealen, I oar S Þe p p s teilt, Soerige
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sidste. Løbet blev afviklet som sædvanligt på
Amager travbane, og datoen var den 12. maj.

Spændingen blev udløst, Farrispokalen
fandt sin ejermand efter i 1,2 fu og som omtalt
gennem 1.A løb at have vandret mellem Norge-
Sverige og Danmark. Pokalens endelige hjem-
sted blev Sverige, hvilket naturligvis kun
kunne beklages af danske motorsportsfolk.

Ejermanden af pokalen blev Ivar Skepp-
stedt, der måtte kæmpe desperat for endelig at
få pokalen med hjem, idet hans landsmand
Gunnar Barthelsson til få meter før mål så ud
til at blive en ny aktiehaver i pokalen.

Soend Aage Engstrøn, som sþæbnen odr imod, da

den end,elige kamp om ejendomsretten til Farrís-poka-
len bleo ødkæmpet på Amager traobane i 193t.

De titusinde, der fyldte tilskuerpladserne dl
trængsel, oplevede trods kulde og blæst et par
virkelig uvarmeu timer.

De indledende heat plejede jo altid kun at
være en slags optakt til de virkelige afgørende
begivenheder, og således blev det da også

denne gang.

At Sv. Aage Sørensen lagde for med at
vinde første heat i den fine tid 3,01,4, satte

straks stemningen op, for skulle de forskellige
tips, der udpegede Sv. Aage Sørensen som

årets Farris-vinder, virkelig slå til, det blev
nu det store spørgsmåI. Nr. 2 Ejnar Lindquist
brugte 3,07,2, så spænding om heatets udfald
var der ikke tale.

Aage \Øagner, der jo også var aktiehaver i
Farrispokalen, var forfulgt af uheld og fik
tændrørsstop lige i startan af hans første heat

og var dermed ude af sagaen. Skønt Torsten
Gustafsson, Sverige, derefter kørte uden kon-
kurrence i dette heat, så blev Agner Flansen



îr. 2 i tiden 3,03,8, hvorimod også den fjerde
mand Axel Nielsen udgik.

Tredie heat var det bedste af de indledende,
selv om Gunnar Barthelsson ikke var sædig
truet, men både Bøgh Mathiasen og Einar
Knudsen fulgte dog fint med. Tiderne for
disse tre blev i samme rækkefølge, idet Hirs-
borg udgik: 3,02,4 - 3,03,4 - 3,04,0.

Den flotte nr. 2 aed Farrisløbet 1935, det sidste i ræþ-
hen, Gunnar Barthelsson, Søerige.

Det sidste indledende heat fik følgende re-
sultat: Nr. 1 Baltzer FIansen, 3,05, nr. 2 Sv.
Aage Engstrøm, 3,L3, og Skeppstedt 3,37.

Mellemheatene blev straks noget mere spæn-

dende, selv om man forud med nogenlunde
sikkerhed kunne forudsige, hvem der ville pla-
cere sig til slutheatet, og der skete da heller
ingen overraskelser.

Dagens clou blev naturligvis Farrisløbets
slutheat, idet ingen tf berømthederne med
undtagelse af Aage \Øagner var slåæ ud af
uheld, så det ver et frygtindgydende felt af
kørere, der holdt på startstregen klar til at
give alt, hvad mand og maskine kunne yde
enten for at vinde den eftertragtede pokal til
ejendom eller blot for at få en aktie i den og
dermed forlænge dens vandringstid.

Starten gik i et øresønderdøvende brag af
motoreksplosioner.

Barthelsson tog straks teten de første om-
gange fulgt i meget lille afstand af Sv. Aage
Engstrøm, der igen lå nogle meter foran
Skeppstedt, men på tredie omgang faldt Eng-
strøm tilbage, og Skeppstedt gik hårdt frem
i skarp forfølgelse af sin landsmand, så skarpt,

1]935

at det i sidste sving var lige ved at gâ" galt og

ende med styrt.
Nu lykkedes det imidlerdd Skeppstedt på

de sidste meter af sidste omgang at presse sig

foran Barthelsson og vinde løbet med 2/ro sek.

forspring.
Havde Engstrøm holdt - det viste sig senere,

at han var punkteret - mente de fleste, at re-
sultatet var blevet, at Barthelsson havde vun-
det med enten Engstrøm eller Skeppstedt på
andenpladsen.

Skeppstedts vindertid blev dagens bedste,

2,55,8,og de følgende fik noteret således: Gun-
nar Barthelsson, Flusquarnar 2,5610, Sv. Aage
Engstrøm, Rudge/JAP, 3,02,4, Torsten Gu-
stafsson, Flusquarna, 3105,6, Sv. Aage Søren-
sen, JAP, 3,07,0, og Bøgh Mathiasen, JAP,
3,09,4. Baltzer Flansen fik maskinskade og
gennemførte ikke. Maskinmærket, Skeppstedt
vandt Farrispokalen på, var Rex.

"Skolelæreren. overakte vinderen den store
flotte Farrispokal til evig arv og eje, og den
var dermed vandret over Sundet for sidste
gang for aldrig mere at komme til Danmark.
Lasrbærkransen havde man glemt, så Skepp-
stedt måwe nøjes med et hurra inden æresrun-
den med pokalen, der narurligvis også var det
vigtigste.

Ikke så snart havde Farrispokalen fundet
sin ejermand, 1ør det blev meddelt i højttale-
ren, at den havde fået en afløser i en ,Elek-
trolpokal" udsat af firmaet Olfred Olsen E¿

Co.
Farrispokalen var borte, Elektrolpokalen

levede.
Det skal her bemærkes, et Sv. Aage Søren-

sen efter afslutningen af det sidste Farrisløb
stadig besad banerekorden på Amager trav-
bane i tiden 2,54,2, sat ved de nordiske mester-
slraber i 1934.

De to linieløb, der blev kørc i forbindelse
med Farrisløbet for de uplacerede i dette løbs
indledende heats, blev vundet af Einar Knud-
sen, Rudge/JAP, 3,08,4, med lvan Jensen på
andenpladsen, Rudge/JAP,3,29,0, og som nr.
3 Ferd. Olsen, Rudge, 3,53,0.

Det sidste linieløb bemærkede sig derved, at
kun E. Truelsen gennemførte på sin 350 cc
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1935

Det store felt er klar til start på græsbanen í Frederiþssønd.

Ffusquarna, og det endda med hostende motor.
Tiden blev så dårlig som 6,45,0. Aage \Øag-
ner havde igen uheld, og Ingemann Rasmus-
sen fik en alvorlig maskinskade.

Sidevognsløbet, der denne dag blev kørt
som handicap lor at skabe stØrre spænding,
blev en hård kamp mellem Rud. Petersen,
1200 ccHarley Davidson, og H. Skov, Indian.
Skov forsøgte gang pã gang at presse sig forbi,
og til sidst lykkedes det, men ikke langt nok,
så han kunne tage inderbanen, hvilket uden
tvivl ville have skaffet ham sejren, han skred
nu i stedet langt ud og måtte se Rud. Petersen
gå i mål som sikker vinder i tiden 4,08,0.
Skov, der blev nr. 2, fik noteret tiden 4,09,0.
Th. Bentzen, 7200 cc Flarley Davidson, be-
satte trediepladesn i tiden 4,09,8.

Den store motorsportsdag sluttede med en

festlig præmieuddeling om aftenen ved en

sammenkomst.
Samtidig med indvielsen af Lillebæltsbroen

den 5. maj 1935 fik Fyn en ny terrænbane,
nummer to i rækken.

Den nye bane var beliggende i nærheden af

Middelfart, og efter interessen på åbningsda-
gen kunne øen rigeligt rumme to baner af den
art. Tilskuerpladserne, der alle fandtes på
banens inderkreds, var besat af over 3000 til-
skuere.

Ãbningsløbet blev indledt med 3 heats for
juniores, hvor der startede i alt 10 mand,
hvoraf tre var københavnere, Ole Olsen, Orla
Knudsen og Vald. Hoffmeyer.

Da både Orla Knudsen og Ole Olsen havde
haft en tur i hegnet under træningen, var der
blevet lagt en dæmper på disse to køreres ellers
så friske kørsel.

Første heat blev vundet af FI. Frandsen,
AJ9,2,56,5. Nr. 2 Rønnemose Madsen, AJS,
2,57,8. Nr. 3 Vald. Hoffmeyer, Norton,
3,05,8.

I andet heat stod kampen mellem Sv. Jen-
sen, Rudge, der vandt i2,52,4, og Bardenfleth,
DK\ø, i 2,54,8 blev nr. 2. Pä trediepladsen
fulgte Orla Knudsen.

Tredie heat viste den bedste kørsel. Her del-
tog Ole Olsen, 250 cc Triumph, og kampen
mellem ham og A. Andersen, 350 cc Match-

I
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less, var lige til det sidste yderst hidsig. Ole
Olsen vandt i 3,02,0, men kun 2/ro sek. efter
fulgte 4,. Andersen på andenpladsen.

Resultatet af juniorernes slutheat blev:

Svend Jensen, Rudge, 2,42,6.

Rønnemose Madsen, AJS, 2146,4.

A. Andersen, 350 cc Matchless, 2,58,2.

V. Hoffmeyer, Norton, 3,00,0.

Seniorklassen talte kun en enkelt københav-
ner, nemlig Ivan Jensen, Rudge, medens de

øvrige 8 deltagere alle var fynboer.

Kun i 2. heat var der egentlig tale om kamp,
nemlig mellem Bent Jensen og Flermann Lar-
sen, som fulgtes ad hele løbet med skiftende
føÅng, men da FIerm. Larsen kort før målet
slog et vældigt slag over en ujævnhed, blev
Bent Jensen sejrherre i tiden 2,32,8, medens

FIerm. Larsen brugte 2,35,0, Knud Mogansen
blev nr. 3 i tiden 2,45,8.

1. heat blev vundet af Jens Larsen, 2,38,8,
og 3. heat af Godtfredsen,2,42,6.Ivan Jensen
udgik.

Seniorernes slutheat viste et fint felt af
kørere, og kampen kom til at stå mellem Jens
Larsen og Bent Jensen, medens de tre efter-
følgende kæmpede hårdt indbyrdes om tredie-
pladsan.

1935

Det er børe med at bolde
tungen lige i ntunden, når
man leører rundbaneløb
med øenstregående side-
vogn.

Resultatet i seniorklassen:

Bent Jensen, Rudge, 2126,4.

Jens Larsen, Royal Enfield, 2,29,6,

FIerm. Larsen, Rudge, 2,38,2.

Godtfredsen, 350 cc Royal Enfield, 2,40,8.

Møller Nielsen, Triumph, 2,41,2.'

Handicap'et for motorcykler talte 7 del-
tagere, Ivan Jensen kom ekstraordinært med
som scratchmand, men da handicapningen var
lovlig lille, således at de hurtige folk fik tem-
melig let spil. Vinder blev Jens Larsen, Royal
Enfield, med Bent Jensen, Rudge, på anden-
pladsen og Ivan Jensen, Rudge, på tredieplad-
sen.

Dagens match mellem de fire hurtigste blev
en jættedyst mellem Jens Larsen og lvan Jen-
sen, der lå side om side til det sidste sving før
måI, hvor Ivan Jensen styrtede, og Jens Larsen
kørte i mål som vinder i dagens bedste tid,
2,26,8.

Ikke alene motorcykelløb fik publikum lov
til at overvære ved åbningsløbene, for mellern
motorcykelløbene var der indlagt en række
spændende heat for automobiler.

De bedìte automobilkørere blev Sprogø,
Ford V8, H. Pahl, Chevrolet, Beyer Clausen,
Cadovius, Verner Nielsen, Ford A, og M.
Poulsen, Ford A.
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1935

Atter var en vellykket motorsportsdag til
ende, og de jydske tilskuere kunne denne dag
straks påbegynde køreturen hjem uden afbry-
delse ved Lillebælt og i stedet nyde den pragt-
fulde udsigt ved kørslen over den lige ind-
viede Lillebæltsbro.

Selv om motorløbenes antal var betydeligt
i aftagende i sommerens løb som følge af den
tidligere omtalte svigtende publikumsinreresse,
så var den sportslige kvalitet heldigvis stadig
stigende ved de løb, d.er blev gennemført.

Ã.bningsløbet for sæson 1935 pä Jægerkro-
banen 2. pinsedag bød således på et meget fint

Fyns store notorsportsnd,on
gennetn mange âr lige fra
31'erne og til langt op i
41'erne oar Bent lensen,
Odense.

Vinderne på Korsør rnotor-
banc aed et løb i 1935

blioer ber byLdet efter endt
prærnie ødd.eling.

felt af internationale kørere, og der blev af-
viklet en række meget spændende heat, hvor-
imod også det økonomiske resultat var nega-
trvt.

Efter sædvane på denne bane indledtes med
rekordforsøg, og her var det den hjemlige
stjerne Bahzer Flansen og den lille hurtige
tysker Rumrivh, der skulle i ilden. Rumrich
var for øvrigt ikke noget ukendt navn i Dan
mark, men derimod en meget populær rytter,
der havde deltaget i utallige løb pït. de danske
dilt-trackbaner og her opnået mange sejre og
vnndet sig stor popularitet blandt publikum.
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Rekorden, som Rumrich og Baltzer FIan-
sen skulle gøre angreb pä, vt sat af Morian
llansen, og tiden var 1,'11,0.

Rumrich, der var første startende kører,
trykkede omgående rekorden dl 1,03,0, men
alligevel lykkedes det Baltzer Flansen at blive
indehaver af den nye rekord, idet han efter
blændende kørsel blev noteret for tiden 1,02,8,
der dog senere blev endnu bedre i et af expert-
matchens almindelige heat, nemlig 1,02,0.

Crack-racet viste, at de danske ,{-ryttere
var meget jævnbyrdige, derimod viste den
unge svensker Olle Blomberg sig at ligge nær-
mest i klasse med de bedste B-kørere i hvert
fald som dirt-trackkører, men denne sport
havde han heller ikke tidligere haft megen
lejlighgd til at dyrke.

Resultaterne blev:
Bøgh Mathiasen, 1,08.
Th. Clausen, 1,09,2.
A.nders Petersen 7,70,2,
llans Flansen, 1,10,6.
Olle Blomberg udgik.

Slutheat:
Bøgh Mathiasen, 1,07,8, 10 points.
Th. Clausen, 1,08,4, 8 points.
Flans Flansen, 1,08,6, 5 points.
Anders Petersen, 7,77,0, 5 points.

1935

Den þendte og populære

fynske sideoognsleører
Knød E. Mogensen, der
udhæmpede mange drabe-
lige dyster med bl. a.

H. Sþov.

Expertmatchen, der blev kørt i 3 afdelinger
mellem Baltzer Flansen og Rumrich, blev det
mest forrygende, man længe havde set her i
landet. Begge kørere satte alle klude til, og
publikum var i ekstase fra løbets start til måI.

Første afdeling syntes næsten oplagt at
skulle gå til Bahzer Flansen, men lige før màI
satte Rumrich ind med en vældig spurt og
passerede Bakzer med en halv hjulbredde og

en tiendel sekund forspring. Tiderne blev hhv.
'1..,04,9 og 1,05,0.

I anden afdeling tog Baltzer revanche og

vandt i 1,04,4, medens Rumrich brugte 1,05,8,

altså skulle den afgørende kamp om dagens

præmie, 400 kr., stå i tredie heat, og der blev
kørt som aldrigfør.

Ingen af de to kæmper gav den anden nogen

chance for selv at opnå an fordel, og da Rum-
rich søm første mand passerede målstregen,

viste det sig, at dagens rekordtid sat af Balt-
zer Ffansen, 1,03,0,. var slået, idet Rumrichs
vindertid blev 1,02,0.

De danske jordbanemesterskaber blev igen
i 1935 årets største motorsportsbegivenhed
inden for dansk motorsports egne rækker.

Der fandtes jo næsten tradition for, at der

skulle være et eller andet i vejen, når de dan-

ske jordbanemesterskaber slculle køres, og såle-

des gik det da også i 1935.
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1935

H. Sþoo hør þørt sin Harley David.son til sejr og Þører
her æresrønde med. blomsterbøket og en tneget træt
sideoognsmand,, d.er ileþe har haft den mindste part af
arbejd,et for en sejrrig ød.gang af løbet,

Man havde først pä grund af et ander sþr-
stævne - internationalt flyvestævne - udsat
løbene, og da nævnte stævne blev aflyst på
grund af særlige omstændigheder, besluttede
man alligevel med knap en uges varsel at af-
vikle mesterskabsløbene på den oprindelige
dato, den 8. september. At løbene og arrange-
mentet i det hele taget blev så vellykket og
sportslig set en fuldkommen succes, tjente i
høj grad de dygtige effaîgører Sports Motor
Klubben og dens medlemmer til stor ære.

Arcangørerne af mesrerskaberne havde med
rette ment, at mesterskabsløbene alene ikke
ville være program nok at byde publikum,
ydermere når de fandt sted på Amager trav-
bane, så man indlagde omgående en dansk-
svensk landskamp i programmet og fik fat i
den fineste buket af Sveriges bedste kwere.
Endelig havde man også den trumf på plaka-
ten, at Sv. Aage Engstrøm havde opgivet sin

tilbagetrukkethed og atter stillede ril starr
både om mesterskabet i 500 cc solo og i lands-
kampen. Man var klar over, at han ville sætte
alt ind på at skaffe sig den tidligere útel af
danmarksmester tilbage.

Slutheatet om danmarksmesterskabet i 500
cc solo opviste da også en kamp, der tog vej-
ret fra publikum.

Engstrøm havde straks fra starren taget
føringen, tilsyneladende meget overlegen, men
den anden lille Svend Aage, nemlig Sørensen,
ville åbenbart ikke lade sit mesterskab fra
7934 lare uden kamp og endda hård kamp,
Sv. Aage Sørensen øgede farten voldsomt og
kom op på siden af Sv. Aage Engstrøm, og nu
så man en spurt som sjældent. Side om side gik
begge ind i sidste sving inden opløbet, da Sv.
Aage Sørensen pludselig ved udgangen af
svinget slog en mægtig saltomortale og rullede
hen ad banen sammen med maskinen. Publi-
kum gik herved glip af et opløb, som nok
havde været værd at se. Om Sv. Aage Sørensen
havde slået EngstrØm, er ikke let ar sige, men
forskellen var sikkert kun blevet mikrosko-
pisk.

Nu blev Engstrøm altså danmarksmester i
500 cc klassen i dagens bedste tid 2,58,2,Bøgh
Mathiasen blev nr. 2 i 3,05,0, og Jens Larsen
nr. 3 i 3,41,8.

I 350 cc klassen blev Erik Orth, der ligesom
Engstrøm kørte maskinmærket Rudge, dan-
marksmester i tiden 3,21,4. Nr. 2 og 3 blev
hhv. Hans Frederiksen, Rudge, 3,23,4, og
Agner Ffansen, AJS, 3,24,2. Den tidligere
mester E. Truelsen måtte grundet maskinskade
nøjes med en fjerdeplads.

Nogen egentlig kamp kunne der ikke blive
tale om i 250 cc klassen, idet der kun var an-
meldt 2 kørere her. Da Leif Hirsborg, Rudge,
havde vundet løbet og mesterskaber, kunne
Carl Henriksen altså ikke undgå atblive nr.2.

Mesterslcabet i sidevognsklassen gik dl
David Axelson, Harley Davidson, i tiden
3,51,8. Nr. 2 blev Rud. Petersen, Harley Da-
vidson, hvorimod H. Skov, der også var be-
gyndt atkøre Harley Davidson, og som havde
vundet sit indledende heat, måtte se sig besej-
ret tf maskinskade. Uden for konkurrencen
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1 935

Den dansþe rnester i sider.tognsleløssen gennern rnange år, Daaid Axelson, er ber i aþtiøitet med sin 1000 cc llarle1,
Døoid.son,

om mesterskabet i sidevognsklassen deltog den
svenske mester Berthold Eriksson, der startede
med 200 meters tillæg, men alligevel kom ind
lige efter David Axelson, og havde løbet blot
været 50 m længere, havde svenskeren uden
tvivl også overhalet danmarksmesteren.

Landskampmatchen mellem Sverige og
Danmark blev vundet af Danmark med 2l
points mod Sveriges 20.

I landskampens slutheat, hvor Engstrøm og
Skeppstedt kæmpede hårdt om førerpladsen,
skete der pludselig det i 3. omgang, og "Skep-
parno pludselig forsvandt ud af banen ind
mellem nogle hyldebuske, hvor man fandt ham
liggende ved siden af maskinen.

Det viste sig, at forkæden havde sat sig fast
og blokeret maskinen, så den havde taget mag-
ten fra rytteren. Det så ikke straks godt ud,
men heldigvis viste det sig, at Skeppstedt var
sluppet med en brækket tå og et brækket læg-
ben. FIan blev bragt til Sundby hospital, hvor-
fra han dog blev hjemsendt førstkommende
onsdag, selv om det var med krykker og

besked om at tage en hvilepause som motor-
sportsmand.

Ãrets sidste store motorsportsbegivenhed,
nordiske mesterskaber, der blev kørt på Sol-
vallabanen i Sverige, blev den helt store skuf-
felse, For det første var alle de danske kørcre
udsat for den ene eller anden form for maskin-
skade i nationsmatchen, så der blev ikke tale
om nogen placering.

I kampen om det individuelle mesterskab
gik det ikke bedre, da der heller ikke her blev
tale om nogen placering blandt de 5 bedste.

Nordisk mester blev Ivar Skeppstedt, Sve-
rige, Flusquarna, der nu igen var blevet klar
efter styrtet under landskampen i Danmark
i forbindelse med de danske jordbanemester-
skaber.

For øvrigt viste den nye svenske racerma-
skine Flusquarna sig at yære meget hurtig, og
de første pladser i alle klasserne blev da også
besat af kørere med dette maslcinmærke. I 500
cc klassen var endda de 3 f.ørste maslçiner i
mål Flusquarna.
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1935

De deltagende danske kørere ved de nordi-
ske mesterskaber 1935 var: Sv. Aage Eng-
strØm,, Baltzer Ffansen, Sv. Aage Sørensen og
Bent Jensen.

Inden det nye är oprandt, blev det meddelt
fra England, at vor dirt-trackstjerne Morian
Flansen klarede sig meget fint på det engelske

dirt-trackhold Hackney \Øick, hvor han i lang
tid havde været fast mand. Holdet havde i
slutningen af den engelske holdturnering da

også kæmpet sig op fra sidstepladsen til tredie-
pladsen.

Det meddeltes ligeledes, at Morian var be-
gyndt at dyrke en ny form for motorsport i
England, nemlig midget-car, noget der var
blevet meget populær pä dirt-trackbanerne
som en fornyelse til dirttrackprogrammerne.
Morian slog således i 1935 med sin midget-car
en engelsk storkører ved navn H*rry Skirrow,
det enarmede vidunder.

Da den engelske dirt-tracksæson var slut,
rejste så at sige alle kørerne til Australien for
at fortsætte sporten på den sydlige halvkugle.
Blandt de, der gjorde den lange rejse, var også

Morian.

Som tidligere omtalt var det noget småt med

virkelig store motorsportsbegivanheder i Jyl-
land, selv om der mânge steder i landsdelen
pulserede et meget livligt klubliv med lokale

Størten er lige gået øed et

dirt-tracþ i Adeløide, og

mdn ser den danslee þører
Morian Hatsen gå t'rem
som sleødt ød af en Þanon.

bakkeløb bl. a. i Flammer-bakker, Mols-bjerge
og flere andre steder.

Et sådant bakkeløb med stor deltagelse af
jydske motorsportsmænd blev der også af-
holdt i 't935 i forbindelse med Jydsk Motor
Unions sommerstævne i Lundby bakker ved
Ãlborg.

Det store arrangement, der fandt sted i det
fineste sommervejr efter flere forudgående
dages regnvejr, fik i alle måder et fint forløb,
hvilket man ikke mindst kunne tahke journa-
list Volsing fra Ãlborg for, idet denne havde
gjort et kæmpearbejde forud for stævnets af-
holdelse.

Stævnet omfattede store taler af de forskel-
lige ledende mænd inden for motororganisa-
tioner, forskellig underholdning samt endelig
bakkeløbet på en 175 m lang bane med en

meget kraftig stigning.

Formiddagens første mand på banen var
københavneren Josef Koch, der under tilsku-
ernes jubel suste op til bakkens top i den fine
tid 14 sek. Straks efter klarede Ejgil Jensen,
Randers, AJS, bakken i tiden 12 sek., der var
rekordtid, og som først blev slået langt hen
på eftermiddagen. I øvrigt fortsatte bakkelø-
bet under ledelse af bogholder Lünell, Ãlborg,
med mange forsøg, indtil disse blev stoppet af
den ventende frokost.
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Den, dansþe d,irt-trøcÞstjerne Morian Hansen i d.et

engeLske 
-Wernble),-hoLds aniform under hans opbold. i

England i 31'erne. Morian vøÍ en lr'reget popwlær dirt-
tracþr),tter også i EngLand, boor han opnå.ed.e mange

fine placeringer iblandt oerrlens bedste þørere.

Om eftermiddagen blev løbet genopraget, og
et tusindtalligt publikum havde nu samlet sig
bag afspærringerne.

Der startede naturligvis en kører ad gangen,
men der blev stadig gjort mange forsøg pi rt
forbedre tiderne. De fleste kørte op på tiden
13 sek., men så skete der pludselig noger. Den
kendte dirt-trackrytter Anker Bach Sørensen,
Randers, havde nu startet sin specialmaskine,
han for op ad bakken svajende fra den ene

side af banen til den anden, og da hans tid,
9,2 sek., blev meddelt i højttaleren, bragede
bifaldet ned over ham.

Virkelig en præstation, der nu garr de andre
kørere rigtig blod pâ. tanden, og mange fine
tider blev opnået.

Da sommerstævnet og dermed bakkeløbet
sluttede, yar der opnået følgende resultarer,
idet der også var kørt bakkeløb for auromo-
biler:

1 935

Motorcykler 350 cc:
1. Viggo Thomadsen, Randers, Norton, 13,4.

Ì,Iotorcykler 500 cc:
1. Bacl-r Poulsen, Ã.lborg, Norton, 11 sek.

2.Eigil Jensen, Randers, AJS, 12 sek.

3. N. O. Jensen, Ãlborg, Rudge, 12,1 sek.

5. Richard Jensen, Randers, AJS, 12,4 sek.

6. Levy Christensen, Ãlborg, BSA, 13,2 sek.

7. J. O.Sørensen, Højslev, BSA, 13,4 sek.

8. \Øärnstrøm, Randers, AJS, 14 sek.

MotorcyÞler 750 cc:
1. Josef Koch, København, Nimbus, 13 sek.

2.8.K. Schrøder, Skive, BM\Ø, 13,3 sek.

3.Harald Petersen, Älborg, Indian, 15 sek.

S peciølmaskiner 5 00 cc :

Anker Bach Sørensen, Randers, 8,4 sek.
(Tiden opnået efter i ah 2 forsøg.)

Aøtornobiler:
Kløsse 1:

1. Bruno Jensen, Ãlborg, Ford V, 1,47,4.

À(orian Hansen anþomner her i 1936 til Brisbane og

moCtages af banens leder.
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1936

De d.ansþe deltagere i det s,uensþe grand prix i 1936. Fra øenstre: So. Aage Sørensen, Brit. Excelsior, Aøge Wøgner,

Brit. Excelsior, Agner Hansen, BSA, og Einer l(nud'sen, Rudge.

Kløsse 2:
1. Kjærulff Flansen, Skovsgård, Ford, 1,50.

2.Bach Poulsen, Ãlborg, Chevrolet, 1,53.

3. Skrædermester Jensen, Ãlborg, Ford, 1,55.

4.Dyrlæge Andersen, Skovsgård, Ford, 1,58,6.

Den vellykkede dag i de jydske lyngbakker
var slut, og man kørte nu til .Ã.lborg, hvor der
var præmieuddeling om aftenen.

1936
Et meget hårdt slag mod dansk motorsport

straks fra begyndelsen af sæson 1,936 var en

højesteretsdom, der stadfæstede den 40 pct.
forlystelsesafgift til staten for alle motorløb.

Så at sige alle dirt-trackbaner i landet måtte
lukke som føIge af denne økonomiske belast-
ning, der gjorde banerne urentable som forret-
ninger, man må nemlig ikke glemme, at dift-
trackbanerne var blevet drevet af forskellige
økonomisk interesserede konsortier og ikke af

motorklubberne, hvilket derimod var tilfældet
med mange af jord- og terrænbanerne. Kun
dirt-trackbanen i Karrebæksminde ved Næst-
ved gennemførte sæson 1936. Banen i Ãlborg
havde også planlagt løbedage, men ingen af
dem blev gennemført.

Jord- og terrænbanerne på Fyn og Sjælland
gennemførte derimod et ret stort antal løbe-
dage, selv om den økonomiske gevinst i mange
tilfælde blev negativt, ligesom den maskin-
godtgørelse, man kunne byde kørerne, lå langt
under lavmåI.

I Jylland begyndte den særlige form for
motorsport, bakkeløb, sin store opblomstring
i sommeren 1936, og der blev gennemført
mange store arrangementer forskellige steder

i det bakkede jyske tercæî.
Et sådant stort bakkeløb blev således aÍran-

geret af motorklubben Vejle Amts Automobil-
og Motorklub søndag den 28. juni på ,Peders-
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holm". Publikumssucces blev der ikke tale om,

idet kun ca. 1OO0 tilskuere overværede løbet.
Den sportslige succes blev derimod stor. Ikke
rnindre end 45 kørere med den danske mester-
lcører Sv. Aage Engstrøm, København, i spid-
sen deltog i løbet, og da de fleste kørere star-
tede 3 eller 4 gange på bakken, vil man forstå,
at der var stor travlhed ved startstedet.

Dagens mancl var naturligvis Sv. Aage Eng-

En gruppe at' 30'ernes røslee

f ynske motorsportsm,cnd
lelar til en søndøgstur.

1936

Dagens løb er forbi, og det
ser ud til, at Agner Hansen
og -lens Rasmt¿ssen er ud-
nærþet tilfredse med dagens

resøltat. I baggrønden vil
man þunne genÞende en

anden þendt motorsports-
mand, Alfred Jensen.

strØm, der da også opnåede den hurtigste tid,
nemlig 1,2 3ls sek. svarende til en gennemsnits-

fart pà 125 kmlt. Foruden den oplevelse, det
vaÍ at se Sv. Aage Engstrøms kørsel, blev
man klar over, at der yar ved at dukke mange
kommende emner op blandt de jyske motor-
sportskØrere.

Løbsarrangøren havde også stillet publikum
i udsigt, at der skulle køres crack-race på
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1936

Kendte dansþe motorsportsd.nsigter lrø 30'erne med. Bat.tzer Hansen og Morian Hansen i spidsen

banen. Man forsøgte også et enkeh løb, men
det blev også det hele. Rytterne turde ikke
mere, da banen var for smal.

Handicap fik man derimod et par stykker
af, og de var meget interessante og spændende,
men for dem alle gjaIt, at det var scratsman-
den, der vandt. I et af disse handicap opnåede
Bent Jensen, Odense, dagens andenbedste tid,
1.2aln sek. Engstrøms handicaptid blev l28le
sek.

Resultaterne i de forskellige klasser blev
således:

Solo 350 cc:
1. Hans Dalsgaard, Vejle, BSA, 153/r sek.
2, Knud E. Mogensen, Odense, BSA.
3. Knud Laursen, Vejle, Excelsior.
4.Harald Jørgensen, Vejle, BSA.

Solo 500 cc:
1. Børge Larsen, Ringe, Matchless, 143lr sek.

2.Harald Jørgensen, Vejle, BSA.
3. Falk Larsen, Otterup, AJS.
4. Egon G. Rasmussen, Svendborg, Velocette.

7)0 cc:
1. E. Bruun Larsen, Odense, Indian, 16 sek.

2. Josef Kock, København, Nimbus, 16als sek.

Special 50A cc:

1. Sv. Aage Engstrøm, København, Rudge,
72sls selç..

2,CaIIe Flansen, Ãrhus, Rudge, 14 sek.
3. Harald Tranberg, Florsens, 1000 cc I'ID,

I73/s sek.

Nordjyllands Motor Sport i Ãlborg var en
meget initiativrig motorklub, når det drejede
sig om motorsport i 1936, hvilket bl. a. gav
sig udslag i et stort bakkeløb i Lundby bakker
søndag den 23. august.

Da løbet startede, var der mødt ikke min-
dre end 2000 tilskuere, og førsre kører, der
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forcerede den stejle bakke, var Josef Koch,
København, på Nimbus. Han fik noteret tiden
1L,4 sek.

Nu gik det slag i slag. Kørere fra alle egne

af landet og på så at sige alle maskinmærker
lod hestekræfterne drøne over bakken. Carl

Jensen, Ã,lborg, på BSA var længe indehaver
af den bedste ttd 11.,2 sek., enkelte andre kom
dog op på siden af ham, men det viste sig alli-
gevel, at tiden holdt og blev dagens hurtigste.

Dirt-trackkØreren Anker Bach Sørensen,

Randers, der året i forvejen havde sat bane-
rekord med sin specialracer på bakken i Lund-

Niels NieLsen, Næstoed,
Laørits Christensen, And.ers
Ped.ersen og Cbr. Ped.ersen,

alle Fernhøj, øar þendte
naan e p å dirt- tr ac þb ane rne.

1 936

Chr. Pedersen, And.ers

Pedersen, begge Femhøj, og

Th. Olsen, Holbæþ, þlar tiL

start på en øf de d.ønske

d.irt-trac kbaner.

by med tiden 8,4 sek., var også mødt for at
gøre forsøg på at forbedre denne rekord.

Løbsledelsen gav Anker Bach Sørensen

ekstra tilløb, og under et mægtigt drøn fløj
den lille populære kører op ad bakken. Spe-

cialmaskinen tog første halvdel af bakken
som en leg, men så satte den i med en fare-
trnende zig-zagkørsel. Det så dog ud til, at
Anker Bach Sørensen igen skulle få herredøm-
met over maskinen, men få meter fØr mål var
det sket. Der Iød et højt knald, og i en stØv-

sky styrtede både fører og maskine i mål i
tiden 9,6 sek.
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1936

De tre þendte dansþe dirt-tracþ.nrrune Kaj Hansen, Ejnør Knudsen og NieLs Sørensen (,Den flyaende d.an-
sÞero) er ber þlar til øt bliøe præsenteyet for publiÞurn.

Bach Sørensen selv kom ikke noget som
helst til, hvorimod maskinen havde tagct
nogen skade. For Øyrigt var Bach Sørensen
lige så heldig ved løbet samme sted som året
i forvejen, hvor han kørte ud over bakken og
ned i en dyb afgrund også uden at tage nogen
som helst skade.

Dagens løb sluttede med nogle morsomme
konkurrencer, hvor bl. a. Jørgensen, Ãrhus,
og Josef Koch, København, kørte op ad bak-
ken med hhv. en og to passagerer på deres
Nimbus-maskiner. Den første modige passa-
ger, der kørte op med Jørgensen, Ãrhus, var
fru Sejersen, Fforsens.

Præmieuddelingen efter løbet fandt sted på
Gistrup kro, og præmielisten så således ud:

1. Iøb:
1. Josef Koch, København, Nimbus, 11,4 sek.
2. Jørgensen, .Ã,rhus, Nimbus, 13 sek.

2. Iøb:
7. Carl Jensen, Ãlborg, BSA, 11,2 sek.

2.Yiggo Thomassen, Randers, Royal Enfield,
12 seli.

3. Peter Chrisrensen, Vejle, Ariel ,I2,4 sek.
4.Etnar Sørensen, Vejle, Ariel, L2,8 sek.

3.\øb:
1. Knud Lauritzen, Vejle, Brit. Excelsior,

14,4 sek.

2. Chr. Jensen, F{orsens, BSA, 15 sek.

Et andet stort motorsportsarrangement i
Jylland ãret 7936 var Østlydsk Motorklubs
bakkeløb ved Rodstenseje søndag den 20. sep-
tember. Dette løb viste tydeligr, at interessen
for motorspoft langr fra var uddød, idet løbet
blev overværet af et meger stort publikum.
Løbet, der havde stor succes, var arrangeret af
klubbens energiske formand, Chr. \Øenderby,
og løbslederen, >>Pariser., Flansen.

Der meldte sig i alt 53 ryttere til træning
om formiddagen, og heraf udtog løbsledelsen
30 til at deltage i selve løbet om eftermidda-
gen.
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Dagens store oplevelse for publikum blev
racet mellem de to speciaTkørere Anker Bach
Sørensen, Randers, og R. P. Rasmussen (Slag-
terras) fra Ãrhus, der kørte maskinmærkerne
Rudge og JAP. Som små og snærrende lyn
sønderflængede de to hurtige maskiner luften
over den 400 m lange bane med dens stejle
bakkedrag og pälølgende sløjfe. Bach Søren-
sens bedste tid blev 20 sek. og R. P. Rasmus-
sens 20,1 sek. Et mægrigr bifald fra det store
publikum hilste de to kørere, da deres tider
blev oplyst gennem højttalerne.

Selv om standardkørernes præstationer
blegnede noget ved siden af, hvad de ro spe-
cialkørere opnåede, blev der dog også for
manges vedkommende opnået bemærkelses-
værdige tider med standardmaskiner. De ende-
lige resultater i standardklasserne blev udreg-
net som gennemsnittet af tiderne for fire for-
søg. Selv flere af de små maskiner pâ" 250 cc
kunne være stolte over de opnåede resultater.

I 250 cc klassen startede 4 ryfiere. Sejrherre
blev Erling Pedersen, Ärhus, BSA, 26,4 sek.
Nr. 2 blev Herluf Heiberg Andersen, Silke-
borg, BSA, ligeledes med 26,4 sek., og pi tre-
dieplads fulgte Henry Sørensen, Silkeborg,
BSA, 27,3 sek. 500 cc klassen var den stØrsre

og talte ikke mindre end 79 deltagere og bød
søm fø7ge heral pä megen spænding. Sejrherre

r936

BaLtzer Hansen og Steen

Edlund. i et drabelig dyst
p å K arre b æ Þ sminde banen.

i irlassen blev Frank Nielsen, Ã.rhus, på BSA
i tiden 21,1 sek. Nr. 2 blev Viggo Thomassen,
Randers, Royal Enfield, 22,2 sek. Nr. 3 og 4
blev hhv. Carl Jensen, Ãlborg, BSA, 22,4 sek.,
og G. Christensen, Ãrhus, BSA, 23 sek.

I den tunge klasse for maskiner indtil 750
cc startede 5 ryttere. Førsteprisen gik her til
Chr. Jørgensen, Ãrhus, Nimbus, der gennem-

Den tlslee storþører i 3)'erne, Runricb, i aÞtiuitet på
dirt-tracþbanen i Årbus.
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I 936

kørte strækningen på 22,2 sek. På andenplad-

sen kom Velløv, Ãlborg, på BSA i 25 sek, og

på trediepladsen K. Sørensen, Ãrhus, Nimbus,
25,2 sek.

Endelig blev der kørr.løb for 500 cc maski-

ner med sidevogn, hvorimod et planlagt løb

for automobiler måtte udgå på grund af

manglende tilslutning. Vinder af sidevognslø-

bet blev S. O. Sørensen, Skive, BSA' 29,1 sek.

efterfulgt af Svend Andersen, Ãrhus, BSA,

29,4 sek., og Henry Møller, Silkeborg, BSA,

30,4 sek.

Præmieuddelingen efter løbet fandt sted ved

en festlighed på Rathlousdal, hvor der blev

udtalt mange gode ønsker for den genopstand-

ne jyske motorsport.
I øvrigt sluttede den jyske motorPsortsæson

med et stort trial ved Vejle arcangeret eftet

samme mønster som de kommende års jyske

grand prix.
Som omtalt tidligere havde samtlige dirt-

trackbaner med undtagelse af Karrebæksmin-

de-banen lukket i 1936 på grund af den store

forlystelsesafgift på 40 pct. til staten. Trial-
sporten på både Fyn og Sjælland var derimod

i en rivende udvikling straks fra årets begyn-

delse, ligesom der i sommerens løb blev afvik-
let en række gode løb på de to landsdeles jord-

og terrænbaner, bl. a. danmarksmesterskaber-
ne, der blev kørt søndag den 20. september på

Amager travbane.

Anders Pedersen, Femhøi,

i et rasende broad-side På
en af dirt-tracþbanerne.

Den leøbenhattnslee dírt-trøcþkører Ejnar Knødsen øed

et l.øb på dirt-ûdclebanen i Àrbus.
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De to jysþs dirt-tracleleørere Calle Hansen og R. Rds)nv"ssen, (,$lag¿syyaso), begge fra Århus, er her þLar til
øfrejse tiL Paris, boor de dehog på fransl,.e baner i 1933.

1936

420 p.
410 p.
400 p.
390 p.

555 p.
525 p.
510 p.

530 p.
505 p.
505 p.
490 p.
480 p.

Ãrets første tial pâ, Sjælland var et vinter-
trial i ordets rette betydning, idet jorden var
belagt med et tykt snelag, da 25 modige trial-
kørere mødte til start søndag den 19. jan. i
Ganløse, hvor der var dlrettelagt 4 etaper pà
Ganløsebanens område. En rrøst i det hårde
vintervejr var dog, at solen skinnede fua en

skyfri himmel hele dagen, og det var en glad
kromand, der modtog de raske motorkørere
efter dagens strabadser, for omsætningen af
rnad- og drikkevarer inden den afsluttende
præmieuddeling blev pä højde med en som-
mersøndags med løb på Ganløsebanen.

Resultaterne fra dette trial blev:

Senior solo:
1. Freemann Steensen, Norton
2. Oscar Flansen, Triumph .

3. Josef Koch, Nimbus
4. Finn Larsen, BSA .

5. Johs. Nielsen, Nimbus .. .

6. Jens Rasmussen, BSA .

7. Ertk Orth, Rudge . . . .

8. Ferdinand Ffansen, Ariel .. .. .

9. Axel Frederiksen, Ariel

/wnior solo:
1. Viggo Bender, Rudge
2. Chr. Pedersen, Norron
3. Poul Christensen, Ariel
4. Holger Hansen, BSA .

Begynder solo:
1. Villy Ffansen, Royal Enfield
2.Helge Jensen, Norton
3. G. Skjoldager, BSA

Sid.eoogne:

1.. Børge Nielsen, Nimbus
2. Th. Bengtsen, Flarley Davidson
3. Ch. Jacobsen, Flarley Davidson
4.Leo Petersen, Ravatt
5. Bech Flelgesen, Harley Davidson

P.

P.

P.

P.

535
500
490
490

535 p.
p.

P.
p.
p.

465
455
440
430
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1936

1936's så absolut stØrste trialbegivenhed var
Nimbus Klubbens dag- og nat trial den 1. og

2. fe6. At vejr og vind ikke afskrækkede da-

tidens trialskørere, fik man et tydeligt bevis

på ved denne lejlighed, men da natetaPerne

først blev færdige søndag morgen ved syvtiden
i stedet for som beregnet ved firetiden, var der

alligevel 15 af løbets deltagere, der havde op-

givet, heraf en af favoritterne, Freemann

Steensen, der havde beskadiget en fod.

Ved midnat mellem lørdag og søndag var
vejret endnu godt, og en mængde tilskuere
havde samlet sig ved etaperne, men så plud-
selig rejste der sig en tæt tåge fulgt af regn-

byger, og hele situationen blev straks en hel

anden. I Ondløse kro sad tilskuere og forman-
den for sportsudvalget Edgar Flansen klar til
at lØre resultatlister og ventede den ene time
efter den anden, uden at der kom nogen. Først

kl. 7,oo om morgenen søndag kom de første

deltagere: Oscar Flansen, Preben Sørensen og

Cadovius. Trods strabadserne var såvel disse

første som de følgende kørere alle i godt

humør. Den efteúølgende ventetid, inden
man fik de sidste kontroller hjem, så man

kunne påbegynde dagetaperne, blev noget

lang, idet man først fik startet dagkørslen kl.
ca. 11,00.

En start På GanLøse-banen.

Fra eenstre: Axel Schmidt,
Hørley Daaidson, Edø.

Nielsen, Suecia, Viggo Jen'
sen, Doøgløss, og Carl
Olsen, Panther.

Som så ofæ før ved den an løb havde man

fejlvurderet den beregnede tid for løbets gen-

nemførelse.

Foruden et stort antal sjællandske og kø-
benhavnske kørere deltog der også et fynsk
hold på ikke mindre end 6 mand.

I(nud Mogensen, Odens e, mødte for øvrigt
med en noget afklædt sidevogn, som flere offi-
cials tvivlede på kunne Passere som standard,

men Mogensen sværgede pä, at han jævnligt

kørte med den som almindelig passagerkøre-

tøj, og den arrangerende klubs sportsudvalg
ville ikke drage gæstens udsagn i tvivl i håb

om, at man på Fyn i givet tilfælde ville vise

sig lige så forstående over for en sjællandsk

kører.

Af det fynske hold gik for øvrigt Bent Jen-
sen ud efter tredie etape, og F. Larsen allerede

efter første, idet begge kørere havde vrøvl
med lyset. Til gengæld klarede de to side-

vognskørere Knud Mogensen med Erik Jen-
sen i sidevognen og Flans Lauritzen med \Øesti

Nielsen i sidevognen sig udmærket.

Selve arrangementet var i øvrigt fint-fint,
og selv om de enkelte etaPer viste sig hårdere

end ventet - nogle blev resolut afkortet eller

omlagt - hørte man overhovedet ingen util-
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Sleoobjerg Hønsen er þlar til start på Korsør motor'
bane.

fledshed fra nogen af deltagerne, og formid-
dagens ventetid efter natetapernes afslutning
toges med godt humør, selv om man til sidst

var utålmodige efter at komme i gang. Kon-
trollister og kort blev udleveret og ekspederet

i en fart, således at resultatlisterne fra nat-
etaperne var komplette straks efter sidste

mands ankomst.
Flovedresultatet for såvel dag- som nateta-

perne skulle efter bestemmelsen bekendtgøres

ved Røde Vejrmølle kl. 15,00, og da man så,

at det ville komme til at knibe, tog Edgar
Flansen af sted med nattens resultater og

skulle derefter have dagresultaterne indtele-
foneret, således at man også fik opfyldt be-

stemmelserne om offentliggørelse af den sam-

Iede resultatliste for løbet.

1936

Stillingen, efter at natetaperne var køn, sä

i store træk således ud:

tunior solo:
l.Børge Petersen .. .. 585 p.

2.YiggoBender 585 p.

3. Villy Flansen 585 p.

4. Helge Jensen 580 p.

Under de to dagetaper var Bender imidler-
tid uheldig og væltede et par gange, og stillin-
gen blev derefter vendt om, således at Helge

Jensen tog føringen, og man var allerede ved
at tale om, at samme Helge muligvis ville
slægte sin store lange forgænger på. Af junior-
kørerne var der udgået 8 under nattens kørsel.

I seniorklassen så stillingen således ud om

morgenen:

Senior solo:
1. Oscar Flansen .. .. 655 p.

lens Tliomsen bar nedlagt en begnspæl på Ganløse-

banen,
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1936

Cørl Hønsen, Årbøs, er her bleoet jysle dirt-tracÞrnester,ued mestersþøbsløbet på sin bjemmebøne i 1933

2. Johs. Nielsen 625 p.
3. Herm, Larsen " . .. 550 p.
4. Josef Koch . 545 p.

I alt 5 seniclrkørere var udgået om natten.

f;ynboen Flans Lauritzen førte overlegent
i sidevognsklassen med 800 points, og i den
store klasse hans landsmand Knud E. Mogen-
sen med 785 point, tæt fulgt af Børge Nielsen
på Nimbus. Først pä trediepladsen fulgte Th.
Bengtsen, hans tunge rnaskine kunne ikke rig-
tig forliges med de våde og runge eraper.

Automobilklasserne klarede sig forholdsvis
fint, selv om enkelte satte vognen fast. Torben
Strand og Preben Sørensen kæmpede hårdt i
den lille klasse og havde hhv. 730 og 775
points. I den store klasse var Cadovius suve-
ræn pâ. alle etaper og havde 800 points.

De to dagetaper gik hurtigt fra hånden,
skønt de var nlidt saftigeu, som kørerne ud-
trykte sig.

Ða løbet var slut, så de samlede resultater
således ud:

Juni.or solo:
1. Helge Jensen, Norton .. .. 780 p.
2..Yilly Ffansen, Ro;'al Enfield .. .. 745 p.
3.Rørge Petersen, Royal Enfield .. .. 745 p.
4. Viggo Bender, Rudge . . .. 725 p.
5. Chr. F{ansen, Triumph . . .. 665 p.
6. G. Rasmussen, BSA 640 p.
T.Eigil Frederiksen, BSA .. .. 550 p.

Senior solo:
1. Oscar Ffansen, Triumph 855 p.
2.Herm. Larsen, BSA . ..... 695 p.
3. Josef Koch, Nimbus 690 p.
4. Johs. Nielsen, Nimbus .. .. 670 p.
5.8ørge Larsen, Matchless .. 670 p.
6. Finn Larsen, BSA . 635 p.
7. Jens Rasmussen, BSA . . . . 625 p.
8.Ferd. FIansen, Ariel . ..... 550 p.
9. Lion Hansen, AJS 505 p.
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'sideoogne indtil 600 cc:

1. F{ans LauriÍ,zen, Odense, BSA . . 1000 p'

2. Erik Thomsen, FN .. 830 p.

Den tredie deltager i klassen, Poul Arild, fik
maskinskade få meter før màl på den sidste

etape og måtte udgå.

Sid.eoogne oaer 600 cc:

1. Knud Mogensen, Odense, BSA . . 970 p.

2.8ørge Nielsen, Nimbus 835 P.

3. \Øilly Petersen, Harley Davidson.. 775 p'

4. Ch. Jacobsen .. 760 P.

5. Th. Bengtsen, Flarley Davidson .. 760 p.

6. Holger Andersen, Harley Davidson 760 p'

De velfortjente Præmier
et'ter et jysk dirt-track
þræsenteres øf Anker Bacb

S ørensen, Rand.ers, C arl
Hansen, Årbus, Høgo Bor-
ding og Gønnar Jensen.

Aøtornobiler indtil 1500 cc:

L. Preben Sørensen, Morris 8

2. Torben Strand, Hillemann
3. Ludv. Jørgensen, MG .. .

4. \Ø. Nielsen, Morris
5. Marott Jensen, Morris . . .

Aøtomobiler over 1500 cc:

1. Poul Cadovius, Ford V8
2. H. \Øartenberg, Ford 4
3. Robert Glad, Ford V8
4. Olav Pedersen, Ford A
5. Villy Dahl, Ford 4 .. .

1936

Fra et ausLralsk lorlølgel-
sesløb på en dansþ dirt'
traclebane. De to þørere er

Tborþild Clausen et'ter-

t'ulgt af Ingemønn Rasmus-

s en.

900 p.

900 p.

770 p.

750 p.

700 p.

1000 p.

820 p.

780 p.

720 p.

715 p.
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1936

En grøppe af de røske t'ynsÞe motorkørere efter bjemÞonst lra et dag-nat trial. Man oil bl. a. þønne þend.e
I(nud. Mogensen og Bent Jensen,

Under hele løbet rØrte der sig et mægtigt liv
både i og omkring Ondløse kro, hvor man lige
havde fået en nyopfØrt fløj med sror sal raget
i brug, ganske udmærket for tilfældet, og på
Røde Vejrmølle kro var der nærmest trængsel
om eftermiddagen søndag, medens man afven-
tede de endelige resultarer og de hjemvendende
kørere.

Naturligvis lrar detre løb ikke afslutningen
på den danske trialsæson i 1.936, både Fyens
Motor Sport og mange forskellige klubber på
Sjælland afholdt således større eller mindre
trials, der jo havde den fordel, at der ikke
skulle betales de af motorfolket så forhadte 40
pct. forlystelsesafgift, da der ikke var rale om
entreindtægt og økonomisk risiko ved denne
Iøbsform. Bakkeløbene, der havde sin opblom-
string i Jylland i 1936, og ved hvilke der blev
taget entre, var derimod blevet fritaget for
forlystelsesafgift med den begrundelse, at der
her var tale om enkeltmandsstarr og maskin-

afprøvning og ikke om noget egenrlig vædde-
løb eller kaplizrsel.

Af danske trialskørere, der særlig gjorde sig
bemærket i 1.936, skal nævnes Josef Koch og

Jens Rasmussen, der vandt tre sjællandske løb
i træk, samt juniorkØreren Viggo Bender og sä
naturligvis de tre fynske topkØrere Flerm. Lar-
sen, F{. Lauritzen og Knud Mogensen i hhv.
solo- og sidevognsklasserne.

Inden baneløbssæsonen i 1936 kunne tage
sin begyndelse, måtte planlagte løb aflyses tre
søndage i træk på grund af dårligt vejr med
slud og regn. Da sæsonen endelig åbnede, blev
det med ikke mindre end to løb pï samme
søndag, nemlig på Ganløse-banen og KorsØr-
motorbane.

I Korsør var det den initiativrige Rudge
Motorklub med dens formand Poul Rasmus-
sen i spidsen, der havde lejet banen og a:rran-
geret løbet.

På Ganløse-banen var der også kommet ny
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ledelse, som skulle vise, hvad den duede til, sä

der var spænding overalt om tidfaldet aÍ äreæ
åbningsløb.

Begge baner slap imidlertid pænt fra deres

løb, blot kunne man have ønsket sig banerne i
bedre stand, men dette var allerede på forhånd
umuliggjort som følge af det meget fugtige
forår.

I Ganløse var det i særdeleshed det store
parløb, der havde interesse. Det lykkedes
Ariel-parret Ch. Christiansen og Axel Nielsen
at tege 2 omgange fra BSA-parret Agner FIan-
sen og Jens Rasmussen og fra Nimbus-parret

Et leendt dirt-nacÞnaon på

bønen i Årbus var Valtber
RosenLønd, der her er gået
i begnet.

1 936

FeLret af Þørere og officials
wnd,er præsentationen ved,

åbningsLøbet p,å dirt-tracÞ-
banen i ,4,rbus.

Josef Koch og Johs. Nielsen. Norton-parret
Ferd. Olsen og A. Sørensen opnåede kun lfì
af de 25 omgange. :

Det store blandede Nellesødal-handicap
blev vundet af Agner F{ansen, Rudge, (2,52,8)
efterfulgt af Sv. Aage Sørensen, JAP, (2,54,4)

Erik Orth, Rudge, (2,56,2), Ch. Christiansen,
Ariel, (2,56,8), og Aage \Øagner, Rudge,
(2,57,0).

I Korsør bestod åbningsløbet af ekspertløb,
, standardløb og sidevognsløb. De deltagende
eksperter var Næstveds nye håb fra Karre-
bæksminde dirt-trackbane, Flans Flansen,
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Næsneds håb på dht-tracþbanen i Karrebælesmind,a

aar aLtid Hans Hansen, der ber er þlar til start.

Bøgh Mathiassen, København, og Bent Jensen,
Odense. Slutresultatet af ekspertmatchen blev
samme rækkefølge, idet Bent Jensen i sidste

heat måtte udgå med maskinskade, hvilket
fratog ham en sikker andenplads.

I standardklassen var det FIans Frederik-
sen, der måtte gennem nogle hårde dyster med
de to fynboer Flerman Larsen og Max Møller
Nielsen, inden sejren var hjemme. I det ende-
lige resultat placerede Flerm. Larsen sig som

nr. 2, hvorimod Max Møller Nielsen blev hen-
vist til fjerdepladsen efter Edv. Jensen grun-
det et alvorligt styrt, der kun gik ud over
maskinen, der til gengæld lignede en harmo-
nika. Løbets nr. 5 var Viggo Bender, der lige
var rykket op som seniorkører.

Dagens mand i sidevognsklassen var som så

mange gange ddligere David Axelsson med

H. Skov på andenpladsen og Bruun Larsen
som nr. 3.

PublikumsbesØget ved begge åbningsløb var
alt taget i betragtning pænt og lovede godt
for fremtiden, og det skulle da også vise sig,

at Rudge Motorklubben fortsat arbejdede
ihærdigt på at holde liv i Korsørbanen, selv
om man ikke ligefrem arrangerede stjernekø-
rere i større stil, man arbejdede for sportens
skyld og var klar over, at der økonomisk ikke
vinkede guld forude, selv om det så ud til, at
banen skulle få et trofast publikum fra Fyn,
hvorimod man 1ø7te sig noget svigtet af køben-
havnerne, der lod sig afskrække af de ca. 100

km's kørsel til banen.

Også Frederikssund-banen, som man ikke
regnede med ville åbne mere, kom til at op-
leve sin renæssance og lagde ud med et stort
løb, hvori bl. a. deltog den svenske mester i
350 cc-klassen Sten Edlund. Der var i særde-

Den þendte standardþører Jens Rasmussen, Købenbapn,
leører ber sin BSA til sejr p,å Korsør rnotorbane.

Jens Rasmussen opnåede også fine resøltater som

triølþører.
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I 936

Fra en af '4rbws Motor
.9ports udt'lugter i 30'erne.
Møn aiL bL. a. Þunne gen-

kende Larsen, Alfrcd
Grønd, Peter Lot't, Lind-
berg, Cølle Hansen og

Wenderby.

leshed banens ejermænd redaktør Theisen Kre- Engstrøm, 16 points, nr. 3 Sv. Aage Sørensen,

stensen og proprietær Lassen, der støttede Fre- 11 points, (bedste tid), og nr. 4 Bøgh Mathia-
derikssunds Motorklub med at f?, gang i løbe- sen, 11 points.
ne igen. Frederikssundløbet for standardmaskiner,

Hovedbegivenheden ved dette åbningsløb der kørtes i 2 indledende heat, opsamlingsheat
på Frederikssund-banen var en ekspertmatch og slutheat, talte 14 deltagere og blev vundet
med deltagelse af Sten Edlund, Sverige, og de af Anders Pedersen, 2,04,8, efterfulgt af Lin-
tre danske storkørere Baltzar Ffansen, Sv. der Madsen,2,08,2, ogErik Orthr2,75,2.
Aage Engstrøm, Sv. Aage Sørensen og Bøgh Dagens sidevognsmatch havde H. Skov som

Mathiasen. vinder efterfulgt af Bengtsen og Bruun Lar-
Resultatet blev, idet Baltzar Hansen alle- sen, hvorimod David Axelsson måtte se sig

rede i første start kørte i hegnet og krøllede besejret af maskinskade og lade sig henvise til
sin maskine totalt sammen: Nr. 1 Sten Edlund, sidstepladsen.
Sverige, 16 points, (bedste tid), nr. 2 Sv. Aage

CaLIe I'Iansen og VaLtbet
RosenLønd, tager her en tøïn
på dirt-trackbønen i ,Ãrbøs.
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De to þendte fynske motorÞørere fra 3)'erne, Aage Jacobsen og Egon Røsmøssen med bestl'relsen fra motor-
l:lt¿bben i Svendborg ønder et løb på l{orsør motorbane.

Den fynske motorbane i Langesø holdt st.
bededag sit åbningsløb for den femte sæson i
oyerværelse af det store og trofaste publikum
på ca. 4000.

, Dagens mand blev en af de indfødte, nem-
lig Bent Jensen, som vandt alt, hvad han kom
i nærheden af. Han måtte da også efter løbet
køre en æresrunde for at modtage publikums
fortjente hyldest.

I crack race, der kørtes i tre afdelinger,
vandt Bent Jensen, Rudge, som allerede næynt,
dem alle. Bedste tid opnåede han i 2. afdeling,
3,05,8, og fik i alt 72 points. Nr. 2 blev F{erm.
Larsen, Odense, BSA, med 9 points. Agner
Flansen, København, BSA, og Jens Larsen fik
hver 4 points.

Seniorløbet kørtes i to indledende heat og

slutheat. 1. heat blev vundet af Max Møller
Nielsen, Triumph, 3,3L, og 2. heat af Leif
Hirsborg, Ariel, 3,L8,2. Slutheatet havde Leif
Hirsborg, Ariel, som vinder i tiden 3,17,4 med
Falck Larsen, AJS, som nr. 2 i tiden 3,22, og
Aage Andersen, Matchless nr. 3 i 3,25,2,

Et løb for begyndere kørtes over 4 omgange
i 2 afdelinger med resultat efter bedste sam-

menlagte tid. Nr. 1 Kjeld Flansen, AJS, 5,33,8,
r. 2 P. Gulfeldt, Royal Enfield 5,48,4, og nr.
3 Egon Larsen, Norton, 6,17,6.

Kjeld Hansen opnåede den absolut bedste

tid for fire omgange i denne klasse, nerrllig
2,43,6.

Dagens store handicap gav følgende resul-
tat, idet metertillæggene er angivet i parantes:
1. Bent Jensen, Rudge (0).
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2. Falck Larsen (8).

3. FIerm. Larsen, BSA (2).
4.Leif Hirsborg, Ariel (2).

De her n'ævntê baner kørte alle i løbet af
somineren ydèrligere eet eller flere løb, lige-
som der på dirt-trackbanen i Karrebæksrninde
blev afholdt mange store arrangementer med
iirternational deltagelse.

Indledningen til Karrebæksminde-banens
1936-sæson var den bedst mulige, idet den
foregik 2. pinsedag i strålende solskin og med
cã. 5000 tilskuere, der alle forventningsfuldt
ventede på første start. Deløgerlisten var i
øvrigt noget tynd, men alle fik alligevel fuld
valuta for pengene, ikke mindst på grund af
Baltzar Ffansens sejr over australieren Billy
Lamont og den lokale kører FIans Ffansens
fine indsats.

Ved senere løb pä Karrebæksminde-banen
blev der i 1936 også udkæmpet nogle drabelige
dyster mellem den lille populære tyske dirt-
rackkører Rumrich, kendt på alle danske
dirt-trackbaner, Baltzar Hansen, Calle Han-
sen, Engstrøm og Linder Madsen.

Det fra tidernes morgen indstiftede "Elek-
trolløb", der startede som pålidelighedsløb på
landevej, men som nu i nogle â¡ havde været
stoppet, skulle i 7936 atter genopsrå, men som
jordbaneløb på fOOO m-bane. For Elektrol-
pokalen, der var et praçstykke af en vandre-
pokal og afløser for ,Farrispokalen., blev der

1936

Tre tysh.e dirt-tracþþørere,
der dehog z,ed mange Løb

på de dansÞe baner. Røtn-
rich, Drezos og 'Wonder.

)

naturligvis udarbejdet nye statirtter gældende

for baneløb. Det første løb pã bane om Elek-
trolpokalen blev planlagt til afholdelse søndag

den 16. august på Amager travbane. Løbets
arrangering blev lagt i hænderne pä redaktør
Kaj Otting, der også fungerede som løbsleder.

Da der i statutterne for Elektrolpokalen var
bestemt, at kØrere fra alle de fire nordiske
lande kunne deltage i løbene om pokalen, ven-
tede man fin deltagelse, da interessen for at
vinde det flotte trofæ til ejendom var stor.
Ikke mindst den danske storkører Sv. Aage
Engstrøm var opsat på opgaven, idet han jo
kun lige nåede at se skyggen af Farrispokalen,
der vandrede over sundet som Ivar Skepp-
stedts evige eje.

Optakten til det første Elektrolløb på bane
var den bedst mulige. Vejret var godt, og del-
tagerne kunne ikke være bedre. Alle de store
danske nayne deltog, foruden at der var besøg

af Sveriges sejrsvante storkører Ragnar Sund-
quist i følge med sine landsmænd Sten Edlund
og Torsten Sjöberg foruden den fine norske
kører Rolf Lau, men alligevel lykkedes det
ikke for løbsarrangørerne at fremkalde den
rette stemning hos de ca, 1000 tilskuere. Om
det var skuffelsen over, at de danske favorit-
ter klarede sig så dårligt, eller om det var den
rette kontakt mellem publikum og dommer-
tårn, der betyder så meget ved et motorløb,
der manglede, er ikke godt at vide. Efter sin
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strålende sejr havde Sjöberg i hvert fald for-
tjent en mere overbevisende hyldest fra publi-
kum, end tilfældet blev. Grunden var ikke
uvilje fra publikum, men en manglende kon-
takt med, hvad der foregik på banen og inder-
kredsen.

I øvrigt var selve arrangementet udmærket
tilrettelagt, og alt klappede, som der skulle.
Løbene gik rask fra hånden, til tider også for
hurtigt, så speakerens resultater fra foregående
starter druknede i motorlarm fra maskiner,
der var kørt frem til næsre start.

Disciplin og orden var af bbsledelsen gen-
nemført overalt, hvad mange uvedkommende
ikke var helt begejstrede for, men hensynet til
publikum gik frem for alt, og man var klar
over) at man ved fremtidige løb kun ville få
gavn af at lølge det her givne eksempel.

Dagens førstes tart spændte straks forvent-
ningerne, da Ragnar Sundquist viste, hvor
fremragende en kører han var. FIan tog straks
Êøúngen i et rasende rempo og lå ganske urør-
lig, medens Aage \Øagner fulgte bedst med af
de øvrige deltagere. Sundquists resultat blev
dagens bedste tid, 2,07,6. Aage \Øagner brugte
2,70, og den næsre mand, Linder Madsen,
2,77,8. Derefter fulgte i mål Hans Hansen og
Erik Orth.

De fire døntnarþsmestre i
soloþlasserne 1936. Fra
oens tre : Freemann-Steen-
sen, So. Aage Sørensen,

Saend Aage Engstrøm og

Erile Orth.

I ander kvalifikationsheat førte Sten Edlund
klart, men i sidste sving før opløbet fik han
maskinskade og nåede ikke i mål. Engstrøm
blev derefter vinder i 2,11, Axel Jensen nr. 2
i 2,28,8, og Agner Ffansen, der kørte en 350
cc BSA, blev nr. 3 i tiden 2,37.

Sidste kvalifikationshear tog Torsten Sjö-
loergi 2,09 foran Sv. Aage Sørensen,2,ll,4, og
Ejnar Knudser, 2,16,2.

I opsamlingsheatet blev Hans Flansen hur-
tigst i 2,16 foran Bøgh Mathiasen, 2,79, og
Anders Petersen,2,26.

Deltagerne i det egentlige Elektrolløb, der
kørtes i tre pointsafdelinger, blev herefter føl-
gende:

Ragnar Sundquist,
Torsten Sjöberg,
Aage \Øagner,
Sv. Aage Engstrøm,
Flans Flansen,
Sv. Aage Sørensen,

Ejnar Knudsen,
Bøgh Mathiasen.
Efter Sundquists første præstation mente

man, at han var sikker vinder, men håbede

dog på, at yore danske kørere i slutkampen
kunne præstere nogle bedre tider end i de ind-
ledende heat for e.vt. 

^t 
forrykke det endelige
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To glade Ðnotorgt¿tter<, der ikþe er særlig rene et'ter
debagelse i et trial med mødderetaper.

resultat. Det skulle imidlertid gå helt ander-
lecles.

Ganske vist tog Sundquist atter fiøringen af
feltet straks efter den første srart, men han
forsvandt, inden første omgang var kørt. Det
viste sig senere, ar der var knækket en ventil-

Udsigt ooer den tætpøkÞede
parkeringsplads oed. et af
de jysÞe baþleeløb i Fem-

møLler.

I 936

arm i hans motor, og dermed var hans chancer
væk. Sundquists landsmand, Torsten Sjöberg,
overtog derefær føringen, og han kørte i mål
som en sikker vinder af heatet i tiden 2,10.
FIans Flansen kom meget overraskende på
andenpladsen i tiden 2,'1.3,4 og sikrede sig der-
med en sikker plads blandt eliten af danske
banekørere.

Pløceringerne, tid.er og points, 1. at'deling:

1. Torsten Sjöberg, Sverige,
Suecia/JAP .,..2,70 9p.

2. Hans Ffansen, Rudge .. 2,t3,1 7 p,
3. Aage \Øagner, Dania . . 2,15,6 6 p.
4.Ejnar Knudsen, JAP . 2,1,9 5 p.
5. Sv. Aage Sørensen, TärnbylJAP 2,20 4 p.
6.8øgh Mathiasen, JAP 2,20,2 3p.
7. Sv. Aage Engstrøm, Rudge. . .. 5,I4 2p.

Grunden til Engstrøms dårlige placering
var maskinvrøvl, som han dog fik klaret inden
2. afdeling, men hans chancer for sejr i det
endelige resultat var jo faktisk allerede øde-
lagt, eller skulle der da ske mirakler.

Engstrøm gjorde alt straks fra starten af 2.

afdeling for at få indhentet Sjöberg, men det
lykkedes ikke, idet denne også her gik fint i
mål som vinder tæt fulgt af Engstrøm, medens

Sv. Aage Sørensen tog trediepladsen foran
Flans Flansen.

Placeringerne, tider og points,2, at'd.eling:

1. Torsten Sjöberg, Sverige,
Suecia/JAP .. .. 2,11,8 9 p.

2. Sv, Aage Engstrøm, Rudge .. 2,13 7 p.

'J

t

í
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Det giÞ øndertiden vold,somt tiL aed Løbene på Ganløscbanen. Her har en þører ,¿entJt bunden i aejret p,â

masþinen, og en and,en bar stor oanskcligbed. med at undgå. et lignende styrt.

3. Sv. Aage Sørensen, TärnbylJAP 2,15 6 p.
4. FIans Flansen, Rudge . . 2,76 5 p.
5. Aage \Øagner, Dania . . 2,1,9 4 p.

6.E1nar Knudsen, JAP 2,19,6 3 p.
7.8øgh Mathiasen, JAP .. .. .. 2,27 2p.

Nu stod Sjöbergs chancer meget højt, selv
som nummer sidst i tredie afdeling ville han
opnå 19 points i alt. Altså var kun F{ans FIan-
sen farlig, såfremt han blev nummer 1 og Sjö-
berg nummer sidst. Flans Flansen ville så kun-
ne opnå 21 points i det samlede resultat. Aage
\Øagner og Sv. Aage Sørensen kunne i et så-
dant tilfælde kun opnå 19 points, så man var
allerede inden starten til sidste afdeling klar
til at sige farvel til Elektrolpokalen i Dan-
mark for det kommende ã"r, idet alt tegnede
til overlegen svensk sejr.

Starten til tredie afdeling gik, og Torsren
Sjöberg {wte igen feltet lige fra starr til mål.
Sv. Aage Sørensen og Flans Flansen fulgte

godt med, men ellers var uheldet ude efter de
danske farver.

Det endelige slutresultat for løbet om Elek-
trolpokalen og retten til at besidde denne i et
år kom derefter til at se således ud:
1. Torsten Sjöberg, Sverige, Suecia/JAP 27 p.
2. Hans Hansen,'Rudge 18 p.
3. Sv. Aage Sørensen, Tårnby/JAP .. . . 17 p.
4.Ejnar Knudsen, JAP 13 p. -
5. Aage Vagner, Dania 13 p.
6. Sv. Aage Engstrøm, Rudge 11 p.
7.8øgh Mathiasen, JAP . 9p.

DMU's præsident, ingeniør Ørs, læurbær-
kransede vinderen Torsten Sjöberg, Sverige,
og overrakte ham den smukke og originale
Elektrolpokal. Publikum hilste med bifald,
selv om det ikke var særlig kraftigt.

Trøstløbet for de deltagere, der ikke nåede
at komme med i slutkampen om Elektrolpoka-
len, blev vundet klart af Sten Edlund, Sverige,
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der nu kørte sin 350 cc maskine i tiden 2,21,4.
Den norske gæst Rolf Lau placerede sig som

nr. 2 i 2,24,6, og Axel Jensen blev nr. 3 i tiden
))q

I linieløbet for 350 cc maskiner viste dan-
marksmesteren Erik Orth, Rudge, sig meget
overlegen og vandt i tiden 2,28,2, Nummer 2

blev Agner F{ansen, BSA, 2,34, efterfulgt af
Flenning Petersen, AJS, 2,37,4, og Tage
Brautsch, Brit. Excelsior, 2,49,6.

Løbet for standardmaskiner, der gik over
4 omgange, forløb over al forventning. De
unge kørere præsterede udmærket kørsel, hvil-
ket gav støtte dl nogle flere starter for disse

Det þendte dansÌee motor-
sportsndún også eftcr sidste
verdensÞrig, Orla Knu.dsen,

Købenltaon, bar her ound.et
et af Rød,ge Motor KIøb-
bens løb på Korsør motor-
bane og b,þønsþes at' løbs-
leder PowI Rastnussen,

medens Ove Raøn, Roel
Petcrsen og Chr. Petersen

ser til.

1936

De to þendte jyske motor-
þørere Anþer Bacb Søren-
sen, Rand.ers, Rudge, og

Cbr. Jørgensen, Århøs,
Ninbus, þLar til stdrt i det
jysÞe grønd.-prix i 1937.

maskiner ved de forestående danmarksmester-
skabsløb i september måned.

Axel Nielsen, Ariel, vandt klart i 3,36,6,
hvorimod de te ef.terfølgende var meget jævn-
byrdige og blev placeret således: Holger Han-
sen, BSA, 3,40,4, Ch. Christiansen, Ariel,
3,40,8, Josef Koch, Nimbus, 3,41,6, og Jens
Rasmussen, BSA, 3,43,4.

Dagens sidevognsløb blev kørt som handi-
cap, men da man kun havde træningstider som
grundlag for udregning af metertillæg, blev
dette nærmest et skøn, og de to ,rgamleu, H.
Skov og David Axelsson, slap åbenbart for
billigt.
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H. Skov, Harley Davidson, blev vinder i
riden 3,53. Axelsson brugte 4,06, men da han
under løbet havde forvildet sig inden for af-
spærringsplankerne, der markerede kørefeltet
på banen, blev Knud Mogensen, Odense, BSA,
erklæret for nr. 2 i tiden 4,12. Nr. 3 blev Th.
Bentsen, Harley Davidson, i tiden 4,15.

Det første Elektrolløb på bane var en stor
motorsportsoplevelse, men nogen økonomisk
succes blev det så absolut ikke, da forlystelses-
skat og baneleje til travselskabet tog hele top-
pen af kransekagen, så skulle lignende løb gen-
nemføres i fremtiden, var man klar over, at
udgifterne skulle sættes betydeligt ned og af-

Frø en at' starterne tiL det

store jyske Katholrnløb i
1937. Møn 'uil bl. a. leanne

genhende Þører nr.6,
Anþer Bach Sørensen,

Rand.ers, Radge.

Størtsitrration t'ra 500 cc

þlassen,¿ed KatbolmLøbet
1937. Nr. 29, Axel NieLsen,

Købenbaon, Ariel, og nr.
23, Carlo Sc jr J ensen,

Århøs, BMW.

holdes på mere sportsmæssigt og mindre for-
retningsmæssigt grundlag.

På Karrebæksmindebanen var der hele som-

irreren 1936 et trofast stampublikum, der kom
for at se deres lokale kælebarn Flans Flansen

slås med udenlandske stjerner, hvad han for
øvrigt gjorde ganske pænt, selv om folk som

Rumrich fra Tyskland og "Tiger< Gregory
undertiden gav ham en lektion i dirt-track.

Sæsonens sidste løb i1936 omfattede således

deltagelse af de to ovennævnte udenlandske
kørere.

Dagens hovedbegivenhed var et stjerneløb,
der kørtes i tre afdelinger, og feltet bestod af
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Hans Fred.erilesen retter ryggen efter et,ueL orerstået
heat på Korsør motorbane.

Rumrich, Flans Flansen og >Tigeru Gregory.
Første afdeling blev vundet af Rumrich i

1,16 med Gregory på andenpladsen i 1.,21,8,

en meget fin tid i betragtning af , ú han styr-
tede i anden omgang, men hurtigt kom i gang
igen. F{ans Flansen udgik med maskinskade.

Anden afdeling blev meget spændende. Alle
tre kørere fulgtes ad f ra start og gik i mål med
mindre end 1 sekunds mellemrum. Rækkeføl-
gen blev: Rumrich 1.,16, Gregory 1,1.6,8, og
Flans Flansen I,'1.7,8.

Før starten til tredie afdeling tog Rumrich
spøgefuldt afsked med de to andre deltagere,
men han havde næppe tænkt sig, at det skulle
blive dem, der kom lørst i måI. I 2. omgang
brændte Rumrichs maskine nemlig sammen,
og Gregory vandt i tiden 7,16,6 med F{ans
Ffansen lige i baghjulet i tiden 1,16,8.

I 936

Gregory vandt hermed matchen med 7

points, Rumrich fik 6 og Flans Hansen 4

POrnts.
2. Iøb skulle have været en udfordrings-

match mellem Calle Hansen, Ãrhus, og Bøgh
Mathiasen, men Calle blev i Jylland, og Bent

Jensen, Odense, der tilfældigt var i Næstved,
blev puttet ind i programmet i stedet - og
publikum mente ikke, det var så dårligt et

bytte - Linder Madsen var med som tredie
mand.

Bent Jensen opnåede bedste resultat med to
førsteplaclser og een andenplads. Hans bedste

tid var 7,L9. Bøgh Mathiasen blev nummer 2
med bedste úd, 1.,'1.9,5, hvorimod Linder Mad-
sen ikke rigtig var i humør.

Tredie løb blev vundet af Laur. Christensen
med 7 poìnts, skønt Anders Petersen havde to
førstepladser, men han styrtede i sidste start.
Den bedste tid i denne match opnåede Anders
Petersen, 1,23,2.

Dcn dansþe dirt-tracþþører Sa. Aage Engstrøm, der
7).1,ï et stott naøn på Århu.s dirt-traclebane, leører ber
en rttnd,e ander publiÞøtns begejstring. Grønd.en til, øt
Engstrøm hører på sidevognsmaskine, oar, at han på

dette tidspunht ztar sygerneLdt med et brælehet ben og

oaeraærede løbene som. tilsleøer,
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I en match mellem Barslev og Niels Nielsen
viste disse to kørere sig at være meget jævÍt-

byrdige. Niels Nielsen vandt i tiden 7,27 mod
Barslev 1,27,3.

Australsk forfølgelsesløb blev vundet af
Gregory.

Dagens handicap blev vundet af Flans Han-
sen, (110 m tillæg), 1,28, nr.2Bøgh Mathia-
sen, (80), 7,28,4, nr. 3 Linder Madsen, (70),

1,30,4.

Gregory og Laur. Christiansen tørnede sam-

men, dog uden at der skete noget, ud over at

maskinerne blev filtret sammen, og rytterne
udgik af løbet.

Atter var en stor dirt-tracksøndag på Kar-
rebæksmindebanen slut.

Det skal her lige indskydes, at mange al de

danske ekspertkørere også var i udlandet og
deltog i løb, og mange af dem hævdede sig

meget smukt, bl. a. kom der til Danmarks
Motor Union et brev fra den polske motor-
organisation med en rosende omtale af Bent

Jensens indsats i et stort løb i Polen. Også den

LøbsLedelsen r.,ed et at' de mønge løb, Rud.ge Motor KIøb, Købenbaøn, arrangerede på Korsør-motorbane i
30'erne, Fra aenstre: Poul Rasmussen, Hermansen og Bjørnsen'

jyske dirt-trackkører Calle Hansen var i ud-
landeq nemlig Frankrig, hvor han deltog i løb
i Paris.

Den næste store motorsportsbegivenhed i
1936 af betydning for dansk motorcykelsport
var de nordiske mesterskaber, der blev afholdt
den 6. sept. i Finland på Kotbybanen lige uden
for Helsingfors. Det deltagende danske na-
tionshold, der deltog, bestod af følgende køre-
re: Linder Madsen, Erik Orth og Hans FIan-
sen.

Selv om et alvorligt styrt overgik Hans
Flansen under lørdagens træning, var det dan-
ske hold klart til søndagens løb. Hans Han-
sens maskine, der blev meget ødelagt ved styr-
tet, blev beredvilligt repareret i løbet af lør-
dag nat af den gamle finske storkører Otto
Brandt; blot lykkedes det ikke for ham at
skaffe en ny forfelg til Hans Flansens ma-
skine, hvorfor han måtte dele forhjul med
Linder Madsen, idet man skiftede mellem star-
tefne.

Det danske nationshold klarede sig over al
forventning, idet det besatte førstepladsen i
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nationsmatchen foran Finland, Sverige og

Norge. Danmarks vindertid blev 9,32,7.
Resultaterne i de individuelle løb blev såle-

des:

C-þløssen:
1. S. Edlund, Sverige
2. Flans Flansen, Danmark
3. R. Lampinen, Finland

M. Strømberg, Sverige
R. Sundquist, Sverige
A. Linder Madsen, Danmark ..
S. Gjölmsli, Norge
B. Mellin, Finland
U. Keikänen, Finland
G. Lönfors, Finland
P. Ffansen, Finland
K. Maukala, Finland

B-kløssen:
1. S. Edlund, Sverige
2. M. Strømberg, Sverige .. .. .

3. A. Keränen, Finland
4. Erik Orth, Danmark
5. L. Romppanen, Finland . . .

6. S. Somerkorpi, Finland
7. V. Suni, Finland
8. O. Kyrö, Finland
9. V. K. R. Hollming, Finland

10. E. Taute, Finland
11. U. Vaisannen, Finland .. . . .

For såvel holddeltagere som ledere fra Dan-
mark var denne Finlandstur en oplevelse med

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
't1,.

12.

3,00,5
3,01.,1.

3,02,2
3,02,8
3,06,7
3,08,1

3,08,9
3,22,7
3,23,2
3,33,1

3,38,7
3,41,9

3,1.0,9

3,L4,9
3,21,9
3,23,5
3,25,2
3,26,3
3,29,8
3,35,5
3,36,0
3,36,5
3,37,2

r 936

Carlo Sejr Jensen, Århas,
BMW, der neget oúerrd,-

sþende besatte 3. pladsen i
Katbolmløbet og derrrcd
slog sit naon fast inden for
dans k rno torc y Þ e lspor t.

mange minder, og der blev knyttet mange
dansk-finske motorkammeratskabsbånd.

Ã.rets sidste store danske motorsportsbegi-
¡'enhed var de danske jordbanemesterskâber,

der blev afholdt på Amager travbane søndag

den 20. september.
På grund af de sløje økonomiske tilstande

for motorløb i Danmark var mottoet for dette
års danske mesterskaber - sport for sportens
skyld -.

Den tyshe dirt-tracþleører Roth, der deLtog øed flere
løb ber i landet i 31'erne.
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, Danmarks Motor Union havde dog indta-
get det standpunkt, at mln forud for løbet
sikrede de deltagende kørere startgodtgØrelse
samìtidig med, at man bestemte, at en tredie-
del af et eventu:l' overskud ved løbet også

skulle komme kørerne tilgode.
Optimisterne, der ventede en rimelig sum til

fordeling, blev skuffet.
Man måtte se sandheden i øjnene ved slut-

ningen af sæson 7936 og årets største nationale
motorsportsbegivenhed, danmarksmesterska-
berne, at de danske kørere alene, selv om det
drejede sig om hele eliten, ikke formåede at
fylde tilskuerpladserne, ydermere när der var
tale om et storopgØr mellem Sv. Aage Eng-
strØm og Flans Hansen.

Et fyldigere program med mange udenland-
ske kørere var så dyrt, at det forøgede tilsku-
erantal ikke formåede at dække de forøgede
udgifter, så det var meget mørke udsigter for
den kommende baneløbssæson 1937.

Tilbage til danmarksmesterskaberne 1936.
Ingen kunne ønske sig bedre løb, end hvad

der her blev præsteret, og det gjalt alle klasser,
både ekspert og standard, der var faft og
spænding.

Løbet blev indledt af standardmaskinerne,
og her var den gamle eksp ertkører Ejnar
Knudsen dukket op med en Royal Enfield.

En af de virÞeLig hurtige
baþþeþørere i den lør kri-
gen så popuLære 2Í0 cc

lelasse, Erling Pedersen,

Àrbus, þlar tiL start rned

sin BSA.

Ganske vist blev han vinder af første heat,
men ikke uden sværdslag. Axel Nielsen, som

var favorit, førte de første omgange, medens

Ejnar i(nudsen og Oscar Flansen fulgte godt
efter, Axel Nielsen kunne dog ikke holde
tempoet og lrar i tredie omgang på tredieplad-
sen efter Oscar Hansen, og Ejnar Knudsen
vandt i 3,27,4, Axel Nielsen,3,35,6, og Oscar
I{ansen, 3,43.

I 2. heat -¡ar Freemann Steensen favorit og
ûørte de første 3 omgange, men blev i sidste
omgang overhalet af Edv. Jensen, der vandt i
tiden 3,45, Freemann Steensen, 3,49, og
Skjoldager 3,51,2.

Slutheatet blev en hård kamp mellem Ejnar
Knudsen, Freemann Steensen og Axel Nielsen.
Axel Nielsen førte de første 3 omgange efter-
fulgt af Ejnar Knudsen, men i den sidste spurt
pressede Freemann Steensen sin maskine til det
yderste og kom forbi de to konkurrenter og
kørte i mål som danmarksmester 1936 i stan-
dardklassen.

Resultatet: Freemann Steensen, Norton,
3,28,8, Ejnar Knudsen, Royal Enfield, 3,20,2,
og Axel Nielsen, Ariel, 3,31,8.

Det >store<< mesterskab i 500 cc skulle brin-
ge det store opgØr mellem FIans Flansen og Sv.
Aage EngstrØm, men den rasende duel, som

man havde taltom, udeblev, og uden konkur-
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rence hævdede Engstrøm sin titel og forbed-
recle sin oersonlige rekord på Amager travbane

betydeligt allerede i første heat, hvor han

vandt i 2,49,4, medens vindertiden for 1935

var 2,58,2.
Engstrøm var ganske suveræn, og Sv' Aage

Sørensen åoldt sig støt pä andenpladsen med

tiden 2,55,2. Linder Madsen lå i lang tid som

nummer 3, men Bøgh Mathiasen, der kom dår-
ligt fra start, arbejdede sig op og passerede lige

før rnâl og blev altså nummer 3. Linder Mad-
sen kom således ikke med i slutheatet.

Flans Flansen skulle jo efter alt at dømme

kunne have vundet 2.heat, men her kom over-
raskelsen, som ville have givet store odds i en

evt. totalisator. Ffans Flansens maskine gik
rigtig dårligt, og han blev hurtigt passeret af
Anders Petersen, der i øvrigt kørte fortræffe-
ligt. Hans vindertid blev 3,09. 20 sek. efter
kom Jørgen Petersen i måI, og atter 20 sek.

efter Fla.ns Flansen, som kun blev placeret til
slutheatet, fordi Bent Jensen før første sving
efter start punkterede og udgik ligesom Axel
Nielsen, der fik maskinstop.

Bent Jensen kom med i slutheatet på grund
aÍ, atløbet ikke blev stoppet, som reglementet
foreskrev i tilfælde af punktering inden første
sving.

Nu skulle det store slag altså slås, og det
blev det, men kun af Sv. Aage Engstrøm. FIan

1936

Et þendt so¿ensþ rnotor-
sportsnaon pâ de danske

baner i 30' erne, Torsten

Sjöberg, afoenter ber sig-
nølet på at møde til start
på Korsør motorbane. På

lastbilens trinbrædt vil møn

leunne genleende Paul
Kalør, Odense.

lagde sig straks fra start i spidsen for feltet og

var ganske urørlig. Kampen om andenpladsen

blev derimod drabelig mellem Sv. Aage Søren-

sen og F{ans Flansen. Sidstnævnte løb af med

sejren.

Det endelige resultat blev:
1. Sv. Aage Engstrøm, JAP . 2,51'

2. Hans Hansen, JAP .. .. .. 3,00

Den jysÞe dirt-tracþmeste r Carl Hansen, Àrhus,
(CøLLe).
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I 936

3. Sv. Aage Sørensen, JAP . . .. 3,00,4
4.8øgh Mathiasen, JAP .. .. 3,06
5.AndersPetersen,Rudge .... 3,08,2

Sv. Aage Engstrøm havde altså på overbe-
visende måde bevist, at han stadig var Dan-
marks hurtigste banerytter og ubestridt bar

"Danmarksmestertitlen< med rette.
Mesterskabsløbet for 350 cc maskiner var

også opdelt i to indledende heats og slutheat.
Kampen i det første heat blev meget hård

fra start til måI.

En sitøation fra en af
30' ernes motorrod,eo. En
anderh oldnings forn, mange
motorþlubber anoendte
under søndagstøre i de år,

Carl lensen, Àlborg, BSA,
var et leendt navn inden for
motorcykelsporten i
3)'erne. Carl jensen er ber
i aþtioitet på Fcmmøller-
banen,

Âage Vagner startede med sin 250 cc Brit.
Excelsior og kunne ikke holde rempo med de
øvrige deltagere, selv om han ikke gav dem
rneget efter.

Erik Orth lagde sig straks i spidsen, medens
de tre øvrige stredes om rækkefølgen. Agner
Flansen gik en overgang stærkt frem, men
overraskelsen blev dog præsteret af Flenning
Petersen, der pludselig skød frem med sin

"guld"-AJS og kørte i mål som vinder.

272



Arrangøren af bølekeløbet oed Jydsk Motor Untons
sonlTnerstævne i FennøLler i 1937 formanden for Ärhøs
À[otoï Sport tøttrerlnester Andersen, ,4rbøs, og løbets

starter Larsen,,4rhøs.

Resultatet:

1. Henning Petersen, AJS . 3,28,8

2.ErikOrth,Rudge.... 3,29,6

3. Agner Flansen, BSA . 3,30,+

4. Aage \Øagner, Brit. Excelsior.. . . . . 3,31,8

I 2. heat skulle Sv. Aage Sørensen så kæmpe
med overmagten i form af , at han skulle køre
sin 250 cc Brit. Excelsior mod de øvrige del-
tageres 350 cc-maskiner. Tage Brautsch havde
importeret en hurtig Flusquarnamaskine i da-
gens anledning, og man ventede overraskelser
fra den kant, men de udeblev. Derimod præ-

steredes Sv. Aage Sørensen det kunststykke at
køre sin 250 cc-maskine til sejr kun truet af
Bent Larsen og Leif Hirsborg.

1936

Resultatet:

1. Sv. Aage Sørensen, Brit. Excelsior,
250 cc .. .. .. 3,25

2. Bent Larsen, Husquarna .. 3,27,+

3. Leif Hirsborg, Velocette .. 3,36

4. Flans Frederiksen, Rudge 3,47

Slutheatet i 350 cc-klassen blev dagens clou
i sportslig henseende. Erik Orth kæmpede for
at,bevare sit mesterskab og Sv. Aage Sørensen

for at ftatage ham det, samt vise publikum sit
lille kælebarns gode egenskaber, som havde
skaffet ham stor popularitet ved de store TT-
løb i Sverige og England.

Det blev en dyst uden lige.
Fra start til mål fulgtes de to kamphaner

skulder ved skulder, og publikum trak næppe
vejret, da de to maskiner gik i mål med kun
en halv hjulbreddes forskel. Erik Orths hjul
var det forreste, og han beholdt altså sin me-

sterskabstitel.
Det lykkedes altså ikke for nlilleputten" at

slå "storebroder.,, men løbsledelsen var ikke
længe om at dekretere, at Srr. Aage Sørensens

præstation var af en sådan standard, at dan-
marksmestertitlen for 250 cc klassen var vel-
fortjent og tildeltes ham.

To danmarksmestre var altså resultatet af
denne virkelig enestående bedrift og kamp-
duel. Bent Larsen fulgte f orøvrigt godt med de

to første kørere og kom i mål som nr. 3.

Resultatet for klassens deltagere blev i
øvrigt:
1. Erik Orth, Rudge .. .. .. . . 3,22,5

2. Sv. Aage Sørensen, Brit. Excelsior,
250 cc 3,22,6

3. Bent Larsen, Flusquarna . . 3,24

4. Henning Petersen, AJS . ... 3,27,8

5. Leif Flirsborg, Velocette . . 3,34,2

Det store blandede handicap gjorde sig be-

mærket derved, at kun 2 af de 6 startende
fuldførte.

Vinder blev Axel Jensen, JAP, 3,32. Nr. 2

Aage \Øagner, Brit. Excelsior, 250 cc,3,35,
Danmarksmester i sidevognsklassen blev H.

Skov, der i de to første omgange af finalen
udkæmpede en drabelig dyst med David
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Axelsson, indtil denne fik maskinskade og ud-

cik.
H. Skovs vindertid blev 3,37,5. Pà de fø\-

gende pladser fulgte: Th. Bengtsen, 4,06,2,
Rud. Perersen, 4,L7,2, og Bech Flelgesen,
4,I7,8. Alle deltagerne i sidevognsmesterska-
berne kørte maskinmærket Harley Davidson.

Dagens sportslige resultat blev i øvrigt me-
get tilfredsstillende for såvel kørere, publikum
som affaîgØrer, men det økonomiske resultat
var til at fortvivle over, og mange mente, at
dansk motorsport gik sit endeligt i møde, men

Den så kendte sideoogns-
þører både t'ør og elter
sidste verdenskrig, Hans
Dalsgøard, Vejle, er ber i
aþtioitet med sin BSA som

soloþører oed et baþleeløb

Forøorigt bar Hans Dak-
gaard ikke rnindre end, to
sønner, der ì den senere tid
også er bleztet þendte naone
inden for dansþ motor-
cykelsport,

BMW-stølden zted det store
jysÞe Køtbolnløb i 1937.

der var dog heldigvis også nogle, der mente det
modsatte og viste optimisme.

Motorsporten i Danmark sluttede i året
1936 med et par store trials på Sjælland med
Roskilde og Omegns Motorklub og Glostrup
og Omegns Motorklub som arrangører. Lige-
ledes vendte de to NimbuskØrere Josef Koch
og Johannes Nielsen hjem fra deltagelse i det
store svenske pålidelighedsløb Novemberkå-
san. De to danske kørere havde repræsenteret
Danmark på bedste måde og havde med sig
hjem en 7. og en 9. plads vundet blandt 20 af
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C. B. Bagger . . .. .. .. Brit. Excelstor
Vald. Hoffmeyer jun. .. .. .. Norton
Eigil Frederiksen . . .. Brit. Excelsior

Ch. Christiansen
ViggoBender...
V. Dalby Nielsen

Ove Ravn ..
Villy Hansen
Aage Christensen
Emil Nielsen
Sigf. Sørensen

G. V. Rasmussen

Orla Knudsen ..

TomRiis....
Rob. Glad ..
Ch. Jacobsen
Børge Nielsen
A. Jønsson
Th. Bengtsen

Bruun Larsen .. .

H. Lauritzen .. .

Knud Mogensen
S. Frederiksen
Alfred Jensen
A. Bruun .. .

Villy Petersen

1936

Ariel
Rudge

Ariel

. .. Matchless
Royal Enfield
. .. Triumph

Dania
Rudge
. BSA

, .. .. Norton
.. .. Nimbus

Triumph
Hatley Davidson

. Nimbus

. Nimbus
Harley Davidson

Indian
. BSA
. BSA
. BSA

.. BSA
Nimbus

The \Øillys

Fog Nielsen
K. R. Larsen .. . . .. .. Norton
H. Darlov .. .. Cotton
Anker Jensen .. Ravat

. Triumph

Et þendt navn inden for den jysÞe bakÞeløbssport oør
Franþ Nielsen, Århus, BSA.

verdens bedste pålidelighedskørere, der var
mødt til start, men hvoraf kun 13 gennem-

føræ.
For at give et billede af gennemsnittet af de

danske trialkørere ved slutningen af 1936 skal
her gengives deltagerlisæn îra et af dette års

sidste trials.
Fferman Larsen .. BSA

Jens Rasmussen

Damgaard Nielsen .. .. BSA
H. Hofland .. Rudge

BSA
HolgerFIansen...
Johs.Nielsen ....
Josef Kock
Ole Olesen
Bent Jensen
Edv. Jensen
Finn Larsen
Ferd. Flansen
Agner Flansen
Poul Rasmussen ..
Axel Frederiksen
Freemann Steensen

Lion Hansen .. .. .

Axel Nielsen .. .. .

.. .. BSA

. Nimbus

. Nimbus
. . Norton
.. .. AJS
. Nimbus
.. .. BSA
.. . . Ariel
.. .. BSA
.. Rudge

. . .. Ariel

. . Norton
.. .. AJS

.. .. Ariel

- -.:.

--ss
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1937

Fra en ptæmieudd.eling aed et jysh baþþeløb

1,937

Det var med stor ængstelse, at dansk motor-
sports ledere så sæson L937 nærme sig, og de

første arransementer i form af trials kom da

også først i gang i april måned.
Det var stadig de økonomiske vanskelig-

heder, man frygtede.
Ã,rets første motorsportsarrangement -var et

trial afholdt af Glostrup og Omegns Motor-
klub.

Næste gang der i 1937 blev kaldt til trial,
var det Sports Motor Klubben ,Lolland", der
stod som arrangØr søndag den 2. maj med
etaper udlagt i tertænet ved ,'Lyttesholmu.
Dette løb var en meget stor og glædelig begi-
venhed, idet så at sige kørere fra alle egne var
mødt til start. Virkelig en tilfredsstillelse for
arrangØretne på Lolland, der ikke ved tidli-
gere trials havde været forvænt med besøg af
kørere fra andre landsdele, men trods alt
havde gennemført mange trials cle forudgå-
ende år med deltagelse af de hjemlige kørere.

Intet var vel mere naturligt i 1937, end at

det var den fynske Langesøbane, der åbnede
den danske banesportssæson, for her levede
motorsporten stadig i en guldalder med et stort
og trofast publikum.

Hvad angik baneløb i øvrigt, så blev det
ikke til meget ud over de årlige tilbageven-
dende klassiske løb, Elektrolløbet, og de dan-
ske jordbanemesterskaber. Kun motorklubben
oSpeedo lorsøgte at holde liv i Korsør-banen,
men det ville ikke rigtig gå, hvilket også var
tilfældet med nogle enkelte klubmatcher på
Ganløsebanen.

I Jylland skulle motorsporten derimod op-
leve sin renaissance i 1937. Mange både store
og små bakkeløb blev afholdt, men et var fæl-
les for dem alle, og det var et stort deltager-
antal. Grunden til, at de jyske motorsports-
folk turde gå i gang med de mange bakkeløb
rent økonomisk, var, at disse som tidligere
omtalt grundet enkeltmandsstart var fritaget
for forlystelsesafgift til staten.

Bakkeløbene var imidlertid ikke den eneste

sportslige indsats fra jysk side i 1937. Det så
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berømte jyske grand prix, der i motorsportens
første ãr var blevet kørt som pålidelighedsløb,
blev genoplivet som trials med specialetaper
forskellige steder i Jylland.

Endelig kørtes også Katholmløbet i Jylland
i 1937, en motorsportsbegivenhed, der gav
genlyd over hele landet, og i hvis dønninger
der fulgte mange sager og problemer med ka-
rantæne af københavnske kørere for delta-
gelse i løbet, noget der skete som følge af, at de
jyske motorklubber og Jydsk Motor Union på

Et þendt spofisnaøn fra
,4lborg, G. Velløv forcerer
ber baþþen i Fetnmøller
med sin BSA oed løbet i
1938.

1 937

Dirt-traclerytteren Anþer
Bach Sørensen, Rønders, er

her gået over til baþþeløbs-
sporten og t'orcerer en

baþþe med sin Rødge.

daværende tidspunkt ikke var medlem af Dan-
marks Motor union, og løbet som følge deraf
ikhe var godkendt af denne union og Dansk
Motorsports Råd.

Endelig sluttede den danske motorsports-
sæson 1937 med enkelte trials, hvoraf de stør-
ste blev arrangeret af Glostrup og Omegns
Motorklub og Søborg og Omegns Motorklub
ved dens meget aktive sportsrådsformand Fe-
lix Andersen.

Ønsket om at få det i sin tid så berømte jy-
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1937

ske grand prix på landevej kørt som pålidelig-
hedsløb, afløst af et jysk motor grand prix
udskrevet som trial, blev for første gang frem-
sat af Chr. \Øenderby, Ãrhus, ved Jydsk Mo-
tor Unions repræsentantskabsmøde om for-
àret 7937, og unionens sportsudvalg tog straks
tanken op til behandling.

Lørdag nat den 26. og søndag den 27. juni
7937 kørtes så det uJyske Motor Grand Prix"
for første gang, og lad det yære sagt straks:
det blev en stor succes.

Lørdag aften samledes deltagerne, 25 i alt,
på P. Smeds hotel i Randers, hvor der udfol-

Den wnge BSA-þører Her-
løf Heiberg Andersen, SiI-
heborg, elter sin sejr í
Kdtholrnløbet, bztor ban
oandt Grenâ byråds æres-

præmíe, et gwlilar. Herløf
Heiberg Andersen var den
gang 16112 år gamrnel.

Vind.erne i de 4 þlasser ved
KatboLnLøbet er bleaet
laarbærþrønset. Fra oen-
stre: HerLwf Heiberg An-
dersen, Silþeborg, 250 cc

BSA, Carl Hansen, .Ãrhns,

350 cc BSA, Anþer Bach

Sørensen, Randers, 500 cc

Rødge, og Cbr. Maøgaard,
Randers, 7J0 cc Nimbøs.

dede sig et broget folkeliv æfkørere og interes-
serede tilskuere.

Løbslederen, Chr. \Øenderby, Ã,rhus, gav
her kørerne oplysninger om natetaperne samt
øvrige fornøden instruktion, hvorefter starten
fandt sted fra Frederiks Plads i overværelse
af en tusindtallig menneskeskare. - Kørerne
blev sendt af sted med 5 minutters mellemrum
af starteren, Fischer, Ãlborg, og klassen for
nybegyndere kom først af sted, motorcyklerne
forrest og til sidst bilerne.

Der startede i alt 17 solomaskiner, 1 side-
vognsmaskine og 7 biler. Løbsledelsen havde
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Den østrigsÞe ehropdmester Martin Scbneeweiss þlør
til start aed et stort løb på Frederilessund rnotorbanc
i 1937.

ventet nogle flere deltagere, men kØrerne fra
Ãlborg svigtede.

Deltagerne var:
Viggo Thomassen, Randers, Steewens, Peter

Jensen, Randers, BSA, A. Bach Sørensen, Ran-
ders, Rudge, Alfred Tobiassen, Vejle, BSA,
Max Jørgensen, Vejle, Velocette, Erik Lund,
Vejen, Nimbus, Erik H. Jensen, Florsens, BSA
Henry SØrensen, Silkeborg, BSA, Chr. Jør-
gensen, Ãrhus, Nimbus, Robert Jørgensen,
Ãrhus, BM\Ø, Erling Pedersen, Ãrhus, BSA,
Vagn Poulsen, .Ã.rhus, AJS, Gustav Christen-
sen, Ãrhus BSA, Carlo Sejr Jensen, ,Ã.rhus,

BM\Ø, Aage Bach, Flavndal, Nimbus, N. O.

Jensen, .Ã.lborg, BSA, Kaj O. Mikkelsen, Ã.1-

borg, Nimbus, Ffans Dalsgaard, Vejle, BSA
m. sidevogn.

Automobiler: \Øinther, Gribsvad, Ford V8,
P. C. Bachmann Pedersen, F{avndal, Chevro-
let, FI. C. FIansen, Randers, Adler-junior,
Knud Flusum, Randers, Adler, R. P. Rasmus-
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sen, Ãrhus, Chevrolet, Niels Ludvigsen, Ager-
bæk, Morris, og Robert Glad, København,
Austin.

Den første af nat-etaperne gik til Jægers-
borg skovfogedhus, hvor kørerne skulle klare
en meget mudret skovvej. Den voldte ikke
større vanskeligheder.

Yærre var det med den næste etape, ð.er lât
i nærheden af Terndrup ved Hadsund.Kører-
ne skulle her forcere et vanskeligt hedeterræn,
og her indtraf et mindre uheld. Knud Flusum,
Randers, kørte Íortøjet i stykker på sin nye
Adler og udgik af etapen, men var ikke mere
forknyt, end han lod sig slæbe til Randers i
nattens mulm og mørke, hvor han fik repare-
ret og gennemførte resten af løbet.

Den vanskeligste af naïetaperne og for
øvrigt også den værste af dem rrar en hedevej

Hilding Søensson bar her fået plaster ozter næsen efter
et sq)rt på Korsør motorbane.
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ved Hørbylunde ved Silkeborg. Medens kører-
ne var i lag med denne strækning, begyndte
det så småt at regne. Flere af kørerne, der-
iblandt Vinther, Gribsvad, væltede med deres

køretøjer, og for fleres vedkommende gav det
materiel skade.

Sidste nat-etape var lige ved Silkeborg,
hvorfra man kørte til Lysbro kro, hvor der
var 2 timers tvungen hvil.

Dagetapernes vanskeligste del var stræknin-
gen over heden ved Flerning, der var opdelt i
4 underetaper fra Hallundgård ved Smedebæk

til Stjernen, hvor der var passérkontrol, og
videre til Ravnhøj og Vognlund og tilbage til
udgangsstedet.

Fra Flerning gik turen i strålende sommer-
vejr til Grejsdalen, hvor der ved herregården
St. Grundet lige uden for Vejle var indrettet
en etape på en 1300 m lang stenet bakke del-
vis fyldt med dybe huller. Kørerne skulle både
frem og tilbage på bakken, og der blev virkelig
vist fænomenal kørsel. Enkelte motorcyklister
røg dog i grøften, og Gustav Christensen,
,rFieler.., Ãrhus, fik herved sin maskine så

stærkt beskadiget, at han måtte udgå af bbet.
Inden den sidste lçører forlod denne etape,

havde den da også fået navnet: "dødsfælden".
Efter en mindre etape ved Vindelev ved

Vejle tog man til Rathlousdal ved Odder, hvor

Et at' jysÞ ffiotorsports fttest

kendte navne, Viggo The-
,ndssen, Rand,ers, forcerer
her grøsvejen ved. et baþþe-
løb i Femmøller.

der var samlet mange interesserede. - FIer var
indrettet en meget fin etape ad en skovvej
midt i slotsparken, først skrånede den meget
opad med mange sving, og derefter gik det hen
orrer en græsslette gennem nogle dybe hjulspor
ud til en rundkørsel og tilbage.

Løbets sidste etape gik gennem Ørting mose,

hvorefter kørerne endte i ,{rhus, der var løbem
måI.

Løbets samlede længde havde været ca. 500
km, og det varede fralørdag aften kl. 23,00 til
søndag kl. 18,30.

Da resultaterne for løbet ver udregnet, kom
den samlede resultatliste til at se således ud:

Motorcykler senior solo:
1. Viggo Thomassen, Randers, Steewens 795 p.
2. Anker Bach Sørensen, Randers,

Rudge 720p.
3. Carlo Sejr Jensen, Ãrhus, BM\ø . . 610 p.

Motorcykler ju.nior solo:
1. ErlingPedersen, Ãrhus, BSA .. .. .. 765 p.

2.Henry Sørensen, Silkeborg, BSA . . 735 p.
3. Robert Jørgensen, Ã.rhus, BM\ø . . 775 p.

Motorcykler begynder solo:
1. Erik Jensen, Florsens, BSA . . .. ..
2. Aage Bach, FIavndal, Nimbus .. ..
3. Vagn Poulsen, Ãrhus, AJS . .

815 p.

695 p.

650 p,

280



Den jyske baþþeløbsþører Herluf Heiberg And.ersen,
Silheborg, BSA, der begynd.te dt þøre motorløb, dd
han oar 15 år gamtnel, ses ber med. sin poÞalsarnling,
som ban baad.e samlet, indtil han t'yldte 18 år.

Motorcyleler rn. sidevogn:

1. Hans Dalsgaard, Vejle, BSA.

Aøtornobiler begyndere :
1. H. C. Ffansen, Randers, Adler . . . . 820 p.
2.P. C. Bachmann Pedersen, FIavndal,

Chevrolet 805 p.

Autom.obiler senior:

1. Vinther, Gribsvad, Ford V8 860 p.
(Jydsk-Motor-pokalen for løbets hurtigste
dd.) l

2. Robert Glad, København, Austin .. 765 p.
3. R. P. Rasmussen, Ãrhus, Chevrolet 715 p.

Næste gang, der blev kaldt til stort moror-
sportsarrangement i Jylland i 7937, var Jydsk
Motor Unions sommerstæyne ved Femmøller
søndagden22. august, hvor der var arrangeret
et stort bakkeløb.

Efter den formelle indvielse af sommerstæv-

1937

net, som blev foretaget af formanden for
Jydsk Motor lJnion, Lassen Landorph, Ran-
ders, påbegyndte man bakkeløbet, der foregik
på en meget stejl bakke, der endte i et sving pä
en hulvej med løst sand.

For første gang ved unionens stævner an-
vendte man elektrisk tidtagning.

Løbet, der foregik i dejligt sommervejr med
høj sol og 25 graders yarme, blev meget under-
holdende for det store publikum.

Da lø6et sluttede ved ca. 1,7-tiden, havde
følgende kørere placeret sig bedst:

250 cc þ]øssen:

1. Herluf Heiberg Andersen, Silkeborg, BSA,
28,4. (1,6112 år gammel).

2.Erling Pedersen, Ã.rhus, BSA, 28,2.

fienry 1ører.sen, Silkeborg, BSA, þlar til at forcere
bahleen -oed et af d,e rnange jyshe bakkeløb,
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350 cc þlassen:

1. Carl Flansen, (Calle), Ãrhus, BSA, 26,0.

2. Herlind Jensen, Florsens, B51^,27,0.

500 cc þlassen:

1. Viggo Thomassen, Randers, Steewens, 25,2.
(Dagens hurtigste tid).

2. Carl Jensen, Ãlborg, BSA, 25,6.

3. Hans Dalsgaard, Vejle, BSA, 26,6.

4. Anker Bach Sørensen, Randers, Rudge 28,1.

5. N. O. Jensen, Ã.lborg, BSA, 28,1.

Aatomobilklassen:

1. \l¡inther, Gribsvad, Fyn, Ford V8,34,7.
2. Mekaniker Petersen, Tirstrup, Ford V8,

43,4,

I en bymatch, hvori deltog 4 jyske byer,
blev Randers nr. 1 med'1.65,9 points, Ãlborg
nr. 2 med 170,3 points, Ãrhus r.3 med 773,3
points og Vejle nr. 4 med 180,9 points.

MotorcyÞler 7 50 cc:

1. Chr. Jørgensen, Ãrhus, Nimbus 27,2.
2. E. Jacobsen,Yejle, 27,9.

Hans Dalsgaard, Yejle var eneste deltaþer
med sidevogn og fik noteret tiden 35,1.

Den største motorsportsbegivenhed i Dan-
mark siden Fanø-løbenes afholdelse - således

Knød Mogensen og Her-
mønn Larsen, begge Oden-
se, efter bjemÞontsten lra
d.eres pariserfærd, hvor de

sdtte ny reþord i 1937.

skrev de danske dagblade om det til den 12.

september 1937 planlagte Katholmløb nord
for Katholm slot ved Grenå.

I lange tider før løbet blev der ikke talt om

andet blandt motorsportsfolk, blot var det
store spØrgsmåI, om sjællandske og køben-
havnske kørere ville komme for at deltage i
løbet, der var nemlig sket dette, at Jydsk Mo-
tor Union havde åbnet løbet for kørere, der
stod som medlemmer af klubber under Dan-
marks Motor Union, men denne havde îægtet
at give sine kørere tilladelse til at starte i løbet
og trlret med karantæne og inddragelse af
licens. På et møde i København mellem aktive
kørere bestemte imidlertid 72, at de trods
DMU's forbud alligevel ville anmelde sig til
deltagelse i løbet.

Katholm-banen lrar beliggarde på et ca.

3OO tdr. land stort areal, hvor der var indret-
ter en 3,2 km lang terrænbane i omtrent cir-
kelform, hvor der skulle køres hastighedsløb
med samlet start over 30 omgange.

Arrangementskomiteen for løbet bestod af
automobilforhandler H. C. Flansen, Randers,
værkfører Chr. \Øenderby, Ãrhus, og journa-

list Klessen, Randers.
Dommerkomiteen bestod af ritmester

Holch, Ãrhus, Randers Motorklubs formand,
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Trialtnesteren Hermann Larsen, Odense, BSA, ned. sin.

trofaste BSA, d.er hjemkørte mange t'ørstepladser i fy,n-
ske og sjællandsþe triaLs i 30'erne.

mejeridirektØr L. P. Flansen, direkrør Viggo
Bjerregaard, Randers, Jydsk Motor Unions
formand, overretssagfØrer Lassen Landorph,
Randers, bogtrykker N. K. Nielsen, Randers,
og forpagter Florn, Katholm.

Løbsleder var Chr. \Øenderby, Ãrhus, og
starterposten skulle varetages af ritmester Fed-
dersen, Ãrhus. Pariser-FIansen, Ãrhus, og poli-
tibetjent Bjerrekjær, Randers, skulle være tid-
tagerchefer, og endelig skulle Ãrhus Motor
Sports formand, tØmrermester Andersen, være

banechef.
Så at sige alle ledende personer inden for

jysk motorsportilg3T havde altså fået tildelt
en opgaye i forbindelse med det forestående
Katholm-løb.

Da anmeldelsesfristen for løbet udløb, så

deltagerlisten således ud:

Arhus Motor Sport:
E. Møller, Børge Olsen, Th. Christensen, A.

Søgaard, Vagn Poulsen, Robert Jørgensen,

1937

Carlo Sejr Jensen, Chr. Jørgensen, Robert
Grosen, Carl Flansen, Gustav Christensen,

Arne Jensen, Aage FIoe og Erling Petersen.

Rønders Motor Sport:
Viggo Thomassen, A. Bach Sørensen, Alfred

Mogensen, Alvin Hougaard, Svend Sørensen

Ejnar Flornbæk, Chr. Maagaard, Børge Mari-
ager, Marius Mikkelsen og Peder Jensen.

SÞioe og Omegns Motorþløb:
Chr. Thorsten Petersen, O. Heick, Svend

Nielsen og Chr. F{ansen.

Horsens og Ornegns Motorþlub:
V. Sejrsen, L. Lund Petersen og E. Herlin

Jensen.

Silleeborg Motor Sport:
Børge Nieis en, Carl Jørgensen, Herluf Hei-

berg Andersen og Flenry Sørensen.

Fra en trialetape oed et af 3)'ernes rnange tñals på

S jælLand.
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Esbjerg Motorþlub:
Aksel Petersen, Mads Christensen og Harald

Clemmensen.

N ord. j y ll ønd. s M o t or s port :
Knud Flenriksen, Jens Mortensen, Kaj Orla

Nielsen, Bruno Jacobsen, Gunnar Velløv og
N. O. Jensen.

Vejle Sports M otorþløb :
Harald Jørgensen.

Bogense Motorþløb:
Carlo Ffjæresen, Bernhard FIjæresen, Â.

Hjort Christensen og Carl Birk.

Fyens Motor Sport:
LeiÍ Jæger og Johannes Jørgensen.

S port smot orþlu.bb en K øb enb avn :

Agner F{ansen, Aage \Øagner og Ferdinand
Ffansen.

Ariel Kløbben, København:
C. J. Rasmussen, Charles Christenseh, Aksel

Nielsen og Dalby Nielsen.

BSA Klubben Købenbaan:
Holger Ffansen og Finn Larsen,

Nimbus Kløbben Københaan:

Johannes Nielsen.

EuÍoparnesteren Martin
Scbneeueiss i aÞtion på
Fred.eriþssrnd motorbane

M otorleløbben,Speed,o Københaan:
Orla Knudsen og Børge Flansen.

Det var således eliten af de danske motor-
kørere,12københavnske, 6 fynske og 45 jyske,

der havde givet tilsagn om deltagelse i Kat-
holmløbet.

Angående klasseinddelingen ved løbet, sä

skulle der startes med følgende maskinstørrel-
ser 250, 350, 500 o9750 cc.

500 cc klassen skulle starte for sig og de

øvrige 3 klasser samtidigt. 500 cc klassen
skulle køre samme omgangstal som 750 cc

klassen, i alt 30, hvorimod de 2 små klasser
skulle køre i alt 25 omgange.

Endelig kom dagen for Katholm-løbet, og
det blev den helt store succes for alle jyske
motorsportsmænd, som de også havde håbet
lige siden det øjeblik, hvor det blev vedtaget
at gennemføre løbet. - 20.000 tilskuere fra hele
landet overværede løbet, der forløb uden et
eneste uheld med undtagelse af , at mangekø-
rere fik vabler i hænderne eller helt sled skin-
det af under det lange og krævende løb.

Allerede Lørdag aften satte løbet sit præg

på Grenå, idet alle hoteller meldte optaget.
Fra søndag morgen kl. 6,00 var der liv på

banen, og endnu inden kl. 8,00 var de første
tilskuere kommet, og midt på formiddagen
begyndte kørerne at træne. Inden selve løbets
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Henning Petersen, der hørte "gald"-AJS, Henning
Petersen har senere taget nartnefot'øndring til Henning
De gett.

åbning kørte maler Søby, Randers, en runde
på Danmarks datidig ældste indregistrerede
mororcykel, en Ellehammer model 1908.

Efter Ellehammers æresrunde trådte stæv-
nets præsident, borgmester N. S. Pallesen,
Grenå, hen foran mikrofonen for at holde
åbningstalen.

Umiddelbart efter åbningstalen køræ de 23

kørere, der skulle køre i første start, frem til
målstregen. Der var 9 deltagere i 750 cc klas-
sen, 1 1. i 350 cc klassen og 3 i 250 cc klassen.

Præcis kl. 14,00 gik starten, og i næsre nu
hørtes et øresønderdøvende brag, da maski-
nerne kørte ud på den første baneomgang. Nr.
1. efter første baneomgang var Leif Jæger,
Fyens Motor Sport, i tiden 2,45,6, men det
varede ikke mange omgange, inden tiderne gik
nedad, og der blev hård konkurrence mellem
kørerne.

Den hurtigste baneomgang i første staft blev
opnået af Henry Sørensen, Silkeborg, der

1937

kørte en 250 cc BSA i tiden 2,21. svarende til
en gennemsnitsfart p^ 81.,7 km/t. Den 16-ärige
Herluf Heiberg Andersen, Silkeborg, der også

kørte pâ,250 cc BSA, havde næsrhurrigsre om-
gangstid, 2,28, svarende til 77,8 kmlt.

At den hårde og støvede græsbane stillede
store fordringer til kørerne og deres fysik,
måtte ikke mindst vinderen af B-klassen, Chr.
Maagaard, Randers, erkende. Huden på hans
håndflader var efter løbet slidt helt i laser.

I øvrigt var det favoritterne , der lørte løbet
i hele første start.

Resultatet blev:

Klasse B. 750 cc:
1. Chr. Maagaard, Randers 1.,21.,2.

2. Ejnar Hornbæk, Randers, 1.,22,5.

3.Kry Nielsen, Ãlborg, 1.,26,09.
Alle tre kørte Nimbus.

Kløsse C. 350 cc:
1. Calle Flansen, Ãrhus, BSA, 1,07,38.
2. Herlin Jensen, Florsens, 1.,09,56.

3. Leif JFg"t, Fyens Motor Sport, 1,10,06.

De to þendte motorþørere fra Fyn, Knud Mogensen,

BSA, og Hermann Larsen, BSA, er lelar til start i et

trial en tidLig søndag rnorgen.
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Den fynske trialrnester i sideoognskløssen, Knud Mo^
gensen, BSA, drøfter chancerne lor igen at bjernløre
en førsteplads.

Svend Nielsen, Skive, '1,1.1.,34.

Børge Mariager, Randers, 7,73,17.

Kløsse D. 250 cc:
1. Herluf Heiberg Andersen, Silkeborg,

t,07,15,
2. Henry Sørensen, Silkeborg, 7,07,17.

Der var derefter ca, 20 min. pause, men
præcis kl. 16,00 gik starten for klasse,{,
500 cc.

I denne klasse deltog københavnerne Aage
\l¡agner og C. G. Rasmussen, medens den tre-
die københavner, der var kommet til Kat-
holm-løbet, Ferdinand Flansen, havde fået så

alvorlig maskinskade, at han ikke kunne stille
dl start.

De øvrige 9 tilmeldte københavnske kørere
havde i sidste øjeblik fået dårlig samvittighed
og udeblev ganske, roligt uden at sende nogen
form for afbud.

Løbet. for 500 cc klassen blev meget hâ"rdt,

og kun 16 af de 27 startendekørere kom i mål.
De 11, der udgik blev alle slået ud af enten
maskinskade eller punktering, således at den
store fartfest endte lykkeligt uden et eneste

alvorligt uheld.
Straks fra srarten i klasse A, 500 cc, lagde

Aage \Øagner, København, sig i spidsen for
feltet og passerede efter første omgang målet,
stadig som en flot nr. t hilst af publikums
mægtige jubel. I hælene på Aage \Øagner
fulgte rekordkøreren Anker Bach Sørensen fra
Randers, der kæmpede af alle kræfter for at nå
op og slå den københavnske sportskammerat.
Det var klart allerede efter de første omgange,
at det ville blive mellem disse to kørere, den
drabelige slutspurt om førstepladsen ville
komme til at stå.

Aage Vagner øgede dog stadig sin fart, og
på 6. omgang opnåede han dagens bedste tid

En af de ntange Nimbus-Þørere, der deltog i jyslee

trials og baþþeløb, oar Arne Jensen, Århøs. (Kaptaj-
nen).

4

5
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for en baneomgang,2,1.9, svarende til en fart
pã,22,9 kmlt.

Men så var uheldet ude efter Aage \Øagner,
pä 7. omgang punkterede han og mätte køre
i depot for at lä repareret eller udgå; han be-
viste imidlertid, at han var i besiddelse af den
rette sportsånd, idet han fik repareret og star-
tede påny til trods for, at han var uden chan-
cer for placering, da han havde tabt så mange
omgange, at han ikke på nogen mulig måde
kunne nä at køre dem ind. Under Aage \Øag-

Udsigt ooer startstedet på
Katholntbønen oed Grenå.

1937

Sidevognskøreren Hans
Dalsgaørd, Vejle, har med
sin sideoognsmøsÞine, en

BSA, hjenført utallige t'ør-
steplødser.

ners reparation var Anker Bach Sørensen kom-
met i en meget voldsom kamp med N. O. Jen-
sen fra Ãlborg, men da N. O. Jensen udgik
ined maskinskade efter 25. omgang, stod det
klart, at Anker Bach Sørensen med sin stabile
kørsel ville blive vinder, hvis da ikke også han
skulle blive ramt Lf maskinel uheld.

Den anden Randers-kører, Viggo Thomas-
sen, der rrar regnet for en af favoritterne, ud-
gik allerede på et meget tidligt tidspunkt af
løbet.
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Di¡t-tracþþøreren Carl Hansen, ,Ãrhøs, gik oper til at
leøre BSA-støndardmasleine, d.ø d.irt-tacþbanerne luþ-
leede. Carl Hansen ea.r en frygtet bakþeløbs- og triaL-
þører bLandt þonþurrenterne r;g bjenførte mange før-
stepLd.dser og banereÞord.er.

Nu blev det altså Anker Bach Sørensen, der
i en vældig slutspurt kørte i mål som vinder
tiljublet af publikum for den meget fine kørsel.

Anker Bach Sørensens bedste tid for en

baneomgang blev 2,31.

Klasse A. 500 cc:
1. Anker Bach Sørensen, Randers, Rudge,

7,20,0.
2. C. J. Rasmussen, København, Ariel,

t,23,41.
3. Carlo Sejr Jensen, Ãrhus, BM\ø, 7,23,54.
4. Robert Jørgensen, Ãrhus, 1,24,32.
5. Aksel Petersen, Esbjerg, 1,26,1.7.

Præmieuddelingen efter løbet fandt sted

under festlige former på hotel ,Dagmaru i
Grenå og blev foretaget af direktør Viggo
Bjerregaard, Randers, og borgmester Pallesen,
Grenå.

Grenå byråds ærespræmie blev tildelt Her-
luf Heiberg Andersen, Silkeborg, der efter
dommerkomiteens mening havde ydet dagens

flotteste motorpræstation, hans unge alder,
l6rlz är, taget i betragtning. Ærespræmien
bestod af et flot guldur.

Herluf Heiberg Andersens fader, motorfor-
handler Heiberg Andersen,, Silkeborg, som

sely var helbefaren motorsportsmand, takkede
på sønnens vegne for den smukke udmærkelse.

Også Aage \Øagner var udsat for stor hyl-
dest og fik ligeledes overrakt en smuk æres-

præmie for fin sportslig indsats.
Dermed var det første Katholm-løb afslut-

tet, og det skete i håbet om, at løbet måtte
blive en årlig tilbagevendende jysk motor-
sportsbegivenhed.

Cbr. V/enderby, ,4rhøs, efter hjernÞomsten fra en af de

mdnge tøre røndt i JyLland, for som løbsleder al det

første jysÞe trial grand-prix i 1937 at efterse alle de

ødlagte etaper.

I

å
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Et af de store ddnsþe dirt-trucþnaone i 30'erne, Morian
Hansen, hat,d.e i lang tid opbold både i England og

Aastralien, buor bøn var fast rnand på dirt-trøcþbold
og opnâede stor populdritet i internationalt selsþab.

At Katholm-løbet fik eftervirkningen inden
for Danmarks Motor Union med bl. a. licens-
inddragelse for de deltagende københavnske
kørere, er omtalt andet sted.

Foruden de her omtalte motorsportsarran-
gementer i Jylland i 1937 blev der også af for-
skellige lokale motorklubb er arrangeret en del
bakkeløb, således af Nordjyllands Motor
Sport i Flammer bakker, hvor vinderne i de

forskellige klasser blev: O. Fleich, Skive, Nim-
bus, Carl Jensen, Ãlborg, N. O. Jensen, Ãlborg,
Herluf Heiberg Andersen, Silkeborg, og Peter
Frank, Silkeborg, alle BSA.

Silkeborg Motor Sport kørte bakkeløb i
Resenbro, og her var de bedst placerede i de

forskellige klasser, idet den unge Herluf Hei-
berg Andersen med sin 250 cc BSA opnåede

1937

dagens bedste ûd,21.,8 sek.: FIenry Sørensen,

Silkeborg, BSA, G. Christensen, Ãrhus, BSA,
22,3,Harald Hansen, Ãrhus, BSA, 22,8, Carlo
Sejr Jensen, Ä.rhus, BM\ø, 23,0, Hans Dals-
gaard, Vejle, BSA, 23,0, og O. Heick, Skive,

Nimbus, 24,5.
Endelig kørte Nordjyllands Motor Sport

også bakkeløb i Lundby bakker,.og her var
dagens mand pà standardmaskine N. O. Jen-
sen, Ãlborg. Uden for konkurrence deltog
Anker Bach Sørensen, Randers, med sin spe-

cialmaskine og satte dagens rekord 12,4 sek,

N. O. Jensens bedste tid var 13,8 sek.

Sæsonens første og vel nok stØrste trial i
1937 arrangeret af Glostrup og Omegns Motor
Klub blev en stor fynsk succes med sejr til
både Hermann Larsen og Knud E. Mogensen,

Odense.

Tilrettelægningen af dette trial var mØnster-

værdigt udlørt af den arrangerende klub. Fra
hovedkontrollen i ,Turisten. sendtes kørerne
ud i stjerneform dl de forskellige etaper, og så

snart de vendte hjem, gled kontrolkortene på

plads, medens tiderne noteredes på de ophæng-

te tavler, der var let tilgængelige for publikum
og kørere, man kunne altså stadig følge slagets

gang, og dette var ikke kedeligt. Så snart sidste

kort var indgået, blev den endelige pointsbe-
regning loretaget i løbet af få minutter, hvor-
efter man havde en komplet resultatliste.

Ude på etaperne var afmærkninger og kon-
trolposter overalt i orden og fungerede 100

pct., og selv om enkelte etaper grundet det
fugtige vejr var >>noget< smattet, og den store

grusgrav ved Regnemark var vanskelig at for-
cere, klarede alle de deltagende kørere sig fint.
På de vanskelige etaper udkæmpede Flermann
Larsen, Odense, Ch. Christiansen og Josef
Koch nogle drabelige dyster om at opnå de

bedste tider.
At kampen i seniorklassen var meget hård,

vil tydeligt kunne ses af den efterfølgende
samlede resultatliste.

I juniorklassen sikrede Villy J. Nielsen sig

førstepladsen, medens Sigf. Sørensen og Orla
Rasmussen tegnede sig for en anden- og tredie-
plads.

Sidevognsklassen gik som tidligere omtalt
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Dansþ aøtomobiLsports store ndøn i 1930-erne, Poul
Cad.ooits, Købenbaon, I:ord V 8, der rLandt et ,ttdl dÍ
trials og baneløb. Poul Cadooiøs lorsøgte sig også mer)

held. som motorcykelleører med en Zündapp i sideoogns-
lelassen.

også til Fyn ved Knud E. Mogensen, Odense.

Værste konkurrent .varBØrge Chr. Nielsen.
At Poul Cadovius sikrede sig sejren i vogn-

klassen, var ikke nogen overraskelse, men en

svigtende tænding på en af etaperne havde dog
nær kostet så megen tid, at førstepladsen var
Yed at glide ham af hænde.

Den samlede resultatliste kom til at se såle-
des ud:

Senior solo
Naon Mashinmcerhe Klttb Points

1. Flerm. Larsen BSA FMS 490
2.HoIg. Flansen BSA BSA 485
3. Ch. Christiansen Ariel Ariel 455
4. Axel Nielsen Ariel Ariel 450
5. Poul Olsen Cotton Speed 41,5

6. Sv. Damgaard Rudge Speed 385

7. Freem. Steensen MatchlessNimbus 370
8. Jens Rasmussen Triumph SMK 370
9. Josef Koch Nimbus Nimbus 350

10. Dalby Nielsen ,{riel Ariel 325

485
380

Også Fyens Motor Sport startede sæsonen

1.937 med et stort trial, det såkaldte mes[er-
skabstrial. Løbet var præget af meget stor del-
tagelse af sjællandske kørere, der ønskede at
prøve kræfter med deres værste konkurrenter,
Flermann Larsen og Knud E. Mogensen, på
deres hjemmebane. I senior soloklassen lyk-
kedes det da også \Øilly Dalby Nielsen at få
sejren med hjem, efter at Flermann Larsen
havde mødt sit waterloo på en lang etape ved
Sanderumgård, hvor han gik i en mudderpøl
og fik vand i karburatoren.

I sidevognsklassen stod der en drabelig dyst
mellem Knud E. Mogensen, Odense, og Alfred
Jensen, København, der begge kørte BSA.
Disse to kørere skiftedes til athjemføre fØrste-
pladserne på de forskellige etaper, og da løbet

Junior solo

1. Villy J. Nielsen
2. Sigf. Sørensen

3. Orla Rasmussen

4. Ib Jung. Nielsen
5. C. G. Rasmussen

6. Chr. Rasmussen

7. H. Diderichsen
8. A. Fabricius
9. Viggo Petersen

10. Jørg. Nakskov
11. C. B. Bagger
1,2.Benny Nielsen
13. J. Poulsen

Sid.eoogne

1. K. E. Mogensen
2. B. Chr. Nielsen
3. Alfr. Jensen
4. Damg. Nielsen
5. A. Jønsson
6. Th. Nielsen

Automobiler

1. Poul Cadovius
2. Kaj Buch
3. Aage Friis
4.Kjær

1. H. Christiansen
2. K. Schultze

Ariel
Rudge
Triumph
Nimbus
Ariel
OK
BSA
BSA
Suecia

BSA

Speed

ROM
SMK
Nimbus
Ariel
FMS
Lolland
Speed

GOMK
Lolland
Søborg
Nimbus
Nimbus

Nimbus
Nimbus

470
455
440
440
425
385

355
335
310
310
310
t75
150

BSA
Nimbus
BSA
Nimbus
Nimbus
BSA

Ford
Ford
Ford
Ford

Morris
Morris

FMS
Nimbus
SMK
NBMK
NBMK
GOMK

585

515

480
445
425
400

475
425
410
390
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var forbi, var der kun 30 points forskel til
fordel for Knud E. Mogensen.

De fynske mestre blev: Hermann Larsen,

BSA, Knud E. Mogensen, BSA, og Kjeld Han-
sen, Triumph, Sidstnævnte blev fynsk junior-
mester.

Automobilklassen blev som sædvanlig i disse

år vundet af Poul Cadovius, Ford.
En anden glædelig motorsportsbegivenhed i

7937 var et meget stort trial, der blev afholdt
af Sports Motor Klubben nl-olland" ved Lyt-
tesholm på Sydlolland.

Ganske vist havde man i denne landsdel tid-
ligere hvert är arrangeret et åbent trial' hvor
enkelte kørere fra de øvrige landsdele havde
deltaget, men i t937 var det første gang, æt

Sports Motor Klubben "Lolland"s trial i den

gradvar præget af deltagelse af kørere fra hele

landet. Den bedste lokale kører ved dette trial
var Anton Flansen, AJS, der besatte femte-
pladsen i seniorklassen. Juniorklassen gaY

lokal sejr ved H. Diderichsen, BSA, ligesom de

te lørste pladser i begynderklassen blev besat

af lokale kørere, nemlig Flenry Jørgensen,
AJS, Bernth Nielsen, BSA, og E. Langhorn.

Arne Andersen, BSA, og Henry Pétersen,

Suecia, begge fra Lolland, opnåede også pæne

resultater.
Ãbningen af den danske banesportssæson

1937 fandt sted på Fyn den 23. maj ved et

stort løb pä terrænbanen i Langesø, der for-
mede sig som en holdmatch mellem Fyn og

Sjælland.
For Sjælland kørtez Sv. Aage Sørensen, Erik

Orth og Bent Larsen. For Fyn kørte: Bent Jen-
sen, Flermann Larsen og Kjeld Ffansen.

Matchen blev vundet af Fyn med 33 points
mod Sjællands 28 points. Det så fra. starten af
ellers ikke ud til, at Fyn skulle vinde, idet
Flermann Larsen i første heat var uheldig og

kun opnåede 1 point, og Bent Jensen ved ned-
gangen til grusgraven tog for stort et sving og

kom op på kanten af jordvolden, så han måtte
udgå.

Dagens hårdeste match var 3.heet, hvor der
blev udkæmpet en drabelig dyst mellem på den

ene side Sv. Aage Sørensen, Erik Orth, og på

den anden side Bent Jensen og FÍermann Lar-

1937

sen. Sv. Aage Sørensen vandt, hvorimod Erik
Orth måtte udgå efter et styrt.

Det endelige resultat af dagens match kom

til at se således ud:
1.. Bent Jensen 16 P.

2. Sv. Aage Sørensen 15 P,

3. Flermann Larsen 71 p.

4. Erik Orth . 7 p.

5. Kjeld Flansen 6 P.

6. Bent Larsen 6 p.

I en anden individuel match for senior solo

blev resultatet:
1. Charles Christiansen, København' . 20 p.

2. Axel Nielsen, København 16 P.

3. Falk Larsen, Otterup 12 P.

4. Axel Fljæresen, Langesø 9 P.

Et Iøb for begyndere havde H. Ballisager

som vinder i tiden 4,08,6 efterfulgt af Sv.

Johansen, 4,12,2.
Løbet for motorcykler med sidevogn blev

en drabelig kamp mellem Knud E. Mogensen,

Odense, og H. Lautìtzen, der skiftedes til at

vinde hver sin afdeling, og sidste afdeling blev
dømt som dødtløb, idet de tokørere gik over

målstregen nøjagtig samtidig. Efter megen

diskussion blev de to kørere enige om atkØre
en ekstra start, som H. Lauritsen vandt og der-

med matchen.
Resultatet i matchen om Næsbyhoved-po-

kalen, der kun kunne vindes af fynske kørere,
blev:
1. Flermann Larsen, Odense 4 P.

2.K1eId Flansen, Odense 3 P.
3. Falk Larsen, Otterup 2 p.

4. Knud E. Mogensen, Odense L p.

Langesø-pokalen kørte man også om, og

denne pokal kunne vindes af enhver kører.
Den var udsat af Vigerslev kommune, og

pointstildelingen skete efter de bedste opnåede

tider ved hvert løb i sæsonen, og den kører,
der så havde flest points efter sæsonens sidste

løb,havde -¡undet pokalen til ejendom.

Pointsstillingen efter det første løb i kam-
pen om Langesø-pokalen 7937 så således ud:
1. Bent Jensen, Odense 4 p. (1,48'3)
2,Hermann Larsen, Odense . . 3

3. Sv. Aage Sørensen, Kbhvn. 3

4.Erik Orth, København .. .. 1

p. (1,5

P. (1,5

P. (1,5

1,6)
1,6)
3,0)
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Efter løbenes afslutning samledes man til
fælles kaffebord og præmieuddeling på Ko-
minge kro.

Karl Chr. Poulsen bød velkommen og gav
derefter ordet til formanden for Fyens Motor
Sport, fabrikant Karl Madsen, der takkede
kørerne.

Formanden for klubbens sportsudvalg Vald.
Petersen foretog derefter præmieuddelingen og
bad forsamlingen udbringe et trefoldigt leve
for kørerne og klubben.

Det blev sluttet med kammeratligt samvær
og en svingom, så det blev tidligt på dagen,
inden de københavnske kørere nåede hjem.

1937 bød iøvrigt ikke på de helt store bane-
sportsarrangementer ud over Elektrolløbet og
de danske jordbanemesterskaber, selv om mo-
torklubben ,'Speed" havde knaldsucces med et
par nationale løb på banen i Korsør. Nogle
enkelte dirt-track blev det også til på Karre-
bæksminde-banen.

Elektrolløbet 1.937, der var planlagt til den
30. maj på Amager travbane, fik et meget dår-
ligt økonomisk eftermæle, idet alle de danske
kørere, der deltog, ikke kunne få deres godt-
gørelse udbetalt af arrangørerne efter løbet,
der var simpelthen ikke penge i kassen dertil.

Optakten til løbet var iøvrigt medvirkende
til det økonomisk dårlige resultat. - De fleste
af de egentlige danske banekørere meldte sig

overhovedet ikke til start) og grunden var efter
sigende, at et par af den arrangerende klubs

HeLge Jensen, Københaon,
og Bent Jensen, Odense,
tdger en tørn øed et al
31-ernes rnange baneløb,

bestyrelsesmedlemmer udviste en så arrogant
opførsel, at forhandlingerne hurtigt bristede.

At klubberne under den tids fortvivlende
økonomiske forhold forsøgte ar sæme udgif-
terne ned, var der yel intet at sige til, men det
havde altså i dette rilfælde givet er noger dår-
ligt resultat.

Ydermere meddelte et tredie bestyrelsesmed-
lem fra den arrangerende klub i dagspressen
oplysninger om to af datidens bedste danske
banekørere. Disse oplysninger blev omgående
stemplet som positivt løgnagtige.

Altså var Elektrolløbet 1.937 på forhånd
dømt til ikke at skulle blive nogen succes.

Selvfølgelig kunne man også dengang se det
tragiske i, ar kørere som Leif Hirsborg efter
strålende præstationer mente at have vundet
700 kr., eller Agner Flansen 450 kr., eller Sv.
Aage Sørensen 600 kr., og at de så opdagede,
at der alligevel ingen penge var til dem. Reak-
tionen ftakørerne udeblev da heller ikke efter
løbets afslutning.

Det sportslige forløb var ellers udmærket,
og arrangementet fik en præcis og hurtig af-
vikling. Første start gik lige præcis kl. 16,00,
faktisk før speakeren havde nået at få budt
velkommen og annonceret løbets deltagere.
Den præcise starter var Helge Jensen, der som

medhjælp i ryttergården havde en anden dre-
ven motorsportsmand, Holger Sønderup, der
sørgede for at fä kørerne klar til tiden.

Den norske kører og deltager i løbet, Ragner
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C. Ericsen, var ikke mødt ved løbets begyn-
delse, men meldte sig, da kørerne trI 2, start
stod opstillet. FIan kom ikke med her, hvor-
imod han fik lov at starte i slutheatet uden for
konkurrencen, nærmest for at vise sin tilstede-
værelse. FIan placerede sig som sidste mand i
feltet.

Et længere ophold ved tolden i Helsingør
var Ragner C. Ericsen's undskyldning for hans

sene ankomst.
Kampen om Elektrolpokalen var naturligvis

dagens hovedbegivenhed, men nogen egentlig
kamp blev der ikke tale om, dertil var sven-
skeren Torsten Sjøbergs materiel betydelig
bedre end de danske køreres. Kun Engstrøm
ogBaltzer Flansen havde så nogenlunde mate-
riel af samme kvalitet, men disse to kørere del-
tog dette år på grund af stridigheder med løbs-
ledelsen ikke i kampen om Elektrolpokalen.
Sv. Aage Engstrøm deltog derimod i standard-
1øbet.

Den danske kører Hans Flansen deltog med
Dania/JAP, og han var faktisk den eneste,

som man tillagde nogen sejrschance over for
Torsten Sjøberg, men han fik maskinskade
allerede i det indledende heat og måtte udgå.
Første heat blev \øvrigt overlegent vundet af
Torsten Sjøberg i den fine ùd 2,52 kun efter-
fulgt af Agner Flansen i tiden 3,19,4, idet de

øvrige deltagere i heatet udgik.
Andet heat blev lige så overlegent vundet af

Sv. Aage Sørensen i tiden 3,02,8. At Leif Hirs-
borg her besatte trediepladsen med sin 350 cc

1937

Den þcndte Nimbus-þører
Cbr. Jørgensen, ,4,rhøs, d.er

både þørte solo- og side-
,.tognsløb, tager ber en tørn
på grøsbakken ,.ted Fem-
møller med en solomasþi.ne.

Velocette i tiden 3,1,9, var virkelig en bedrift.
Endelig vandt Torsten Sjøberg slutheatet og

dermed en aktie mere i Elektrolpokalen.
Resultaterne fra slutheatet blev iøvrigt:

1. Torsten Sjøberg, Sverige, Suecia . . 2,54
2. Sv. Aage Sørensen, Tårnby/JAP .. 3,03,6
3.8øgh Mathiasen, JAP . 3,07,2
4. Leif Hirsborg, Velocette 350 cc . . 3,22
5. Aage \Øagner, Triumph 3,22,4
6. Agner Ffansen, BSA 350 cc .. . . .. 3,25,6
7. Ragner Ericsen, New Imperial .. 3,30,1

Dagens eneste virkelige kamp kom til at stå

i specialløbet for 350 cc specialmaskiner, hvor
man dog måtte undvære danmarksmesteren
Erik Orth.

I første heat var der hård kamp. Sv. Aage
Sørensen, der kørte på sin 250 cc Brit. Excel-
sior, måtte overlade Tage Brautsch førsteplad-
sen med 6/ro sek., og i andet heat lå Agner
Flansen kun 2/ro sek. foran Leif Hirsborg i
mål. De tætliggende tider skulle altså borge
for en rasende slutkamp i slutheatet.

Dette gik nu ikke i opfyldelse, hvad enten
det var førerne eller maskinerne, der var træt-
te. Tiderne blev knap så gode som de i de ind-
ledende heats.

Leif Hirsborg vandt klart foran Agner
Flansen og Sv. Aage Sørensen, hvorimod Tage
Brautsch mätte nøjes med en fjerdeplads.

Resultaterne fra slutheatet blev iøvrigt:
1. Leif Hirsborg, Velocette 3,24,0

3,25,42. Agner Flansen, BSA
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Fornanden for Rødge Motorkløb, PouI Røsmøssen, Københaan, overræleher her blomster til vinderparret Knud E.

MogensenfHermann Larsen, Od.ense, BSA, efter en af parrets tnange sejre øed de popøIære parløb, sotn blezt þørt

ved Rudge MotorþLubbens løb på Korsørbanen.

3. Sv. Aage Sørensen, Brit. Excelsior 3,27,6
4. Tage Brautsch, Flusquarna 3,28,4
5. Flenning Petersen, AJS 3,29,0

Løbet. lor 500 cc standardmaskiner blev en

gentagelse af Elektrolløbet blot med Sv. Aage
Engstrøm i Torsten Sjøbergs sted.

Sv. Aage Engstrøm var de andre deltagere
langt overlegen med Flermann Larsen, Odense,
som nærmeste konkurrent. Andet heat måtte
forøvrigt køres om, da Jens Rasmussen styr-
tede og brækkede en arm, medens Erik Orth
for ikke at päkøre ham måtte kaste sin ma-
skine, hvorved han selv pådrog sig en muskel-
sprængning. Bent Jensen styrtede i første sving
og måtte udgå.

Vinder af andet heat blev nu Sv. Dam-
gaard.

Tredie heat vandtes af Holger Flansen 3 sek.

foran Ejnar Knudsen.

I slutheatet var Sv. Aage Engstrøm lige så

overlegen som i det indledende heat, men der

blev dog budt på kamp mellem ham og FIer-
mann Larsen, der fulgte godt med.

Resultaterne fra slutheatet blev íøvÅgtt
1. Sv. Aage Engstrøm, Rudge 3,08,0

2. Ffermann Larsen, BSA 3,26,0

3. Holger Flansen, BSA . 3,26,1

4. Sv. Damgaard, Ariel . 3,32,6

5. V. Dalby Nielsen, Ariel . 3,42,0

To sidevognsløb, der afsluttede dagens

sportslige begivenheder) var ikke dårlige, og

de givne handicaps forbavsende godt udreg-
net.

Resultaterne fr¿ disse to løb blev:

Sicleaogne ind.ti.I 750 cc:
1. H. Skov, Dania/JAP
?-. Aage \Øagner, Triumph
3. Knud Mogensen, BSA

Sidevogne over 750 cc:
1. Berthold Ericsson, Sverige, Rex
2. Rud. Petersen, Harley Davidson
3. Bruun Larsen, Indian

4,02,2
4,02,8
4,04,5

4,00,0
4,08,4
4,23,2
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Ãrets sidste store danske motorsportsbegi-
venhed i 1.937 var de danske jordbanemester-

skaber.
Både Danmarks Motor Union og Frede-

rikssund Motorklub, der havde Êäet overdra-
get arrangeringen af de danske mesterskaber
på Frederikssund-banen, kunne have ønsket

sig både et bedre sportsligt og økonomisk
resultat, end tilfældet blev efter de store an-
strengelser, man havde gjort for at stable et

virkeligt storløb på benene, idet mesterskabs-
løbet også omfattede deltagelse af udenland-
ske kørere.

Det viste sig endnu engang, at det var
meget vanskeligt at arrangere motorløb her

i landet i disse år med blot et minimalt øko-
nomisk udbytte. De udenlandske kørere, der
deltog, udtalte også deres forbavselse over,
at man i nærheden af en storby som Køben-
havn anså et publikumsbesøg på 10.000 til-
skuere ved et motorløb for næsten uopnåeligt,
medens man i andre lande sä fra 40-70.000
tilskuere ved løb i lighed med de danske me-

sterskaber, selv om sådanne arrangementer
mange gange blev afholdt langt fra nogen

storby.
Forøvrigt blev besøget efter hjemlige for-

hold ikke dårligt, men altså ikke godt nok
til at dække udgifterne, det var deltagelsen
af de udenlandske kørere, der bragte økono-
mien ud af balance.

Hvad selve løbene angik, så blev resultatet
nye mestre i alle klasser, dog takket være

mange maskinskader uden de rigtig skrappe
opgØr, som man havde ventet og håbet på at
byde publikum.

De udenlandske kørere deltog i løbene om
mesterskabet i 500 cc klassen, men kun i den
individuelle konkurrence, medens bedste dan-
ske kører blev kåret som årets danmarksme-
ster. Som løbene formede sig, ville man have
haft mere fornøjelse af at sparc udlændingene
til den internationale ekspertmatch.

Den østrigske mester Schneeweis skuffede
ikke, da han i allerførste heat straks fra star-
ten tog føringen og vandt sikkert uden at
overanstrenge sig.

Desværre stejlede Baltzers maskine i star-

1937

ten, så man gik glip af en kamp mellem ham
og Schneeweiss, hvorimod Baltzer vandt sit
opsamlingsheat og således alligevel nåede til
slutheatet.

Sigurd Nielsen viste sig her som en ny
stjerne på den danske motorsportshimmel,
ider han præsterede fantastisk god og sikker
kørsel.

I andet heat var Sv. Aage Engstrøm suve-
ræn og behøvede overhovedet ikke at skynde
sig for at sikre sig sejren. De to udenlandske
deltagere, Børje Haag, Sverige, og Leif Sam-
sing, var ikke på noget tidspunkt en trussel.

Leif Samsing fortalte forøvrigt meget be-
klagende, at han aldrig tidligere havde været
stillet over for en græsbane og var ked af, at
han ikke var rustet for denne form af bane-
løb; pä en travbane ville han uden tvivl også

have begået sig bedre.

Slutheatet blev ikke den med spænding
imødesete kamp mellem Schneeweiss, Baltzer
og Engstrøm, sidstnævntes maskine blev stå-

ende i starten, og Schneeweiss vandt over-
legent, medens Baltzer FIansen, Sigurd Niel-
sen og Børje Haag ikke lod mange tiendedele
sekunder 'mellem sig. Baltzer Hansen blev
altså danmarksmester, men det store sus i
kampen om mesterskabet udeblev - desværre.

Sv. Aage Engstrøm tog revanche for sit
uheld i mesterskabsløbet, da man skulle køre
den internationale ekspertmatch, hvor han
vandt alle tre afdelinger i langt bedre tider,
end hvad der hidtil havde været præsteret.

Desværre fik man heller ikke ved denne
lejlighed nogen kamp med Schneeweiss at se,

da han i første afdeling fik magnetskade og
måtte udgå for resten af dagen.

Mesterskabet i 350 cc klassen blev erobret
af mesteren lra 1,932 og 1.933 Sv. Aage Søren-

sen, hvad der måske ikke var så overraskende,
noget mere bemærkelsesværdigt var, at Sv.

Aage Sørensen i alt startede i fem af dagens

løb og gennemførte dem alle.

Mesterskabet i standardklassen var meget

åben i L937, og det var ikke let at spå noget

om udfaldet på forhånd.
Charles Christiansen og Flermann Larsen

vandt hver sit heat i omtrent samme tid, me-
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dens Aage Andersen, Holger Flansen og Viggo
Bender lå meget tæt pi de følgende pladser.
Det blev imidlertid Charles Christiansen, der
tog mesterskabet, skarpt forfulgt af Holger
Flansen, medens Aage Andersen, der var en

ganske ny kører, viste sig at være i besiddelse

af glimrende evner.
Foruden sit mesterskab vandt Charles Chri-

stiansen den af dir. Ejnar FIøst, ,Autoropa<,
udsatte sølvpokal.

Sidevognsmester 1.937 blev David Axels-
son, der endelig nåede et gennembrud med
sin nye maskine, en Danial JAP, noget som

han i lang tid havde været sikker på vilde
komme.

Eneste dramatiske situation under hele
løbet indtraf i standardløbets 2. heat, hvor
Axel Nielsen og Roel Petersen tørnede sam-

men, hvorefter der gik ild i Roel Petersens

maskine, en Matchless. Branden blev dog
hurtigt slukket, og maskinen kunne køre
videre, ligesom ingen af de to kørere kom
noger ril.

De samlede resultater fra danmarksmester-
skaberne 1937 blev:

500 cc special:

l.Baltzer Flansen, JAP . 2,05,0
(Danmarksmester).

2. Sigurd Nielsen, JAP 2,05,2
3.8ørje Haag, Flusquarna 2,05,4
4. Sv. Aage Sørensen, JAP 2,06,0
5. Anders Pedersen, JAP.. 2,1.0,0

350 cc special:

1. Sv. Aage Sørensen, Brit. Excelsior 2,12,2
(Danmarksmester).

2. Tage Brautsch, Ffusquarna 2,17,6
3. Erik Orth, Rudge .. . 2,18,0
4. Bent Larsen, Ffusquarna 2,78,2
5. Leif Hirsborg, Velocette 2,19,4

Standard.møsþiner indtil 500 cc:

1. Charles Christiansen, Ariel 2,14,0
(Danmarksmester).

2. Holger FIansen, BSA . 2,18,0
3. Aage Andersen, Velocette 2,22,0
4. Viggo Bender, Rudge 2,26,2

Sideaognsmasþiner:

1. David Axelsson, Dania/JAP . . .. 2,24,6
(Danmarksmester).

2. H. Skov, Harley Davidson 2,29,0
3. Berthold Ericsson, Flusquarna 2,38,8
4. Poul Erslev, Nimbus 2,45,2
5. Josef Koch, Nimbus 2,45,8

De danske forhåbnnger om et nordisk me-
sterskab i 1,937 bristede både i sidevogns-
klassen og soloklassen, idet både Sv. Aage
Engstrøm og David Axelsson udgik med ma-
skinskade pä et ret tidligt tidspunkt af dette
løb, der i 1937 blev afholdt så langt mod
nord som aldrig tidligere, nemlig på en trav-
bane ved Trondhjem i Norge.

Nordiske mestre i 1937 blev Børge Haag,
Sverige, Flusquarna, 3,09,0, og Berthold
Ericsson, Sverige, Flusquarna, 3,28,8.

Også nationsmesterskabet blev vundet af
Sverige ved Børge Haag, Sten Edlund og B.
Berggren, alle Flusquarna.

Mec{ et par udmærket gennemførte efter-
årstrials sluttede den danske motorsportssæ-
son 1,937, en sæson rig på motorsportslige
begivenheder, dog som regel alle med et øko-
nomisk utilfredsstillende resultat grundet. den
store statsafgift, som arrangØterne havde at
slås med, noget der til tider også kunne være
medvirkende til 

^t 
ødelægge det sportslige,

da der altid skulle spares ved tilrettelægnin-
gen af sportsarrangementer.
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Det gik meget trægt med ar fä den danske
motorsportssæson 1938 i gang. Kun to trials
afholdt af Numbus Klubben og "Speed", det
sidste som et dag-nat trial, samt et stort klub-
trial afholdt af Fyens Motor Sport, var med
til at præge forårsmånederne.

Rudge Motor Klubben havde æren af ar

indvi den danske banesportssæson 1938 på
Korsør-banen den 10. april.

Klubben havde i hvert fald fortjent at fâ.

fornøjelse af arrangementet, men igen blev
det skattevæsenet som så ofte før, der havde
mest udbytte ud af klubbens og kørernes an-
strengelser.

Løbene var godt tilrettelagt og gennem-
førtes med prisværdig præcision, og det del-
tagende felt af kørere var 1ævnbyrdigt mat-
chet, således at publikum virkelig fik noget
af den spænding, som det altid tørster efter
ved motorløb, og som en arrangØr i det lange
løb ikke ustraffet kan snyde for.

Selv den frygtede mester Sv. Aage Eng-
strØm, der startede i standardklassen, måtte
kæmpe for sin velfortjente sejr i såvel stan-
dardløbet som pokalløbet.

I standardløbet lå den sammenbidte fynbo
Knud E. Mogensen længe side om side med
Engstrøm, og i opløbet vaf Leif Hirsborg
lige i baghjulet af disse to.

1938

Et vae oaer den popølare
Korsør ntotorbøne, Den

forreste þører er Hans
Hansen, Næswed, efter-
falgt at' Torsten Sjøberg,
Soerige.

Som tiderne fua de forskellige heat viser,
har der hele løbet igennem værettale om kniv-
skarp konkurrence.

1. beøt:

1. Poul Kalør, Rudge 2,37,2
2. Aage Andersen, Velocette 2138,0

3.8ørge Bagger, Triumph 2,39,5
4. N. V. Jensen, BSA . 2,39,6

2, heøt:

1. Sv. Aage Engstrøm, Rudge 2,28,0
2. Knud E. Mogensen, BSA 2,30,0
3. Leif Hirsborg, Velocette 2,37,2
4. Jens Rasmussen, Triumph 2,31,5

Sløtheøt:

1. Sv. Aage Engstrøm, Rudge 2,25,0
2. Knud E. Mogensen, BSA 2,26,2
3. Leif Hirsborg, Velocette 2,26,4
4. Poul Kalør, Rudge 2,27,5

Jens Rasmussen styrtede i slutheatet, og
Aage Andersen, der lå lige efter, udførte en

lynhurtig manØvre og undgik at päkøre ham,
hvilket ir-rdbragte en fortjent konduitepræ-
mie.

Ekspertløbet bragte ikke helt den spæn-

ding, det burde, takke være Baltzer Ffansens

fatale uheld i de to første heat, hvor han
havde vrøvl med maskinen, som han først fik
bugt med i slutheatet, som han til gengæld
vandt overlegent.
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Et popalært Velocette-par oed 31-ernes parløb, en løbslornt sorn så at sige alle baner i d,e år baode på progratnmet.
Frø r¡enstre Aage Andersen og Leif Hirsborg, begge Købe;thaan.

Første heat viste, at Flans Hansen stadig
havde gas i håndtaget, men desværre var der
ikke nok til de to sidste heat.

Resultatet blev, at Torsten Sjøberg, Sverige,
vandt med 7 points, Flans Flansen, 6 points,
og Baltzer Flansen, 3 points.

Torsten Sjøberg havde dagens bedste tid
2,10,2.

Et parlø6 viste god kamp mellem parrene
Engstrøm/Kalør, Knud E. Mogensen/ N. V.

Jensen og Leif Hirsborg/Aage Andersen.
Skiftene var godt tilrettelagt, og løbet gik

på bedste måde, kun måtte parret Lohmann
Rasmussen/Villy J. Nielsen udgå på grund
af maskinskade.

Resultatet af parløbet blev:
1. Sv. Aa. Engstrøm/P. Kalør, Rudge 17,35,2

2.K.8. Mogensen/N. V. Jensen, BSA 18,34,9
3. L. Hirsborgl Aa. Andersen, Veloc. 18,48,0
4. H. Svensson/FI. Flarpelund, Veloc. 18,50,0
5. J. Rasmussen/E. Andersen,Triumph 18,51,4
6. P. Sander/B. Bagger,Nimbus .. .. 18,51,8
7.Edv. Jensen/P. Cadovius, Nimbus 18,59,2

Dagens store hanclicep, der sluttede løbet,
blev vundet af Børge Bagger, Triumph, i
3,1,7,0, efterfulgt af Poul Sander, Cotton,
3,1.7 ,2, Lohmann Rasmussen, Matchless,
3,1.8,0, og Poul Cadovius, Nimbus, 3,27,3.

Selv om banesportssæsonen altså var be-

gyndt, blev der den 22. april afviklet et stort
tíal pä Lolland, 1. afdeling af det nu indstif-
tede danske mesterskab i trial,

Løbet, der startede fra Florsltrnde kro som

hovedkontrol, var tilrettelagt af Lollands-
klubbens formand Marius Hansen, der her
havde præsteret et meget stort arbejde uden
rnedhjælp fra andre klubber, Glostrup og
Omegns Motor Klub, der var repræsenteret
ved dens formand, Carl Ohlsen, og Aage

Nielsen.

Der deltog i alt 35 kørere i rnesterskabs-

løbet, der omfattede 6 etaper. Hvad selve

løbet angik, forbavsedes man ovel de ualmin-
delig fine tider, der blev opnået af junior- og

begynderkørere, noget der tydede på, at en
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Et t'elt af Þørere på den popølære Íynslee terrænbane i Langesø, hoor der i 3l-erne altid blev bødt på spændende

þoni¿urrencer og tneget stort pubLiÞømsbesøg.

hel ny stab af motorkørere var ved at rykke
frem.

Den unge Ib Junggaard Nielsen fra Køge
var en af disse sammen med de lokale lolland-
ske kørere Henry Jørgensen og H. Diderik-
sen, samt fynboen Lohman Rasmussen, der
alle opnåede bemærkelsesværdige resultater i
juniorklassen.

I begynderklassen var det i særdeleshed

Joachim Gissings, der gjorde sig bemærket
ved at opnå lige så gode resultater som de bed-
ste juniorkørere.

I seniorklassen stod der en drabelig dyst
mellem Flermann Larsen, Odense, der senere

vandt det danske trialmesterskab, og den sjæl-

landske trialmester Orla Knudsen, Køben-
havn, idet disse to kørere skiftedes til at være
etapevindere.

I sidevognsklassen var Knud E. Mogensen,
Odense, urørlig, og det blev da også ham, der
hjemîørte danmarksmesterskabet i trial 1938
til Fyn.

Det samlede resultat fra mesterskal¡sløbet

blev:

Senior solo:
l.Ffermann Larsen, BSA ..590p.
2. OrIa Knudsen, Triumph 525 p.

3. Orla Rasmussen, Triumph 450 p.
4. Charles Christiansen, Ariel .. .. 435 p.

5. Josef Koch, Nimbus . . . . 430 p.

6. Holger Flansen, BSA . . . . 400 p.
7. Jørgen Petersen, BSA . . . . 390 p.
8. Anton Flansen, AJS . . .. 375 p.
9. Poul Cadovius, Nimbus 365 p.

10. Axel Nielsen, Ariel . . . . .. 350 p.
11. Lion Flansen, Royal Enfield . . . . 285 p.

12. Sigfred Sørensen, Rudge .. 275 p.

Junior solo:
1. Ib Junggaard Nielsen, Nimbus .. 505 p.

2.Henry Jørgensen, Triumph .. .. 485 p.

3. Helge Dideriksen, BSA . 480 p.
4. Lohmann Rasmussen, Matchless . . 455 p,

5. E. Langhorn, Triumph . . 435 p.

6. Poul Sander, Nimbus . . . . 435 p.
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7. Hilding Svensson, Velocette
8. Knud Rasmussen, BSA
g.Evald Carlsen, Gillet .. .. ..

1,0. lørgen Nakskov, BSA
11. Carlo Rasmussen, BSA
t2.Bernr. Nielsen, BSA .

Begynd.ere solo:
1. Joachim Gissing, Triumph ..
2.Egon Schlander, BSA .. .. ..
3.Børge Jensen, Nimbus
4. Svend Larsen, Suecia

Sideaogne senior:
1. Knud E. Mogensen, BSA
2. Poul Erslev, Nimbus
3.8ørge Chr. Nielsen, Nimbus

Sidevogne jønior:
1.Arne Andersen, BSA ......
Det var derefter Fyens Motor Sports tur

til at åbne den fynske banesports sæson på
Langesø-banen. Klubben havde for 1938 til-
rettelagt 2 forâ,rsløb og 2 efterärsløb. Det
første blev afholdt den 8. maj i et langtfra
tiltalende vejr med haglvejr og orkan, men
alligevel var der mødt over 3000 tilskuere,
der kom til at overvæîe eî række spændende

løb.
Løbet foregik som sædvanlig pä Langesø-

banen i et hurtigt tempo, og man bemærkede,
at begynder klassen talte mange nye navne,

Sitlevognsløbene s, grand.

old. rnøn. sidst i 3O-erne,

Brøøn Larsen, Odense,

Indian, bør igen oøndet
sølvtøj på Korsør motor-
bane.

der gjorde sig udmærket bemærket. Publikum
blev som sædvanlig vidne til en række spæn-
dende episoder på den morsomme jordbane,
der dog alle endte uden alvorlige uheld, bl. a.

slog Klixbøll en saltomortale på toppen af
den store bakke, men kom fint fri af maskinen.

Ffermann Larsen var dagens mand, men
han var til tider hårdt trængt af Sv. Aage
Sørensen. Bent Jensen havde sendt afbud, da
lægen havde nedlagt startforbud efter et fald,
som Bent Jensen havde haft på landevejen.
Bent var godt gal i hovedet og begyndte
straks at lede efter en ny doktor.

Knud E. Mogensen havde en af sine sorte
dage og så mere til konkurrenternes baghjul,
end han plejede, hvorimod H. Skov blev
dagens mand i sidevognsklassen.

To nye fynske seniorkørere hhv. i ekspert-
klassen og senior standardklassen, som man
også lagde mærke til ved dette løb og spåede
en god fremtid som motorsportsmand, var
Lohmann Rasmussen og Kjeld Flansen.

Resultaterne fra åbningsløbet 1938 på Lan-
gesø-banen blev:

Begynd.ere:

1. Svend Schmidt, BSA . . ..
2. \Øerner Rasmussen, Rudge

3,52,4
3,52,5
3,58,03. H. Møller Pedersen, AJS

Ek,sperter:
1. Flermann Larsen, BSA

430 p.
430 p.
410 p.
315 p.
310 p.
290 p.

580 p.
545 p.
520 p.
485 p.

590 p.
535 p.
525 p.

580 p.

s00

. 11p.



2. Sv. Aage Sørensen, JAP . . . .

3. Erik Orth, OK
a. Kjeld FIansen, Rudge

Senior solo:
1. Lohmann Rasmussen, Rudge .. .

2. Knud E. Mogensen, BSA . . . . .

3. Agner Flansen, BSA .

4.J. P. Mortensen, JAP
5. Poul Kalør, Rudge
6. Finn Larsen, BSA .

Sid.eaogne:

1. H. Skov, Harley Davidson .. .

2. Poul Erslev, Nimbus
3. Knud E. Mogensen, BSA .. .. .

1 938

Den ønge Silleeborg-Þører
Herløf Heiberg Andersen

forsøger sig her i sideoogns-
þløssen oed et baþþeLøb i
Resenbro i 1938. Efter støo-
sÞ1,en at dørnme er der lart
oaer t'eltet.

mand og vandt alt, hvad han deltog i, lige-
som han overtog Flermann Larsens første-
plads i kampen om Langesø-pokalen med 4

points mod Flermann Larsens 3 points. Iøvrigt
var feltet af deltagende kørere omtrent det
samme som ved årem første løb pït banen, og
placeringerne blev da omtrent også de samme.

12. juni stod Søborg og Omegns Motorklub
for et stort arrangemenr på Frederikssund-
banen med deltagelse af et meger fint felt af
kørere bl. a. de to svenskere Olle Blomberg
og Eskil Carlsson, der dog begge måtte se sig
slået af den danske kører Bøgh Mathiasen.
Det sportslige var altså i orden ved dette stor-
løb, men det økonomiske bød faktisk på ruin
for arrangørerne, ikke blot svigtede publikum
totalt, men ydermere var der mange gratister,
der overværede løbene fra den nærliggende
Kalvø's jorder, hvor ejeren af jorden ikke
gjorde nogen indsigelse imod publikums op-
hold.

Efter denne totale fiasko på Frederikssund-
banen havde alle motorløbsarrangører fået en

skræk i livet for at starte også små arrange-
menter, således at sommerens hele motor-
sportslige aktivitet på Sjælland blev udfoldet
på dirttrackbanen i Karrebæksminde, hvor
man afholdt 4 gode løb. Det var i særdeles-

7

6

5

P'
P'

P.

3,26,8
3,32,6
3,34,2
3,39,2
3,42,0

.. 3,54,6

3,57,0
3,5 8,8

4,01.,0

Rudge Motorklubben var igen på færde
den 10. maj med etIøb pä Korsør-banen, hvor
det i særdeleshed var Flans Flansen, der var
dagens mand, idet han på overbevisende måde
slog den svenske ropkører Torsten Sjøberg.

Endelig sluttede Fyens Motor Sport forårs-
sæsonen med løb pã. Langesø-banen den 22.

maj.

Løbet blev det bedste, der hidtil havde
været afholdt på denne bane, og det milde
forårsvejr havde fyldt tilskuerpladserne til
trængsel.

Bent Jensen, der igen var med, blev dagens
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hed de to danske navne Baltzer Flansen og

Flans Flansen, der var pä motorsportspubli-
kummets læber denne sommer.

4. september var Fyn så igen skueplads for
gode og spændende Løb pä Langesø-banen,

hvor successen ikke svigtede. Publikum mødte
i stort tal, og kørerne ydede deres bedste, så

man så fortrøstningsfuldt tiden i mode, hvor
det sidste af de planlagte fire løb, der omfat-
tede den fynske banesportssæson 1938, skulle
afvikles, nærmere betegnet den 18. september,
Dette løb blev imidlertid af politiet forbudt
på grund af mund- og klovsyge på Fyn.

Tilbage til løbet den 4. september, der altså

ufrivilligt blev årets sidste på Fyn, så var det
fremmødte publikum på over 6.000, og det
anmeldte antal kørerc udgjorde 33.

Vejret var det smukkeste, man kunne tænke
sig - solen stod højt på himmelen, og en svag

brise fik det danske og svenske flag til at
blafre i den varme septemberluft. Det svenske

flag var hejst til ære for John Møller, Sverige,
der deltog i ekspertklassen.

Angående det sportslige så blev Josef Koch
diskvalificeret i 4. start, og Kjeld Hansen fik
ingen tid i samme start, da han væltede et af
afmærkningsflagene.

I 5. start ekspertrace førte Flermann Lar-
sen løbet fulgt af Bent Jensen og Sv. Aage
SØrensen, hvorimod svenskeren John Møller
kom langt bagefter.

I sidevognsløbets første afdeling skiftedes

H. Skov og Lauritzen til at føre, sâ. heatet
fik et spændende forløb, men da Lauritzen
skulle ned i grusgraven sidste gang, ville cyk-
len ikke, og han kørte uden for flagene, og
så var det sket.

I .8. start ekspertrace havde Erik Orth det
uheld, at kæden faldt af , og han måtte udgå.
9. start slutheat for senior solo sejrede Loh-
mann Rasmussen, medens Orla Knudsen
måtte udgå på grund af punktering. I 10.

start for sidevogne kæmpede Poul Erslev og

\Øilly Jørgensen drabeligt. \Øilly Jørgensen
lå i spidsen, men da han skulle op af grusgra-
ven, gik maskinen i stå, og Erslev gik forbi.

I pokalløbet om Continental-pokalen blev
Flermann Larsen vinder for tredie gang og

fik derved den smukke pokal til evig arv og

qe.
I slutheatet for begyndere var Sv. Aage

Petersen, Odense ude for, at hans forhjul
eksede, så han ikke kunne dreje ned i grus-

graven men i stedet fortsatte lige ud mod
publikum. Sv. Aage Petersen var imidlertid
resolut, idet han få meter før publikumsheg-
net kastede maskinen og slog selv en flot sal-
tomortale uden at komme noget dl selv eller
forvolde skade på andre. Flot klaret.

Aage Christensen måtte i 14. start udgå, da

hans fornav brød sammen, og i slutheatet
punkterede \Øilly Jørgensen på baghjulet,
noget han først mærkede, da dæk og slange

blev revet af fælgen.
Den samlede resultatliste kom derefter til

at se således ud:

Begynd.ere solo:
1. Sv. Schmidt, Mesinge .. .. 3,38,6

2. O. Klixbøll, Odense 3,40,6

3. Rich. Rasmussen, Odense .. 3,45,8

4. H. Møller Petersen, Gundestrup . . 3,55,0

Senior solo:
1. Lohmann Rasmussen, Odense .. .. 3,L2,0

2. Poul Kalør, København .. 3,72,8
3. Johs. Nielsen, København 3,19,2

4. Jens Rasmussen, København 3,22,9

5. Irving Jensen, København 3,24,0

6. Orla Knudsen, København 3,41,4

EÞspert race,

1. Flermann Larsen, Odense 15 p.

2.Bent Jensen, Odense 72p.
3. Sv. Aage Sørensen, København . . .. 9 p.
4. John Møller, Sverige 4 p.

Søndag den 28. august blev årets største
motorsportsdag i Danmark i 1938, idet de

nordiske mesterskaber var henlagt til Dan-
mark og blev afviklet samtidig med, at man
kørte Elektrolløbet.

Beklageligvis havde det ikke været muligt
at få en aftale med Amager travbanes ledelse'

om leje af banen til dette betydelige Iøb, der
i stedet blev henlagt til Frederikssund-banen.

Løbet blev en stor succes, og Søborg og
Omegns Motorklub fik økonomisk oprejsning
for sit store underskud ved løbet tidligere på
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året samme sted. For dansk motorcykelsport
blev det også en stor dag, idet Sv. Aage Eng-
strøm slog hele den øvrige elite af motorkø-
rere fra de nordiske lande og hjemførte der-
med sin første aktie i Elektrolpokalen' lige-
som sidevognskøreren David Axelsson hjem-
førte det nordiske mesterskab til Danmark.

De danske jordbanemesterskaber 1938 blev
den 25. september afviklet på landets så at
sige eneste brugelige jordbane, Korsør-banen,
idet man totalt havde ødelagt Ganløse-banen

ved at afholde et automobilløb pä denne.

Danmarksmesterskaberne, der blev arran-
geret af Rudge Motorklub, blev afviklet i
strålende efterårsvejr for godt besatte tilsku-
erpladser, men heller ikke i dette tilfælde blev
arrangementet noget lukrativt foretagende
rent økonomisk for andre end sk?Ìttevæsqnet.

Sportslig set forløb dagen glimrende, selv
om et par styrt satte nogle af de bedste kørere
ud af spillet, således Sv. Aage Sørensen og
Bent Jensen. Ingen af styrtene medførte dog
heldigvis alvorligere uheld.

Det helt store sus fik man kun lidt af i
opløbskampen i standardklassens slutheat,
hvor Aage Andersen havde ført alle 4 omgan-
ge og vistnok selv anså sig for sikker vinder
for så lige på målstregen at se sejren ryge,
idet Orla Knudsen efter en glimrende og ra-
sende slutspurt passerede ham og vandt med

1938

Bent Jensen, Odense, der
gennetn ntange å.r gik fra
sejr til sejr, þom¡ner her ud
at' sidste x.,ing i fineste stil
og tilt'øjer yderligere en

sejr til de mange,

1/ro sek. Aage Andersen måtte altså trøste sig

med at ligge klods op ad danmarksmesteren
endda som en meget fin nr. 2.

Standardløbets første heat var reserveret
350 cc maskinerne, hvoraf de to bedste skulle
med i slutheatet om danmarksmesterskabet.
Efter det sidste opgør i denne klasse på Fre-
derikssund-banen havde man ventet, at de

hurtigste 350 cc maskiner kunne have hævdet

sig nogenlunde med de store, men dette viste
sig ikke at skulle blive tilfældet. De to bedste

p?t ISO cc maskiner blev Hugo Flarpelund,
Velocette, 2,47,2, og Aage Christensen OK,
2,53,6.

Andet heat bestod ligesom tredie heat ude-
lukkende af 500 cc maskiner, og her lagde
Aage Andersen og Holger Flansen sig i spid-
sen i hård kamp, men i tredie sving efter star-
ten styrtede Holger Flansen og udgik,

Resultatet blev derefter:

1. Aage Andersen, Rudge .. .. 2,34,4

2. Johs. Nielsen, Triumph . . .. 2,37,0

3.Viggo Mikkelsen, BSA . ... 2,50,8

Tredie heat var Orla Knudsens fra start til
måI, og man var nogenlunde klar over, hvor
man skulle søge den kommende danmarks-
mester, han var intet øjeblik truet af de føl-
gende.
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1938

Indgøngsportalen til Korsør Motorbane, hoor bl. a.

Rødge Motorkløb sidst i 31-erne afhold.t mdnge store
notorløb med, deLtøgelse at' de bedste dansþe h.ørere

forøden en ræþþe store udenlandsþe naone.

Resultatet blev:

l,.OrlaKnudsen, Norton .... 2,26,6
2.JensRasmussen, Rudge .... 2,33,8
3. Villy Dalby Nielsen, Ariel, . . .. .. 2,35,0

Slutheatet blev det mest spændende. Man
havde ventet at se Orla Knudsen i spidsen,
men i stedet blev det Aage Andersen, der gik
frem skarpt forfulgt af det øvrige felt med
Orla Knudsen forrest. Aage Andersen blev
dog stadig ved at holde Orla Knudsen på
afstand lige indtil målstregen på sidste om-
gang, hvor Aage Andersen sikkert blev lige
så overrasket som publikum over, ar Orla
Knudsen efter enorme kraftanstrengelser lige
i målet snuppede danmarksmesterskabet og
endnu engang beviste, hvillcen dygtig kører
han var. Orla Knudsens mesterskab var vel-

fortjent, selv om der var almindelig sympati
for den skuffede nr. 2. Om tredie- og fjerde-
pladsen kæmpede Johs. Nielsen og Jens Ras-
mussen.

Slutresultatet blev:

1.Orla Knudsen, Norton .... 2,21,4
(Danmarksmester 1938).

2. Aage Andersen, Rudge .. . . 2,2I,5
3. Johs. Nielsen, Triumph .. 2,28,0
4. Jens Rasmussen, Rudge .. .. 2,28,8

Agner Flansen, der tidligere havde erobret
et danmarksmesterskab i 250 cc specialklassen
på Korsør-banen, kunne ikke hamle op med
den nyopdukkede stjerne Irving Jensen, der
var ganske urørlig. Viggo Bender udgik i før-
ste omgang, og Anders Pedersen kunne ikke
rigtig blive dus med den lille maskine.

Slutresultatèt blev:

1. Irving Jensen, Rudge .. .. 2,36,8
(Danmarksmester 1938).

2. Agoer Flansen, BSA . . .. .. 2,45,4
3. Anders Pedersen, Brit. Excelsior .. 2,49,0

350 cc specialklassen blev ikke uden spæn-
ding, idet feltet var sammensat aÍ kørere,
der næsten alle havde vinderchancer.

Leif Hirsborg førte og syntes i de tre første
omgange som oplagt vinder, men måtte så

udgå med maskinskade. Erik Orth lå lige efter
og var derefter urørlig. Bent Jensen lå efter
første omgang som nr. 3, men styrtede og ud-
gik med nogle hudafskrabninger.

Slutresultatet blev derefter:
1. Erik Orth, OK-Supreme .. 2,25,4

(Danmarksmester 1938).
2. Agner Hansen, BSA . . .. .. 2,37,2
3. Finn Larsen, BSA . 2,33,6
4.Ejnar Andersen, Velocette 2,35,0

Man havde ikke ventet store overraskelser
i de indledende heats i 500 cc specialklassen,
men fik det alligevel.

I første heat kom Sv. Aage Sørensen lidt
for sent fra staft, og lige efter første sving
styrtede han i forsøget på at frigøre sig fra
det øvrige felt. Hermed var håbet om et spæn-

dende slutheat stærkt forringet, og kampen i
første heat kom til at stå mellem de to kendte
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dirt-trackryttere Anders Pedersen og Sigurd
Nielsen med to Olsen'er noget efter, nemlig
Th. Olsen og Ferd. Olsen.

Resultatetl
1. Anders Pedersen, JAP . . .. 2,22,2

2.Sigurd Nielsen, Rudge .... 2,23,8

3. Th. Olsen, JAP 2,35,6

4. Ferd. Olsen, Rudge 2,36,4

Andet heat var oplagt Baltzer FIansens, der
kunne køre, som han ville. Jørgen Petersen
havde lige så lidt konkurrence på 2. pladsen

efter at Bent Jensen var blevet forhindret i
start efter sit uheld.

Resultatet:
..l.Baltzer Hansen, JAP . . .. 2,18,0
2. Jørgen Petersen, JAP . . .. 2,32,0
3. Kjeld Hansen,. JAP 2,51.,2

Slutheatet blev lige så let vundet af Balt-
zer, som dog uden konkurrence . præsterede

dagens bedste tid 2,73,4. Man kom altså helt
til at mangle konkurrence og kamp i denne
klasse, noget Sv. Aage Sørensen, der kørte
Engstrøms hurtige Rudge, måske kunne have
ydet, men nu måtte renoncere på efter sit
styrt.

Slutresultatet blev:
l.Baltzer Flansen, JAP .. .. 2,13,4

(Danmarksmester 1 938).
2.Anders Pedersen, JAP . ... 2,18,8
3. Sigurd Nielsen, Rudge .. .. 2,19,2
4. Jørgen Petersen, JAP .. .. 2,25,0

I 938

Jens Rasmu:sen, Køben-
haan, er ber i aþtion med
sin BSA på l(orsør motor-
bane i 1938.

I sidevognsløbet var der tilløb til sensation,
idet Hans Lauritzen, Indian, straks fra staÈ-

ten tog spidsen og ikke var meget tilbøjelig
til at lade sine konkurrenter slippe forbi, og

disse var naturligvis hver for sig ikke oplagt
til at give plads for hinandens overhalings-
.forsøg.

Det varede dog ikke Iænge, inden den na-
turlige rækkelølge var indtaget, og uden næv-
neværdig modstand generobrede David Axels-
son sit danmarksmesterskab, som det sig bur-
de for en nybagt nordisk mester. H. Skov
opnåede en fin andenplads, og Lauritzen
måtte se sig henvist til en tredieplads.

Slutresultatet:
1. David Axelsson, DanialJAP .. . . 2,32,6
2. H. Skov, Hærley Davidson 2,34,0
3. H. Lauritzen, Indian .. .. 2,39,6

Løbene var derefter slut, og man kunne gå

over til en festlig laurbærkransning af de ny-
bagte danmarksmestre samt præmieuddelin-
gen, der afsluttede den udmærkede motor-
sporisdag og den danske banesportssæson

1,938.

Ikke så snart rrar banesæsonen sluttet, f.ør

en række trials tog deres begyndelse.
BSA Klubben lagde ud med en afdeling af

danmarksmesterskàbet, der var fint tilrette-
lagt og blev afviklet under ledelse af klub-
bens formand C. G. Rasmussen og kasserer
O. Kaus Jensen. Løbet blev eh triumf for
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Hermann Lørsen er her tted. at skifte tændrør på sin

trot'aste BSA om rnoÍgenen efter at være blevet oinder
af natetaperne oed et dag- og nattrial.

Fyn og Lolland, idet Hermann Larsen besatte

førstepladsen i senior soloklassen, Knud E.

Mogensen førstepladsen i sidevognsklasseno

og Erik Langhorn, Lolland, tog sig af sejren i
juniorklassen.

Næste gang, der blev kaldt til danmarks-
mesterskabsafdeling i trial, var Fyens Motor
Sport arrangør, og her gjaldt det den endelige

kamp om mesterskabet.
Sportsudvalget i Fyens Motor Sport havde

er meget vanskeligt arbejde med at få tilrette-
lagt dette Løb, idet der så at sige på alle land-
ejendomme på Fyn var mund- og klovsyge'
men til sidst fik man det dog klaret ved at
udlægge reserveetaper, som kunne tages i
brug, såfremt de planlagte i sidste øjebllk
skulle komme til at ligge i et for sygdoms-

smittefaren afspærret område. Denne dispo-
sition med reserveetaper viste sig i sidste øje-

blik at være klog politik, idet man søndag

måtte tage to af dem i anvendelse, da politiet
i sidste øjeblik afspærrede to af de ordinære'

Den sidste afdeling ú det danske trialme-
sterskab blev en stor succes for fynsk motor-
sport, idet Ffermann Larsen blev danmarks-
mester 1933 i senior solo, og Knud E. Mogen-

sen blev danmarksmester 1938 i sidevogns-
klassen.

Vinder af begynderklassen blev Sv.

Schmidt, Mesinge, Fyn, BSA, og eneste sjæl-

landske sejr blev ved Hilding Svensson,

Triumph, der vandt juniorklassen.

Søndagen efter gjaldt det de sjællandske

mesterskaber i trial, der blev afglort ved et af
Glostrup og Omegns Motor Klub arrangeret
trial. Det var i særdeleshed klubbens to trial-
eksperter Carl Ohls.en og Aage Larsen, der
havde æren f or det udmærket tilrettelagte løb,
der fik en lige så udmærket og sikker afvik-
ling.

Sjællandsmester i senior solo blev Orla
Knudsen, Norton, og mesterskabet i side-

vognsklassen blev vundet af Poul Erslev,
Nimbus.

Efter at Nordre Birks Motorklub og Har-
1ey Davidson Klubben også havde afviklet et
par gode trials, var det slut med motorsports-
arrangementer i 1938, men man var da også

på tidspunktet for afholdelsen af årets sidste

trial nået helt hen til december måned.

De motorsportsbegivenheder, der hidtil er

omtalt under 1938, er sådanne, som blev af-
viklet af motorklubber under Danmarks
Motor Union og var godkendt af denne

union, men derforvden rørte der sig også et

livligt motorsportsliv i alle de jydske klubber,
der var medlem af landsdelsunionen Jydsk
Motor Union, men som ikke var medlem af
Danmarks Motor tlnion, hvorfor jydske

kørere ikke kunne deltage i fynske, sjælland-
ske og lollandske motorsportsarrangementer
og omvendt.

Vi skal imidlertid også se på det motor-
sportsliv, der rørte sig i Jylland i 1938, alt
medens der fua så at sige alle sider inden for
dansk motorsport blev udtrykt ønsker om, at

man snarligt måtte komme til en forståelse

mellem jydsk motorsport og det øvrige lands
motorsportsorganisationer til glæde for begge

parter.

Nimbus-klubben i Ãlborg, der for første
gang afholdt et åbent løb, indviede den jyd-
ske motorsportssæson 1938 med dette løb, et
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stort bakkeløb, d,er blev arrangeret i Flammer

bakker ved Ãlborg søndag den 1. maj.

Carl Jensen, .Ã,lborg, tog sig ved denne lej-
lighed af dagens bakkerekord med sin nye

BSA Imperia-Star i tiden 15,5.

N. O. Jensen, Ãlborg, og Henning Mor-
tensen, Ä.lborg, kæmpede hårdt og opnåede

dødt løb om andenpladsen, hvorimod den
jydske storkører Herluf Heiberg Andersen,

Silkeborg, som man også havde tilregnet en

god tid, måtte se sig slået ud af en maskin-
skade, hvad ikke mindst publikum var skuf-
fet over.

Listen over de samlede placeringer fik fd-
gende udseende:

350 cc solo:

L. Peter Jensen, Randers, Ariel . . .... 1619

2. Aksel Jensen, Ãlborg, BSA . l7,l
3. H. Heiberg Andersen, Silkeborg, BSA 24,2

500 cc solo:
1. Carl Jensen, Ã.lborg, BSA .. 15,5

(Bakkerekord).
2. N. O. Jensen, Ãlborg, BSA . L6,4

3. Henning Mortensen, Ã,lborg .. .. . . 76,4

4.8ørge Nielsen, Silkeborg, BSA . . .. 77,2

5. Viktor Simonsen, Ãlborg, AJS .. .. 77,9

6. K. Jørgensen, Silkeborg, BSA 19,2

Sidevogne:

1. Jens M. Jensen, Ãrhus, Nimbus .. .. 20,4

2. .Frrne Jensen, Ãrhus, Nimbus .. . . . . 21,2

3. Peter Franck, Silkeborg, BSA . . .. .. 22,6

750 cc solo:

1. Aage Bach, Flavndal, Nimbus .. .. .. 17,5

2. Arne Jensen, Ãrhus, Nimbus .. .. .. 77,8

3. Folmer Olsen, Ãlborg, Nimbus .. .. 18,0

4. Jens M. Jensen, Ãrhus, Nimbus .. .. 18,0

Her skal lige indskydes enkelte morsomme
episoder, som fandt sted ved et hlubtrial, som
Ãrhus Motor Sport afholdt en forårssøndag
i 1938 ved Thirstrup kro, et såkaldt stjerne-
trial.

Instruktionsmødet blev først Ltdsat ca. 2
timer, fordi det havde knebet for den gamle

dirt-trackstjerne Kad FÏansen, Ãrhus, også

kaldet ,rDanmarks Calle.., at komme så tidligt
op. Calle viste dog senere på dagen, 

^t 
har,

1938

rent kørselsmæssigt lå et hestehoved foran de

øvrige deltagere.
Erling Pedersen, Ã.rhus, der kørte pï ZSO

cc BSA, havde maskinuheld pâ. 3. etape og

forsøgte på næste etape med en 350 cc BSA,

men måtte stige så pludselig af, at det meste

af bukserne blev hængende på styret.

St. bededag, den 13. maj, havde Randers

Motor Sport inviteret til stort bakkeløb i
Volk Mølle 8 km øst for Randers ad Grenâ'

landevej.
Det var succes'en fra 1937, der her skulle

følges op, idet man dengang havde opnået
gode sportslige og publikumsmæssige resulta-
ter ved det første bakkeløb på banen i Volk
Mølle, som man spåede en stor fremtid.

Allerede i de ddlige formiddagstimer be-

gyndte publikumstilstrømningen, oB prØve-

starterne begyndte kl. 10,00, så der var fin
underholdning for de tidligt fremmødte.

Bakkeløbsbanen i Volk Mølle var på den

tid en af Jyllands bedste, og skønt den kun
var 225 m lang, var den ikke så lige til at
forcere, navnlig det skarpe sving lige før
bakketoppen voldte vanskelighed for mange

kørere.
Kl. 14,00 åbnedes stævnet med, at speake-

ren, journalist Klessen, på Randers Motor
Sports vegne bød velkommen til de 7.000 til-
skuere og de fremmede kørere.

Derefter fulgæ starterne slag i slag.

Der var i alt anmeldt 28 kørere, og hver
kører benyttede sig med ganske få undtagel-
ser af de 5 starter, de havde ret til, således at
der i alt blev afviklet ca. 125 starter.

Kampen om at sætte dagens hurtigste tid
blev straks meget hård, og det var meget van-
skeligt at tippe nogen sejrherre, men som ved
flere tidligere lejligheder viste det sig, at de

små maskiner '¿ar deres voksne kammerater
overlegne, når det gjaldt bakkeløb.

En tid lang førte den dygtige bakkekører
Peter Jensen, Randers, med tiden 15,8 sek.,

men det varede ikke lang tid, før rekorden
blev slået af den L7-ärige Herluf Heiberg
Andersen, Silkeborg, i tiden 15,5, og senere

var det Viggo Thomassen, Randers, der over-
tog rekorden, idet han i to starter kørte i tiden

307



1938

Når disse lern leøreres nøvne stod på programmet ved. et jydsÞ bakkeløb, oør det altid siþþert på søcces. Fra venstre:
Erling Ped.ersen, 'Lrbøs, N. O. Jensen, Ålborg, Josef Koch, Københaon, Axel Jensen, -Ãlborg, og Peter Jensen, Ran-
ders.

15,4, men så omsider fik Axel Jensen, Ãlborg,
tiden presset ned til 15,3 og blev derved vin-
der af en flot vandrepokal, som var udsat af
restavratØr Jacobsen, Volk Mølles Pavillon,
til den kører, der opnåede dagens hurtigste
tid. Pokalen skulle vindes tre gange i træk
eller 4 gange i alt for at blive ejendom.

Alle starter forløb glat under ledelse af
mekaniker Chr. \Øenderby, Randers, og me-
kaniker Bach Sørensen, Randers.

Dagens konkurrencer sluttede med to star-
ter for automobiler, der blev kørt af hhv.

Josef Svendsen og Mikkelsen, begge Randers,
noget der virkelig faldt i publikums smag.

Præmieuddelingen fandt sted om aftenen
ved et fælles kaffebord i Volk Mølles Pavil-
lon.

Formanden for Randers Motor Sport, typo-
graf Janus Rethpenn, bød velkommen og tak-
kede kørerne for god sportslig indsats, hvor-

efter han uddelte præmierne efter følgende
præmieliste:

350 cc solo:
1. Aksel Jensen, Ãlborg, BSA . 1,5,3

(Dagens hurtigste tid).
2. H. Heiberg Andersen, Silkeborg, BSA 15,5

3. Peter Jensen, Randers, Ariel 1516

500 cc solo:
1.V. Thomassen, Randers, New I-p... 15,4

2. N. O. Jensen, Ã.lborg, BSA . 15,7

3. Hans Dalsgaard, Vejle, BSA 15,9

4. Alfred Mogensen, Randers, BSA 16,9

5. Carl Christiansen, Randers, BSA L7,0

6. Henning Mortensen, Ãlborg, BSA . . 17,7
7. Vitus Kelvang, Kolding, BSA 17,8

750 cc solo:
1. Aage Bach, Randers, Nimbus 17,1'

2.Leander Mikkelsen, Randers, Nimbus L7,3

3. Arne Jensen, Ãrhus, Nimbus 17,4
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Sid,er.,ogne:

1. Hans Dalsgaard, Vejle, BSA 1,8,6

2. Arne Jensen, Ãrhus, Nimbus I9,O
3. Jens M. Jensen, Ã.rhus, Nimbus .. .. 20,2

Aftenen og den vellykkede motorsports-
søndag sluttede med et stort bal, hvorunder
der blev budt på solistoptræden af et par
lokale solister, og det blev lys morgen, inden
de sidste forlod Volk Mølle.

Det sydlige Jylland og i særdeleshed ikke
Vejleegnen ville stå tilbage for den øvrige
landsdel, når det drejede sig om arrangering
af store bakkeløb.

I 1938 var det således først Vejle Sports
Motor Klub, der afholdt stort bakkeløb i
Mølkjær syd for Vejle søndag den 12. juni
og derefter JMU's sportsråd, der stod som
arrangør af det vidt bekendte Roms-Hule
bakkeløb, der kørtes på en asfalteret bakke-
bane ved indfaldsvejen til Vejle fra Florsens
søndag den 3. juli.

Til bakkeløbet i Mølkjær .var der mødt 30
kørere til start, og da løbet skulle starte, var
banen omkranset af et stort publikum.

Dagens mand ved dette løb var Herluf
Heiberg Andersen, der med sin 350 cc BSA
opnåede dagens rekordtid på den vanskelige
bane med mange højre- og venstresving. Re-
kordtiden blev 32,7.

Efter løbets afslutning samledes man i

,1938

Efter øt Danmørþ.s Motor
Union høode sat Aage
'Wagner, I(øþenbøon, i
þarantæne og lrøtaget bam
bans licens for deltøgelse i
Katholrnløbet, started.e ban
stad.ig i nange jyd.sÞe bak-
leeløb ønder .lydsÞ Motor
Union, hvorimod høn iþþ,e

Þwnne deltage i løb, der
arrangeredes af Þlubber
ønder Danmarþs Motor
Union.

Denne þalamitet bleø dog

n,ddet af oejen oecl ind-
mcldelscn af de sportsdri-
aende jydske þløbber i
Dønmarþs Motor Union i
1939.

Mølkjær kro, hvor formanden for Vejle
Sports Motor Klub, Tobiassen, foretog præ-
mieuddelingen til alle præmietagerne, der var
følgende:

250 cc solo:
1. Henry SØrensen, Silkeborg, BSA 34,0
350 cc solo:
1. H. Heiberg Andersen, Silkeborg, BSA 32,7

(Rekordtid).
2. Aksel Jensen, Ãlborg, BSA . 33,4

750 cc solo:
1. Arne Jensen, Ã,rhus, Nimbus 33,4

2.Kaj O. Nielsen, Ãlborg, Nimbus .. 34,'/.

Sid.eaogne:

1. Flans Dalsgaard, Vejle, BSA .. . . . . 36,1

Begynd.er solo:
1. Fischer, Vejle, BSA .. 33,2

2. Bruun Jørgensen, Vejle, Velocette . . 34,5

3. Alf Clemmensen, Esbjerg, BSA . . .. 34,9

Efter præmieuddelingen var der kammerat-
ligt samvær og dans, lige til solen stod op
mandag morgen.

Det var med store forventninger, at både
publikum og kørere så hen til det store bakke-
løb i Roms-Hule den 3. juli 1938, og med
bange anelser for, hvorledes vejret skulle blive
til dette store friluftsarrangement og ikke
uden grund, for hver dag i ugen før løbet
havde det regnet, Men heldet var med, og
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Et af dansle motorcykelsports største talenter, HerLuf
Heiberg Andersen, Silleeborg, der øllerede i en alder af
16 âr rned beld tog leatnpen op mod de betydeligt æLdre

þømtnerater. Herluf Heiberg Andersen haode alLered'e,

da han fyLdte 1B år, aundet et stott antal ærespræmier

og ÍørstePrænnier i seniorþlassen, og d.et þan þan beþla-
ges, øt høns interesse for ahtia notorcyþelsPort børte

så tidligt op.

solen skinnede fra morgenstunden på løbs-

dagen, hvilket bevirkede, at løbet blev både
publikumsmæssig og sportslig en meget stor
succes.

Alt forarbejdet med at få myndighedernes
tilladelse til at spærre banen af, der var be-

liggende på offentlig vej, var også klaret ved
stor velvillighed lra myndighedernes side

samt Flans Dalsgaards lokale kendskab og

veltalenhed under forhandlingerne, som han
havde været med til at føre på sportsrådets

vegne.

Allerede lørdag aften var nogle af de kø-
benhavnske kørere, der skulle deltage, ialt 14,
ankommet til Vejle, så der var liv i ryttergàr-
den fra tidlig søndag morgen.

Kl. 10,00 kunne prØvestartetne tage deres

begyndelse, men på grund af det store antal

deltagende kørere, i ak 52, blev der kun een

prøvestart til hver, da man skulle være fær-
dig til middag, idet stævnets begyndelse var
fastsat til kl. 13,00.

Tilstrømningen dl parkeringspladserne var
kolossal, og i hele middagspausen smækkede

tælleapparuterne, så da den første kører holdt
klar til start kl. 13,00, var skrænterne langs

vejen, hvor banen gik, besat af mange tusind
mennesker, der spændt ventede på den kører,
som de hver især havde udset som deres favo-
rit.

Det var oprindelig meningen, at der skulle
have været begyndt med 250 cc klassen, der

kun talte een startende kører, Henry Søren-
sen, Silkeborg, men ham måtte man lade vente
på grund af en dæksprængning, således at der
blev begyndt med kørere fra 350 cc klassen,
og første startende var Herluf Heiberg An-
dersen, Silkeborg, der imidlertid ikke opnåede
ret god tid på grund af et dårligt gearskifte.
Herluf Heiberg Andersens tid blev 79,2 sek.

Men så kom dagens sus Karl Flansen (Calle)
fra Ã.rhus, han formelig fløj op over bakken,
og da hans maskine brølede olrer målstregen,
fik han noteret dagens rekordtid I7,3, en tid
som ingen anden kører nåede ned på den dag.

Af andre kørere i 350 cc klassen skal næv-
nes Peter Jensen, Randers, der med sin hur-
tige Ariel opnåede tiden 19,0, hvilken tid der
sikrede ham en andenplads.

I 500 cc klassen, hvor de københavnske
kørere var stærkt repræsenteret med ikke
mindre end 7 mand, lagde N. O. Jensen,
Ãlborg, for med en tid pä 79,4, som han dog
i andet forsøg trykkede ned til 19,0.

Som 6. startende deltager i denne klasse

kørte sidevognskøreren Flans Dalsgaard,
Vejle, der også viste sig som en habil solo-
kører ved at opnå tiden 77,9, en dd, som for
de andre kørere i samme klasse var vanske-
lig at komme under. Lige efter fulgte da også

ikke mindre end tre kørere med samme tid,
nemlig Viggo Thomassen, Randers, Anker
Bach Sørensen, Randers, og Aage \Øagner,
København, der alle havde fået noteret tiden
18,5 sek og dermed var berettiget til omstart
om 2. 3, og 4. pladsen, men da førstnævnte
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kørers maskine ved start i sidevognsklassen,

som Viggo Thomassen også deltog i, havde
fået motorskade, således at han ikke kunne
deltage i nogen omstart, ønskede de to andre
kørere som virkelige sportskammerater heller
ikke at forsøge mere, og alle tre blev på resul-
tatlisten placeret som nr. 2 i klassen.

Havde begejstringen hos publikum været

stor for solokørernes indsats, så steg både
jubelen og begejstringen yderligere et par gra-
der, da sidevognskørerne kom på banen. Det
var lige noget, der passede publikum, når side-
vognsmaskinerne med hylende dæk gik gen-

nem svingene, og sidevognsmændene artistisk
fløj fra den ene side af maskinen til den anden
for at holde den i balance, når så yderligere
hertil kom motorens brøl gennem udstødnings-
megafonerne.

I denne klasse viste Hans Dalsgaard,Yejle,
rigtig publikum, hvad han kunne få sin ma-
skine til at yde, og han blev da også noteret
for dagens hurtigste sidevognstid nemlig 20,5,
noget der virkelig gav de øvrige deltagere i
klassen noget at se til under deres sidste for-
søg. Ved hård kørsel lykkedes det da også

Viggo Thomassen, Randers, og Aage \lragner
at få trykket deres tid ned ti|22,0. Som tid-
ligere omtalt kunne Viggo Thomassen på
grund af maskinskade ikke deltage i andet
forsøg, hvor det lykkedes for Aage Vagner

1938

Karl Hønsen, Å,rbas, pâ

ztej op ad baþþen i Rotns
HøIe med sin 350 cc BSA
i 1938, boor han bleo note-
ret t'or årets baleþereleord i
tiden 17,3.

at få sin tid ned pâ 27,6, hvilker gav en sik-
ker andenplads.

Af andre sidevognskørere skal også nævnes

Arne Jensen, (kaptajn Blod), Ãrhus, der under
afløbet efter målet klarede en kritisk situa-
tion flot og koldblodigt.

Arne Jensens gashåndtag havde nemlig på

vejen mod mål sat sig fast, og med fuldt tryk
måtte han smide både maskinen og sig selv
ned for ikke at forårsage en alvorlig ulykke
på publikum, han opnåede dog at få huden
skrabet at fingrene, men kunne efter at have
fået standset den væltede maskine og vredet
gashåndtaget løst fortsætte med et stort smil.

Det var under Arne Jensens deltagelse i
750 cc soloklassen, at denne kritiske situation
opstod, der på så mesterlig vis blev klaret
ved udvisen af sund fornuft og snarrådighed,
hvilket også blev bemærket både af dommere
og de tilstedeværende politimyndigheder.

KL. 1,7,30 kørtes sidste start, oB man mødtes
igen om aftenen til stor præmieuddeling i
"Skyttehusetn i Vejle.

Overdommeren ved stævnet, politiassistent
Munksgaard, foretog præmieuddelingen, og
den samlede resultatliste for løbet så således

ud:

250 cc solo:
1. Henry Sørensen, Silkeborg, BSA 20,6
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To þend,te nattne eed' 31'ernes mange jydslee baþþeløb,.tar Josef Koch, Købenbaon, Nirnbøs, og N. O. lensen,
Ålborg, Norton. Begge kørere stattede sorn regel både i solo- og sidevognsklassen.

350 cc solo:
l.Carl Ffansen, Ãrhus, BSA .

(Dagens hurtigste tid).
2.Peter Jensen, Randers, Ariel .. .. ..
3. H. Heib. Andersen, Silkeborg, BSA
4.Kaj Jensen, Vejle, Velocette .. .. ..
5. E. H. Jensen, F{orsens, BSA . . . . . .

6. E. Fisker, Vejle, BSA .

7. Carlo Rasmussen, København, BSA
8. E. Fischer, København, OK-Supreme
9. Frank Nielsen, ^Ã.rhus, BSA . . .. . .

10. M. Iversen, Sønderborg, BSA .. . .

11. l,und Pedersen, Florsens, OK-Supr.
12. Stefansen, Bogense, AJS

500 cc solo:
1. Hans Dalsgaard, Vejle, BSA
2. V. Thomassen, Randers, New Imp.
2. Aage \Øagner, København, Triumph
2. A. Bach Sørensen, Randers, BM\ø. .

3. Vitus Kelvang, Kolding, BSA .. . .

4. N. O. Jensen, Ãlborg, BSA . . . . . .

19,0

19,2

19,3

1,9,4

19,4

19,5

19,9

20,7
21,2
21,5
23,0

1,9,4

19,5

19,7
19,9

20,0
20,0
20,3
20,5
20,8

20,9
20,9
))4
23,3
24,0
24,6
29,4

5. R. Jensen, Randers, AJS .

6. C. Hjeresen, Bogense, New I-p.. .

T.HoIger Hviis, Sjølund, BSA .. .. ..
8. V. Sejrsen, Florsens, BSA .

9. A. Hougaard, Randers, Norton
10. Alfred Jensen, Vejle, Ariel
11. Demant Poulsen, Vejle, Matchless..
12. C. M. Johansen, Bogense, R. Enfield
13. H. C. Clemmensen, Esbjerg, BSA..
14. F. Stefansen, København, Norton..
15. Th. Christensen, Ãrhus, BSA
16. R. Nielsen, København, AJS
17.G. Larsen, København, AJS
18. Arnold Nielsen, Bogense¡ R. Enfield
19. L. Buus, København, Norton
20. Otto Jensen, København, Norton. .

750 cc solo:
1. Karl Flansen (Calle), Ãrhus, BSA. .

2.Kaj Nielsen, Ãlborg, Nimbus
3. A. Jensen (kapt. Blod), Ãrhus, Nim.
4. G. Christensen, -Ãrhus, Nimbus

1,7,3

17,9
1 8,5

18,5

18,5

19,0

1'9,0
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S id er., o gns k ø re r e n H ans

Dalsgadrd, Vejle, og hans

sid.eoognsmancl efter et oel-
overstået trial, der ser ød

til at bdoe lormet sig som

et madderbad.

1938

. Esbjerg
. Fforsens
. Horsens
. Randers
. Randers
. Randers
. Randers
Silkeborg
Silkeborg

Skive
Vejle
Vejle

5. J. Andersen, København, Nimbus.. 19,9

6. Chr. Jørgensen, Ãrhus, Nimbus . . 20,0

7. Aage Bach, Randers, Nimbus . . . . 20,2

Sidevogne:
i.. Hans Dalsgaard, Vejle, BSA . . .. .. 20,5

2. Aage \Øagner, København, Triumph 21,6

3. V. Thomassen, Randers, New Imp. 22,0
4. Arne Jensen, Ãrhus, Nimbus . . .. . . 23,0

5, Karl llansen, Ãrhus, BSA . 23,5

6. Chr. Jørgensen, Ãrhus, Nimbus .. 23,8

T.Harald Lind, Esbjerg, BSA .. .. .. 28,3

Efter præmieuddelingen var der fælles kaf-
febord og rigtig motorfest med dans.

I juli måned 1938 udsendte Jydsk Motor
Unions sportsråd en oversigt over klassifice-
ringen af jydske motorkørere, der havde løst
licens gennem unionen.

Klassificeringsoversigten så således ud:

Kløsse A. Seniores:
1. Kaj O. Nielsen . . Ãlborg
2.Carl Jensen .... Ãlborg
3.Axel Jensen .... Ãlborg
4. N. O. Jensen .. . . Ãlborg
5. Jens Mortensen, .. Ãlborg
6. Gunnar Velløv . . Ã.lborg
7.Karl Flansen, .... Ãrhus
8. Erling Pedersen .. Ärhus
9. Fr. Nielsen Ã.rhus

10. Georg Andersen . . Ãrhus
11. Arne Jensen Ãrhus
12. Chr. Jørgensen . . Ã,rhus
13. Gustav Christensen Ãrhus

1,4. Leif Jæger
15. Herlin Jensen
16. Lind Petersen
L7.Aage Bach.....
18. Peter Jensen .. .

19. A. Bach Sørensen

20. Viggo Thomassen
2l.Henry Sørensen .. ..:.:.:..
22. l{erluf Heiberg Andersen . . .

23. S. O. Sørensen

24.Hans Dalsgaard
25. Vitus Kelvang

Kløsse B. lwniores
1. Viktor Simonsen .

2.Ove Petersen.....
3. Henning Mortensen
4. Alfred Clemmensen
5.Harald Clemmensen
6.VernerSejersen....
7.Yagn Nielsen
8. Alfr. Mogensen
9. E. Hornbech

10. Alvin Hougaard
11. Leander Mikkelsen
12. Peter Franck
1.3.Børge Nielsen
1,4. Carl Jørgensen
15. Chr. Flansen

..... Ã,lborg
, .. .. .Ã.lborg

,.... Ãlborg
.. .. Esbjerg
.. .. Esbjerg

.. .. Florsens

.. .. Florsens

.. .. Randers
Randers
Randers
Randers

Silkeborg
Silkeborg
Silkeborg

Skive
16. Poul Borne .. Sønderborg
IT.Holger Hviid .. .. Vejle
18. E. Fisker Vejle

Vejle19.M. Iversen
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Kløsse C. Begyndere:
1. Elvin Petersen
2.Henry Jensen .. ..
3.Kaj Laursen
4. EjIer Svendsen
5.Folmer Olsen ....
6. CarL Christensen
7. Jens Jensen
8. Hugo Petersen
9.Rud. Petersen ....

10. Vagn Poulsen
11. Rich. Petersen . . .

12. G. Lomholt .. .. .

13. Th. Christensen
14. Rasmus Døssing
15. Henning Andersen
1,6. Søren Nielsen
17. Sv. Christensen
18. Helge Rasmussen

18a.Chr. Jensen....
19. Harald Lind
20. Vagn Nielsen
2LYagn \Øiedemann
22.L. Balle
23. J. DahI
24.Fr. Heich
25. Rebsdorff
26.D. Schæffer
27. Carl Christiansen
23. Juhl Andersen
29. Niels Sørensen . . .

Ãlborg
Ãlborg
Ãlborg
alborg
Ãlborg
Alborg
Ãlborg
Alborg
Ãlborg

. Ã.rhus

. Ãrhus

. Ãrhus

. Ãrhus

. Ãrhus

. Ãrhus

. Ã.rhus

. Ãrhus

. Ãrhus
Esbjerg
Esbjerg

Florsens
Florsens
Kolding
Kolding
Kolding
Kolding
Kolding
Randers
Randers
Randers

Erling Ped.ersen, rirhøs,
tager winget i aøstralsþ stiL

oed baþþeLøb i Resenbro
oer) SiLÞeborg i 1938.

Masþinen er en 250 cc BSA.

30. Aage Schousen . . Randers
31.Rich. Jensen .... Randers
32. O. M. Frølund Silkeborg
33. Sv. Tage Andersen . . . Silkeborg
34.Yagn Poulsen .. Silkeborg
35. Karl Andersen Silkeborg
36. Villy Christiansen .. .. Silkeborg
37. Svend Glud .. Silkeborg
38.P.Olsen .... Vejle
39. Sv. Kjær Nielsen .. . . . . .. Vejle
40.Bernh. Jensen .... Vejle
41. Demant Poulsen .. Vejle
42.AlÊred Jensen .... Vejle
43. Marius Bruun . . .. Vejle

Klassificeringen af kørerne var foretaget
af Jydsk Motor Unions sportsråd efter de for
kørerne hidtil opnåede resultater.

Oprykningsregler under JMS sagde den-
gang, at når en kører havde opnået 2 place-
ringer, hvorved man forstod enten en 1. eller
2. pIads, rykkede han til næste løb, som han

deltog i, omgående en klasse op enten fra
begynder til junior eller fra junior til senior,
alt efter hvilken klasse køreren tilhørte ved
erhvervelsen af de to placeringer.

Jydsk Motor Unions årlige sommerstævne

stod nu for døren og skulle i 1938 afholdes
ved Rathlousdal søndag den 7. august og i
forbindelse med hvilket, der skulle afholdes
et stort bakkeløb.

På stævnedagen var der i det strålende
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Carlo Sejr Jensen, Årbus, lorcerer her en oippe oed. et rnotorrodeo, der afbold.tes af Århøs Motor Sport i 1938 i
RatblousdaL.

varme sommeryejr samlet ca. 4000 mennesker,

og stæynet blev indledt med store taler af
kendte mænd fra forskellige motororganisa-
tioner, bl. a. Jydsk Motor Unions formand,
landsretssagfører Lassen-Landorph, Randers,
og kaptajn E. Ipsen fra "Motororganisatio-
nernes Fællesrepræsentation<.

Da den højtidelige indvielse af stævnet var
afsluttet, samledes man dl frokost, hvorefter
bakkeløbet tog sin begyndelse.

Fieler-Christensen, Ãrhus, afslørede sig ved
denne lejlighed som en elegant og vittig speak-
er, medens Janus Rethpen, Randers, noterede
de tider, han fik opgivet fra Peter Franck,
Silkeborg, og B. Olesen, -Ã.rhus, der passede

den elektriske tidtagning.
Der var i alt mødt 46 kørere til start i

bakkeløbet, begyndere, juniores og seniores.

Under løbet skete der enkelte styrt, men
der skete kun materiel skade. Værst gik det
ud over Anker Bach Sørensen, Randers, der
fik ødelagt sin benzintank så meget, at han

måtte udgå resten af dagen, han var ellers en

af de kørere, man havde tillagt store sejrs-
chancer.

Kl. 18,00 var løbet slut, og ved 20,00 tiden
samledes de mange motorsportsfolk med
damer til en stor præmieuddeling og fælles
kaffebord i de store restaurationstelte, der var
rejst på plænerne ved Rathlousdal slot.

Da alle havde indtaget deres pladser, bød
formanden for unionens sportsråd, Chr. \Øen-
derby, Randers, velkommen og foretog der-
efter præmieuddelingen efter føLgende resul-
tatliste:

Begynd.erklassen:
1,. Caù Christensen, Randers, BSA . . . . 30,1

2. Rich. Jensen, Randers, AJS .. .. .. 30,7
3. Henning Andersen, Ãrhus, BSA . . .. 31.,5

/ øniorÞløssen:
1. E. Fisker, Vejle, BSA
2. Allrcd Mogensen, Randers, BSA
3. M. Iversen, Sønderborg, BSA

29,4
29,5
29,7
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Seniorkløssen:
1. Karl Flansen, Ãrhus, BSA . 27,7
2. Vitus Kelvang, Vejle, BSA . . 28,5

3. H. Heiberg Andersen, Silkeborg, BSA 28,9
4. Frank Nielsen, Ãrhus, BSA . 28,9

Motorcykler med sidevogn havde Arne Jen-
sen, Ãrhus, Nimbus. som vinder.

Aøtomobiler:
1. R. Rasmussen, Ãrhus, Chevrolet .. .. 34,6

2. Joseph Svendsen, Randers, Ford V 8 35,0
3. Carlo Sejr Jensen, Ärhus, Adler . . . . 39,4

En holdmatch blev vundet af holdet fra
Ãrhus bestående af: Erling Pedersen, BSA,

"Kaptajnen", Nimbus, og Calle, BSA.
Randers Motor Sport afholdt endnu et stort

bakkeløb på Volk Mølle-banen i 1938, nemlig
den 21. august, og selv om løbet var udskrevet
som lukket løb, var der ca. 50 deltagende
kørere fra så at sige samtlige jydske motor-
klubber foruden en enlig københavner, Lund
Petersen, der startede i sidevognsklassen.

Også ved dette Iøb var det de kendte kørere
som FIenry Sørensen, Silkeborg, Erling Pe-
dersen, Ãrhus, Karl FIansen, Ãrhus, Aksel

Jensen, Ãlborg, Viggo Thomassen, Randers,

En jydsle baþþeløbsþører,
Mariøs Cbristensen, Her-
ning, BSA, som er fader til
den efter Ìerigen så leendte

dønsk e s p ee d-ut ayÞører
Arne Pønder, Købenbøvn,

Bernærþ Mariøs Christen-
sens mdnge sølaplaqøetter
på forskærmen af masÞ.inen.

Møn bar åbenbart altid haft
en svaghed f or at løbe med
placeringerne og søhttøjet i
d.en familie.

Carl Jensen, Ãlborg, A. Bach Sørensen, Ran-
der, og Arne Jensen, Ãrhus, der tog sølvtøjet
med sig hjem.

PublikumsbesØget dl løbet udgjorde ca.

7.000, og Volk Mølle-banen beviste endnu
engang sin berettigelse som en af datidens
bedste bakkebaner i Jylland, samtidig med at
den var medvirkende til at føre motorklub-
ben Randers Motor Sport frem til at være en

af de førende jydske motorsportsklubber i
1938.

Jydsk holdmesterskab i bakkeløb og trial
manglede heller ikke i 1938, idet JMU afvik-
lede et sådant ved Vrads Sande søndag den
4. september med deltagelse af 9 jydske klub-
hold, der hver bestod af tre mand.

Løbet bestod af i alt 5 etaper tilrettelagt
som en passende blanding af trial og bakke-
Iøb.

Resultatet af holdmesterskabet blev:

Seniores:
1. Randers Motor Sport . 7745 p.

Holdet bestod af følgende tre kørere:
Peter Jensen, Ariel, Anker Bach Sørensen,

BM\tr, og Viggo Thomassen, New Imperial.
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2. Ãrhus Motor Sport . 885 p,
3. Silkeborg Motor Sport 760 p.
4. Florsens og Omegns Motor Klub 660 p.
5. Randers Motor Sport II 660 p.
6. Nimbusklubben, Ãlborg 570 p.
T.Yejle Sports Motor Klub 570p.

Begynd.ere:

1. Ãrhus Motor Sport . 1460 p.
Holdet bestod af følgende tre kørere:

Johs. Lomholdt, BSA, Henning Andersen,
BSA, og Th. Christensen, BSA.

2. Florsens og Omegns Motorklub .. 1110 p.

Den jydske bakkeløbssæson blev afsluttet af
Nimbus-klubben i Ãlborg, der også havde
indledt den. Sæsonafslutningen fandt sted

søndag den 11. september på signalbakken i
Ãlborg, der ikke bød p?, særlige store stig-
ninger, så løbet kunne betegnes som et hastig-
hedsløb med enkeltmandsstart.

Der var deltagelse af hele den jydske elite
af motorkørere, og resultaterne gav ikke de

store overraskelser, blot skal nævnes, at en af
Nimbus-klubbens egne kørere, Rudolf Peder-
sen, (oFejeren"), Nimbus, ved denne lejlighed
fik sit store gennembrud som motorsports-
mand og vandt en populær sejr i begynder-
klassen og sikrede sig dermed damernes flotte
ærespræmie for hurtigste Nimbus på banen.

Det var derefter trialsæsonens tur til Lt tage
,sin begyndelse, og der blev lagt ud med det

I 938

N. O. Jensen, Àlborg, i
aþtion med sin BSA ved
SilÞeborg Motor Sports
baþþeløb i Resenbro i 1938.

hidtil hårdeste mandfolkeløb, som man den-
gang havde set, nemlig det jydske motor
grand-prix med 34 srartende kørere, hvoraf
kun 26 gennemførte.

Løbet, der startede fra Randers lørdag
aften den 1. oktober var omhyggeligt tilrette-
lagt, således at etaperne rrar sværere end i
1937, hvor løbet var blevet kørt i det dejlig-
ste sommervejr. Hertil kom så, at det om
natren kl. 3,00 satte i med at styrtregne, som

holdt sig til langt op på formiddagen om søn-

dagen, så da kørerne var nået gennem nattens
og formiddagens etaper, lignede de ikke druk-
nede mus, men druknede negre oversmurt af
mudder og slam fra top til tå.

Det var ikke natetaperne ved Flammers-
hø¡, der var de værste for kørerne, idet alle
gennemførte med undtagelse af sidevogns-
passageren hos Nimbus-køreren Chr. Jørgen-
sen, Ãrhus, der som sådan havde frk. Sonne-
by. Efter en væltetur i en mudderpøl overlod
hun pladsen i sidevognen til Erling Pedersen,
Ã.rhus, der gennemføræ løbet sammen med
Chr. Jørgensen og blev ydermere vindere af
sidevognsklassen.

Efter nattens strabadser yar man så klar
til at tage fat pã, dagetaperne, idet der for-
inden havde været 2 timers tvungen hvil på
Flammershøj kro. De første dagetaper ved
Flammershøj klarede alle kørerne også fint,
selv om flere af dem var slemme.
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1938

Anþer Bach Sørensen efter hjemleomsten fra det jydske
grand-prix 1938, hoor ban siþrede sig d.et jydshe me-
stersþdb. Løbet bød. d.e d.eltagende Þørere på etøper, d.er

tiL tid.er od,/ neget oansk.elige dt forcere på grønd af
et r.,old.somt regnztejr, d,er omdannnede aLt til pløre,
hvilþet tydeligt har søt sit spor på Anker Bacb Søren-
sen,

Fra I{ammershøj gik så ruren til Arden,
hvor Fischer fra Älborg havde udlagt en erape
ved Rold skov.

Det var efter de fleste køreres udsagn den
værste etape under hele løbet, og der var da
også her, det store mandefald fandt sted. Af
de store kanoner, som måtte opgive, var okap-
tajn Blod<, Arne Jensen, Ãrhus, og hans klub-
kammerat Karl Ffansen, (Calle) foruden
brødrepærret N. O. og Axel Jensen, Ã.lborg.

I alt slap 26 af de startende 34 kørere gen-
nem denne etape, der bestod af en 1,200 m
lang skovvej, der kun bestod af dybe hjul-
spor, som regnen havde omdannet dl et

ufremkommeligt ælte. Enkelte af kørerne blev
endda så benovede, da de så, hvad de skulle
igennem, så de simpelt hen opgav uden at køre
ud på etapen.

Efter denne frygtelige mudderetape gik
turen til Voergård ved Bælum og videre til
Tebbestrup ved Randers, hvor der var en
etape, der bestod af en 800 m lang rundbane
på en mark, som kørerne skulle gennemkøre
to gange, og dermed var det, og turen kunne
gå tilbage til Randers.

Af kørerne lagde man under hele grand-
prix'et især mærke til A. Bach Sørensen, Ran-
ders, der vandt seniorklassen og blev jydsk
mescer, Peter Jensen, Randers, Viggo Tho-
massen, Randers, og Sønderborg-køreren Mar-
tin Iversen, der alle viste sikker og stabil
kørseI.

Endvidere må nævnes de to sidevognskø-
rere Chr. Jørgensen, Ärhus, Nimbus, og Gun-
nar Jensen, København, Velocette, der kæm-
pede en drabelig dyst, som endte med, at Chr.
Jørgensen gik af med sejren.

Af automobilkørerne gennemførte Carlo
Sejr Jensen, Ãrhus, i Adler-Junior, medens

Madsen fra Randers i Plymouth opgav.

De bedst placerede i løbet blev:

Begynd.erÞløssen:

1. Vagn Poulsen, Silkeborg, BSA . . . . 775 p.
2.Henry Jensen, Ãlborg, Nimbus .. 645 p.

J øniorkløssen:
1. Rudolf Petersen, Ãlborg, Nimbus 680 p.
2.Dahl Andersen, Silkeborg, BSA . . 570p.
3. Thorvald Christensen, Ãrhus, BSA 500 p.
4. Alvin Flougaard, Randers, Norton 480 p.

Seniorkløssen:
1. A. Bach SØrensen, Randers, BM\Ø 750 p.
2. V. Thomassen, Randers, New Imp. 595 p.
3. Martin Iversen, Sønderborg, BSA 475 p.
4. Peter Jensen, Randers, Ariel . . . . 330 p.
5. Henry Sørensen, Silkeborg, BSA . . 330 p.

(1 sek. længere køretid).

Man var så nået frem til årets sidste jydske
motorsportsarrangement i 1938, nemlig Ã.rhus
Motor Sports efterårs-trial ved Hvidsten, der
blev kørt søndag den 6. november.
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Der var i alt anmeldt 25 kørere til løbet,
som var tilrettelagt som et stjernetrial om-
fattende 5 etaper.

Det var en hård prØve, kørerne kom på, idet
de mange dages forudgående regn havde om-
dannet flere af eraperne til det rene mudder-
bad, men alle gik frisk til sagen, og da løbet
sluttede kl. 17,00, rrar man enige om, at det
havde yæret en god motorsportsdag og en
værdig afslutning på den jydske mororsports-
sæson.

Man samledes derefter til fællesspisning på
Hvidsten kro, og det var ikke få kartofler,
der gled ned bag vesren. Da den yærste sult
var stillet, takkede vejer E. Larsen på Ãrhus
Motor Sports vegne de mange, der havde bi-
draget til, at Løbet var gået så godt, og en
særlig tak rettede han til kroejer Marius Fiil,
hvem det sikkert skyldtes, at man i det hele
taget havde opnået tilladelse til at køre pä
etaperne, der jo alle var beliggende på privat
grund.

Senere foretog løbets overdommer, typo-
graf Janus Rethpenn, Randers, præmieudde-
lingen, og følgende kørere fik præmier, efter
at der var kommet indberetning fra kontrol-

1938

Den jydsÞe tridlmester 1938

Anþer Bach Sørensen, for-
cerer sorn en øf de få me-
s t e r s le ab s I øb e ts ø ansk eligs t e

etape, der oør beliggende
øe¿l Rold sþoa.

ler over kørere, der var kørt uden for af-
mærkningen, og disse indberetninger rrar taget
til følge.

Begynd,erÞlassen:
1. Knud Nielsen, Ã.rhus, BSA . . .. .. 425 p.
2.Sejr FIansen, Florsens, Ariel . . .. .. 31.5 p.
3.Ejler Svendsen, Ãlborg, Triumph.. 300 p.

J øniorÞlassen:
i. C. Dahl Andersen, Silkeborg, BSA a70 p.
2.Yictor Simonsen, Ãlborg, AJS . ... 370p.
3. Søren Nielsen, ,Ã.rhus, BSA .. .. . . 355 p.

Seniorþløssen:
1. H. Heib. Andersen, Silkeborg, BSA a35 p.
2. A. Bach Sørensen, Randers, BM\ø 355 p.
3. Aage Bach, Randers, Nimbus . . . . 350 p.

En af Karl FIansen, .Ã.rhus, udsat vandre-
pokal i begynderklassen blev vundet af Knud
Nielsen, Ã.rhus.

En af Ãrhus Motor Sport udsat vandre-
pokal i seniorklassen blev hos den sidsre vin-
der, Flerluf Heiberg Andersen, Silkeborg.

Anonyme velyndere af motorsporten havde
udsat en flot vandrepokal til den Ãrhus-kører,
der havde den bedste sammenlagte tid. - Po-
kalen vandtes af Arne Jensen, Ã,rhus.
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1939

1,939

I året 1939, der senere skulle vise sig at
blive et skæbneår for dansk motorsport, gik
det noget trægt med at 1ä de første arcange-
menter i gang. Ârets første løb var danmarks-
mesterskaberne i trial, 1. afdeling, der blev
afviklet af Nimbus Klubben som et dag-nat-
triallørdag-søndag den 4. og 5. marts.

Det deltagende antal kørere i årets første
trial var ikke særlig stort, selv om arrangø-
rerne havde gjort meget ud af arrangementet,
og alle udtalte deres fulde tilfredshed med
dets hele forløb.

Resultatlisten kom til at se således ud:

Senior solo:
1. Orla Knudsen, Norton 1080 p.

2. Erik Langhorn, Triumph 1035 p.

3. Josef Koch, Nimbus 1030 p.
4. Flermann Larsen, BSA 1005 p.

5. Sigfred Sørensen, Rudge 9t0 p.
6. Poul Kalør, BSA . 875 p.

Jønior solo:
1.Ib Junggaard Nielsen, Nimbus .. 7140p.
2. Helge Dideriksen, BSA . 7775 p.

3. Alving Kelm, BSA . 1030 p.

Begynder solo:
1. Edv. Ffansen, Cotton 1180 p.
2. V. Christensen, Nimbus 1100 p.

Senior sid,eoogne:

7.8ørge Chr. Nielsen, Nimbus .. . . 1130 p.
2. Knud E. Mogensen, Triumph . . . . 1090 p.

En sideuognsÞører på en

mød,d,eretape vecl et jydsle

trial i 19>8.

Junior sideoogne:
1. V. Schønberg, Nimbus 1770p-

Efter en del lokale klubtrials var man så

klar til afvikling af 2. aLdeling af danmarks-
mesterskabet i trial, der blev arrangeret a-f

motorklubben "Lollandu med hovedkontrol
på Horbelev hotel.

Løbet, der omfattede i alt 7 ettper, vx
udmærket tilrettelagt, og vejret var om mor-
genen, da man startede, det dejligste forårs-
vejr, men inden man sluttede, var det blevet
meget koldt med sne og slud trods det, at man
var i april måned.

Antallet af deltagende kørere var ikke det
største imod, hvad man mange gange tidligere
havde set ved en danmarksmesterskabsafde-
ling i trial, idet kun 28 kørere startede.

Løbet gav følgende resultater:

Senior solo:
1. Holger FIansen, Ariel . . . . 610 p.
2.Helge Dideriksen, BSA . 565 p.
3. Flermann Larsen, BSA . . 560 p.
4. Erik Langhorn, Triumph 540 p.
5. Josef Koch, Nimbus . . . . 530 p.
6. Ib Junggaard Nielsen, Nimbus .. 515 p.
7. Orla Knudsen, Norton . . 495 p.
8. Henry Jørgensen, Triumph . . . . 440 p.
9. Poul Kalør, BSA . 430 p.

10. Sigfred Sørensen, Rudge . . 390 p.

Jwnior solo:
l.Alvin Kelm, BSA 595p.
2. Jørgen Nakskov, BSA . . . . 575 p..
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3. Evald Carlsen, AJS . . . . 565 p.
4.Erik Melhede, BSA . ..... 540p.
5. Sv. Schmidt, BSA 535 p.
6. Edv. FIansen, Cotron . . . . 525 p.
7.C. B. Bagger, Triumph .. 525p.
8. Knud Rasmussen, BSA .. 515 p.
9. J. Giessing, Triumph . . . . 420 p.

Begynder solo:
1. C. Dideriksen, BSA 655 p.
2.8Åk Nielsen, Panther 635 p.
3. E. Christoffersen, AJS . . 630 p.

Sid.eaogne senior:
1..8ørge Chr. Nielsen, Nimbus .... 660p.
2. Carlo Clausen, Nimbus . . 620 p.
3. FIans Jacobsen, Nimbus . . 620 p.

Sideaogne junior:
1. Bent Jensen, Triumph 670 p.
2.Yrlly Schønberg, Nimbus 630p.
3. Holger Andreasen, BSA . 625 p.

Som man vil se af resultatlisten, 1å mange
af pointtallene meget nær hinanden, hvilket
giver et godt billede af konkurrencen på de
forskellige eraper. Klubbens bestyrelse med
Volmer Flansen og Marius Flansen i spidsen,
der under løbet var pä færde overalt, havde
både ære og glæde al arrangementet.

Selv om der på tidspunktet for dette løbs
afholdelse var spænding om, hvem der kunne

1939

En popalær aøtomobilþører
ped. motorleløbbernes trials
i 3)-erne oar Carl Ame-
Iang, Københaan, der her
er leo¡ntnet ød på en mtd-
deretape rned. sin Ford V 8.

tilkæmpe sig et danmarksmesterskab i trial
1939, sä skulle det beklageligvis senere vise
sig, at man aldrig fik nogen endelig aÍgørelse,
idet efterårsafdelingerne måtte aflyses pït
grund af verdenssituationen og benzinratio-
nering.

Som tidligere omtalt lod forårs- og sommer-
vejret vente længe pä sig i 1.939, og den dan-
ske banesportssæson 1939 blev da også åbnet
med et Iøb p?t Korsør-banen den 23. apÅL,
der foregik i regn og slud.

Selv om arrangØÍerne overvejede at aflyse
om formiddagen, insisterede de raske kørere
på at genn emfØre Løbet, og en trofast skare
af publikum mØdte da også op om eftermid-
dagen trods det stadig dårligere vejr.

Løbene gennemførtes ganske programmæs-
sigt, når undtages, ar Bent Jensen blev erstat-
tet al Flermann Larsen. Løbene formede sig
iøvrigt som en landsdelsmatch.

De opnåede resultater viste mange steder
en forbavsende jævnbyrdighed, noger der
lovede godt for fremtiden, ligesom mút glæ-
dede sig over deltagelse af to kørere fra Lol-
land.

Trods alle vanskeligheder og det ganske
naturligt dårlige ølçonomiske resultar herskede
der både under og efter løbet den bedste stem-
ning.
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1939

Den þendte fynsÞe sideøogns/nester Knød E. Mogensen

oar også en babil sololeører, buad. ban bl. a. beoiste oed

de tnange populæte pailøb, ban þørte sawmen rned

H ertnann Larsen, Odense,

Flans tsIansen var igen mødt til start efter
lang tids fuavær som følge af et styrt päKar-
rebæksmindebanen i L938 og vandt alle afde-
lingerne i ekspertracet, selv om de øvrige del-
tagere, Jørgen Petersen, Chr. Petersen og

Sigurd Nielsen alle opnåede bemærkelsesvær-
dige tider.

Resultaterne blev:

350 cc linieløb:

1. Finn Larsen, BSA ..
2.Ejnar Andersen .. . .

3. Aage Christensen
4. Viggo Mikkelsen

EÞspert:
L. Hans Flansen, JAP .

2. Jørgen Petersen, JAP
3. Sigurd Nielsen, JAP
4. Chr. Petersen, JAP .

Landsdelsþømpen:

Sjælland,:

1. Orla Knudsen, Norton/
Aage Andersen, Rudge

Lollønd:

2. E, Langhorn, Triumph/
H. Dideriksen, BSA

Fyn:

3. Poul Kalør, Rudge/
Flermann Larsen, BSA

15 onrgønge linieløb:

1. Agner FIansen, BSA
2. AxeI Nielsen, Ariel
3. Erik Orth, OK .. ..

7p.

3p

9,52,9
9,53,2

']-.0,1.6,2

2,42,5
2,50,5
2,59,5
3,00,0

Parløb:

1. Aage Andersen, Rudge/
Leif Hirsborg, Rudge . . .

2. Holger Flansen, Ariel/
Axel Nielsen, Ariel .. . . .

3. Orla Knudsen, Norton/
Ffans Flansen, Ariel

4. Agner Hansen, BSA/
Finn Larsen, BSA

15,21,6

1.5,23,0

L5,24,8

1.5,33,3

Sideoognsløb:

1. Holmsgaard Nielsen, Super X . . .. 3,41,4

2. H. Skov, Rudge .. 3,35,4

3. Bent Jensen, Triumph .. .. 3,45,0

Den fynske baneløbssæson 1939 var igen
tilrettelagt således, at den skulle omfatte to
forårsløb og to efterårsløb.

Det første blev afholdt St. Bededag i over-
værelse af ca. 6.000 tilskuere, og hermed
havde man indledt d.en 7. sæson på den popu-
lære fynske bane.

Allerede kl. 13,00, to timer før løbet skulle
starte, var der sort af mennesker på tilskuer-
pladserne, noget der borgede for, at 1939 ogsãt

ville blive publikumssucces for Langesøbanen

i lighed med tidligere år.

Til årets første Iøb var der et stort program
med i alt 30 deltagere og 16 starter, men det
blev afviklet i et forrygende tempo.

Løbene, der også omfattede en landsdels-
match, garr en populær sejr til Fyn, der var
repræsenteret ved Poul Kalør og Lohmann
Rasmussen.

18 p.
ll p.
6p.
6p.
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Lansd.elsncøtcb:

Fyn:
1. Poul KalørlLohmann Rasmussen 12p

Lollønd,-F ølster:

2. Erik Langhorn/Helge Dideriksen . , 5 p.

SåæIland:

3. Orla Knudsen/Agner Flansen 4 p.

Også ved det andet forårsløb pi Langesø-

banen í 1.939 blev det til succes for Fyens

Motor Sport, idet man afviklede en række

1939

HerLut' Heiberg Andersen,

Silleeborg, forcerer i fin
stil sandbaþþen ped Fem-

rnøller tned sin 350 cc BSA.

meget spændende løb i overværelse af det

trofaste publikum pâ. ca.6.000, ydermere var
vejret på løbsdagen det dejligste solskinsvejr
uden et eneste vindpust.

'Dagens løb" blev sidevognsløbet, der efter-
hånden havde fået en mægtig publikumsinter-
esse på den morsomme bane.

1. heat blev vundet af Knud E. Mogensen

foran FI. Lauritzen, og i 2, heat slog Bruun
Larsen H. Skov, dog således at Bruun Larsen

efter 2. omgang mente, at løbet var forbi og

kørte til ryttergàrden, men da H. Skov sam-

tidig væltede nogle afmærkningsflag, bestemte
dommerne, at starten skulle køres om. I om-
srarten sejrede H. Skov overlegent, idet Bruun
Larsen fik maskinskade.

I sidevognsklassens slutheat stod der en

drabelig kamp mellem H. Skov og Knud E.

Mogensen, og de gik i mål samtidig, og der
måtte en protestafgørelse til, inden de ende-

lige resultater blev fastlagt.

Dagens resultater blev:

Lønd.sd,elsrnatchen:

Fyn:

Poul Kalør/Lohmann Rasmussen .... l2p"

Lolland.-F alster:

Erik Langhorn/Helge Dideriksen . . .. 6 p.

S jælland.:

Orla Knudsen/Agner Flansen 4p.
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Resultaterne blev:

Begynder solo:

1. Olaf Klixbøll .. ..
2. Holger Flansen . .

3. Sv. Schmidt
4. Helge Dideriksen
5. Axel Nielsen
6.Jens Rasmussen ....
EÞspert:

1. Lohmann Rasmussen

2. Bent Jensen
3. Orla Knudsen
4. Erik Orth

Sid.evogne:

1. Knud E. Mogensen
2. Bent Jensen
3. E. Bruun Larsen . . .

3,30,2
3,20,8
3,24,0
3,24,4
3,27,2
3,48,0

13 p.

12 p'
1o p.

6p.

3,45,4
3,54,6
3,54,7



1939

Begynder solo:

1. Aage Jacobsen
2.Egon Rasmussen

3. Olaf Klixbøll ..

Senior solo:

1. Poul Kalør .. .. .

2. Erik Langhorn
3. Helge Dideriksen
4. Holger Flansen
5, Jens Rasmussen

6. Sv. Schmidt

EÞspert røce:

1. Flermann Larsen .. .

2. Lohmann Rasmussen

3. Erik Orth .

4. Orla Knudsen

Sideoogne:

1. H. Skov
2. Knud E. Mogensen
3. H. L¿uritzeî .. . . .

Ikke så snart var forårssæsonen sluttet på
Langesø-banen, lØr der kom andet godt mo-
torsportsnyt frc Fytr, idet motorklubben

"Odino meddelte, at man havde anlagt en
motorbane ved Otterup, hvor træningen alle-
rede kunne begynde, og at der var tilrettelagt

Køb enltar.,neren Àøge W ag-
ner bleo efterhånden en

frygtet bakÞeløbskører lor
de jyd.ske specialister i
drcnne løbsform. Aage Wag-
ne¡ er ber på ztej mod en

fin pløcering med sin
Triumph.

åbningsløb på banen til afholdelse den L8.
juni.

Den nye motorbane i Otterup var en tre-
kantet græsbane, hvor der skulle være mulig-
heder for at opnå ret store hastigheder.

Fra Karrebæksminde-banen hørte man også
nyt, idet man her holdt åbningsløb for sæson

1939 den 4. juni.
En mere festlig optakt til sæsonen, end dette

løb blev, kunne man vanskeligt tænke sig.
Tilskuerantallet var pà ca.10.000, og der blev
budt på en række løb, der ikke alene blev flot
og hurtigt afviklet, men også bød pã,, virkelig
god og i adskillige tilfælde aldeles glimrende
kørsel.

På plakaterîe fØr løbet havde der stået:

"Killmister er aldrig blevet slået af Baltzer.,,
at han blev det og endda eftertrykkeligt
skyldtes ikke dårlig kørsel fra Killmister's
side, men derimod Baltzer Flansens aldeles
blændende kørsel.

Det var altså ikke nogen tilfældighed, at
Baltzer Flansen på daværende tidspunkt var
indehaver *f sâ, at sige alle banerekorder på
de nordiske baner foruden et stort antal syd-
europæiske så langt som til Tjeckoslovakiet.

Udover Baltzer Ffansen og den udenlandske
gæst Hillmister bød deltagerlisten ikke på de

store kanoner, men man konstaterede, at en

3,29,2
3,33,4

.. 3,48,4

3,18,8
3,20,8
3,23,0
3,23,1

3,24,0
3,27,2

14p
12p
1op
6p

3,33,4
3,33,5
3,37,6
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helt ny stab af banekørere var ved at dannes.
En ny kører som Aage Andersen yiste såle-

des så gode evner, at man ventede, han snart
kunne klare sig i det bedste selskab, og andre
nye folk som Leo Baltzer Flansen og Oluf
Gyring begyndte man også at regne med.

At så kendte trialkørere som Holger Han-
sen og Axel Nielsen nu også deltog i løb pà
en dirt-trackbane sammen med Orla Knud-
sen og Leif Hirsborg, tydede også på en ny
kurs både hos arrangøren af baneløb og kø-
rerne.

Eksperterne kom straks i ilden i førsre srart,
og man fik omgående indtrykket af , at Balt-
zer var så stærk, at han ville vinde. FØrste
start vakte forøvrigt lidt kritik, men betød
næppe noger reelt. Baltzer yandt i tiden
'1,,1,2,8, hvilket -var ny banerekord, med Kill-
mister på andenpladsen i tiden !,17,0.

I anden afdeling var kampen meger hård,
men trods alle anstrengelser lykkedes det ikke
den engelske champion at slå den danske.
Tiderne blev her: Baltzer 7,'1.7,8 og Killmister
1,19,0.

Tredie afdeling var nu overflødig, men de
to kamphaner ville alligevel prøve kræfter,
især Killmister 'var inreresseret i at fâ en heat-
sejr, men beklageligvis måtte han udgå i
anden omgang med maskinskade, hvilket bl.

1939

Den danske storþ.ører Balt-
zer Hønsen er her i hård
hømp tned soensþeren Steen

Ecllønd. på græsbanen i
Freclerikssand.

a. medførte, at han heller ikke mødte til start
i dagens store handicap,

Andet løb var et handicap, hvor Linder
Madsen og Anders Petersen -'ar sat 10 sekun-
der efter forspringskørerne. Linder Madsen
var uheldig, hvorimod Anders Petersen kla-
rede det fint og gik i mål som vinder, selv om
både Leo Bakzer Ffansen og Olaf Gyring
viste smuk kørsel.

I crackracet viste navnlig Aage Andersen
god kørsel i tredie afdeling, hvor der var hård
kamp mellem ham og Sigurd Nielsen. Vinder
blev Sigurd Nielsen med 11 points, nr.2 Aage
Andersen, 9 points.

Dagens store opgør mistede lidt a.f spæn-
dingen, ved at Killmister var udgået, idet
Baltzer F{ansen derefter blev en overlegen
vinder i tiden 1,23,2 med Linder Madsen på
andenpladsen 1.,24,9 og Anders Petersen som
nr.3 i tidenl,29,2.

Vi er nu nået frem til tidspunkæt den'1.2.
juni 1939, på hvilken dato Danmarks Motor
Union afholdt repræsenrantskabsmøde, og på
hvilket møde der som tidligere omtalt blev
optaget fem jydske motorklubber som med-
lem af unionen, hvilket medÍ.ørte, at fynske
og sjællandske kørere fremtidig kunne deltage
i løb, der arrangeredes af disse klubber, lige.
som jydske kørere fra disse fem klubber na-
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turligvis kunne deltage i fynske og sjællandske
løb. Virkelig en glædelig begivenhed, ikke
minclst for kørerne.

De følgende resultatlister vil da også vise,

at kørerne straks herefter begyndte med at

deltage i løb over hele Danmark.
Naturligvis har det ikke været muligt at

omtale alle de løb, der blev afholdt af klub-
berne under Danmarks Motor lJnion, men
det skal dog nævnes, at der fra mange løbs-
arrangØrers side blev gjort meget for stadig
at forny motorløbsprogrammerne og güe
dem mere spændencle. Et eksempel kan gives

herpï, îra Frederikssund-banen, hvor motor-
klubben ,Speed" havde løb søndag den 2L

maj 1939, hvor der for første gang i Danmark
blev arrangeret et vellykket 50 omganges

linieløb både for 350 og 500 cc maskiner.
Det var et imponerende syn at se de 40

kørere starte samtidigt ud på de 50 omgange
for derefter iløbet af et øjeblik at 'være spredt
over hele banen.

Løbet var virkelig en publikumssucces, og
kørerne blev fulgt i åndeløs spænding under
alle de 50 omgange. Ikke mindst Leif Hìrs-
borg vakte publikums begejstring ved på en

lille 250 cc Rudge flere gange under løbet at
gå frem og tage føringen af det store felt.
Leif Hirsborg sikrede sig da også en meget
populær sejr i 350 cc klassen med sin lille
maskine. Klassen for 500 cc maskiner blev

Situation f ra rnotorleLøbben

Speed.'s 50 omganges Linie-

løb på Fredcriþssundbanen
den 21. naj 1939.

vundet af Axel Nielsen, Ariel, efter hård
kamp med Orla Knudsen, Norton, og Poul
Sander, Rudge, der blev placeret som nr' 2

og nr. 3.

Leif Hirsborgs nærmeste konkurrenter i
350 cc klassen var Erik Orth, Rudge, Aage

Christensen, OK-Supreme, Viggo Thomassen,

OK-Supreme, og Agner Flansen, BSA, der
kom i mål i denne rækkefølge.

Foruden en række lokale bakkeløb afholdt
af forskellige jydske motorklubber i foråret
1939 var man nu nået frem til det første iyd-
ske motorsportsarrangement, et bakkeløb ved
Ãlborg arraîgeret af Nimbus Klubben,
elborg, og Nordjyllands Motor Sport efter
oyerenskomsten om medlemsskab for fem jyd-
ske motorklubber i Danmarks Motor Union.
De to arrangørklubber af dette bakkeløb, der
afholdtes i Flammer bakker, var blandt de

fem jydske sportsdrivende motorklubber, der

havde ladet sig indmelde i Danmarks Motor
lJnion, og der var altså ved dette løb åbnet
mulighed for, at såvel sjællandske, fynske
som lolland-falsterske kørere kunne deltage,

selv om dette ikke blev udnyttet i ret vid ud-
strækning.

Løbene, der havde samlet ca. 4.000 til-
skuere, blev afviklet hurtigt og præcist.

Fra København deltog Josef Koch, Holger
FIansen, Axel Nielsen og Poul Cadovius, og

både publikum og de jydske motorsportskam-
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merater yar begejstret for besøget, selv om
bakkeløbssporten var noget uvant for de kø-
benhavnske kørere, der ikke rigtig kunne tage
konkurrencen op med de drevne jydske bak-
kekørere.

Resultaterne fra løbet blev:

3)0 cc solo:

1. Aksel Jensen, Ãlborg, BSA . 1.4,7

2. Victor Simonsen, Ãlborg, Triumph.. 15,1.

500 cc solo:

1. Karl Jensen, Ã.lborg, BSA . '!.4,1.

2. Holger Ffansen, København, Ariel . . 15,3
3. N. O. Jensen, Ãlborg, Triumph . . . . 15,5

750 cc solo:

1. Rud. Petersen, Ãlborg, Nimbus .. . . 1,5,9

("Fejerenn).
2. Josef Koch, København 1,6,6

3. Jens Christensen, Ã.lborg, Nimbus . . 16,9

Sid.eoogne:

1. N. O. Jensen, Ãlborg, Triumph .. .. 19,3
2. Poul Cadovius, København, Zündapp 20,3

Det jydske bakkeløb i Flammer bakker
søndag den 18. juni var ikke eneste moror-
sportsbegivenhed i Danmark denne søndag.

Verdensmesteren i dirt-track, australieren
Lionel van Praag, var gæsr på Karrebæks-
mindebanen, og motorklubben ',Odin* på
Fyn afholdt åbningsløb på sin nye græsbane
ì Otterup.

1 939

Situøtion fra åbningsløbet
på en ny motorbane i
Bogense i 1939.

Verdensmesteren Lionel vanPraag var hen-
tet til Karrebæksminde-banen udelukkende for
at skaffe en virkelig opgave for den danske
champion Baltzer Ffansen.

For tætpakkede tilskuerpladser så man
Baltzer Flansen gå i gang med den srore op-
gave, og selv om det lykkedes verdensmeste-
ren at vinde 2 af matchens 3 afdelinger og
dermed matchen, så var Baltzer Flansens tider
i de to afdelinger, han tabte, så nær på Lio-
nel van Praag's, at der ikke kunne tales om
noget stort nederlag.

Tiderne i de tre afdelinger var således:

1. øt'd.eling:

1. Lionel van Praag !,14,I
2. Baltzer Ffansen 1,14,3

2, afd.eling:

1,. Baltzer Flansen l,l4,L
2. Lionel van Praag 7,15,2

3. at'd.eling:

1. Lionel van Praag 1,74,7
2. Baltzer Flansen 7,14,9

Foruden stjerne-marchen blev der også kørt
et pointsløb, der blev vundet af Linder Mad-
sen med 13 points efterfulgt af Ferd. Olsen
og Anders Pedersen, der fik hhv. 9 og 8 poinrs.
Scratch-racet blev vundet af Sigurd Nielsen,
efter at Aage Andersen havde vundet de to
første afdelinger, men måtte udgå i tredie med
maskinskade.
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Et standardløb blev vundet af Leif Hirs-
borg, 1.,29,4, idet han vandt begge afdelinger,
medens Oluf Gyring og Leo Baltzer Flansen

tog hver en andenplads.
Dagens store sluthandicap 1. afdeling blev

vundet af Lionel van Praag og 2. afdel\ng af
Baltzer Flansen. I slutheatet udgik van Praag,
og derefter vandt Baltzer Flansen i tiden
1,26,1. efterfulgt af Leif Hirsborg, 1,26,6, og

Linder Madsen 1,27,3.
Ã.bningsløbene pâ Fyens nye bane ved

Otterup blev overværet af. 6.000 tilskuere,
og med det heldige forløb, åbningsarrange-
mentet fik, spåede man banen en god fremtid.

Motorklubben "Odin.., der havde udført
et stort arbejde med at få indrettet banen,

meddelte på åbningsdageÍ1, at, man allerede

havde planer om at udbygge banen sarÊt fore-
tage visse forbedringer af afspærrings- og
publikumsforholdene.

Ekspertklassen ved åbningsløbet 'var replæ-
senteret ved Erik Orth, Flermann Larsen,
Bent Jensen og Poul Kalør.

Bent Jensen var absolut overlegen i første
heat, men 'var derefter forfulgt af uheld
resten af dagen. FIans første tid var 1.,38,5,

som blev dagens bedste.

I andet heat for ekspertklassen gik starten
ikke første gang, og i anden omgang blev
Bent Jensen atter en klar nr. 1, men nogle

Aage \il agner, Købenbat,n,

for t'uld fart op ad' baþþen

i Rorns Høle oed baþþe-

løbet i 1939, baor han PIa-
cerede sig som nr, 2 i
500 cc seniorþlassen,

mishagsytringer fra enkelte blandt publikurn
fik dommerne til også at annullere denne

start vistnok noget omdisputabelt, og resulta-

tet blev derefter, at Poul Kalør vandt heatet

i tiden 1.,40,4, medens Bent Jensen udgik med

maskinskade. I sidste heat havde Bent Jensen
vrøvl med benzinrøret og måtte atter udgå,

hvorefter Erik Orth besatte førstepladsen i
tíden 1,45,3, nr. 2 Poul Kalør, 1,46,4, og nr.
3 Flermann Larsen, 1,46,8.

Et linieløb opviste dagens eneste alvorlige
styrt, idet Aage Christensen kørte i hegnet

uden dog at komme alvorligt til skade. Slut-
resultatet i dette løb blev, at Lohmann Ras-
mussen, AJS, sejrede i tiden 1,48,4 tæt fulgt
af Erik Langhorn, Triumph, 1,49,1, og Aage

Jacobsen, JAP, L,52,0,
Begynderløbet gav følgende resultat:

1. Olaf Klixbøl, Rudge 7,57,0

2. Aage Aaskov, Norton t,59,0
3. Svend Nissen, Douglas 7,59,4

4. Johs. Aaskov, Norton .. . . 2,00,8

Sidevognsløbet på den nye bane viste, at
den kører, der først fik føringen i starten,
var meget vanskelig for de øvrige at overhale,
når han blot forstod at holde inderbane.

Resultatet fra sidevognsløbet blev:
1. Knud E. Mogensen, Triumph . . . . 1,56,7

2. Bruun Larsen, Indian 1,58,6

3. H. Lauritzen, Indian 1,59,0
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Dagens oplevelse for publikum var det store

handicap, der gav følgende resultater:
L. Agner Flansen, BSA . L,46,2

2. Flermann Larsen, BSA . 1,47,1

3. Erik Langhorn, Triumph 't.,49,2

4. Lohmann Rasmussen, AJS 1,49,7

5. Aage Jacobsen, JAP . I,49,9
6. Erik Orth, OK-Supreme L,50,8

Den vellykkede dag sluttede med et bane-

rekordforsøg ved Bent Jensen, og som et pla-
ster på såret for de mange uheld, denne kører
havde haft i løbet af dagen, lykkedes det ham
at komme under alle de tider, der var opnået
under selve løbene, og satte en banerekord for
den nye bane i tiden 1,33,8.

Derefter gik det igen løs i Jylland, hvor
man søndag den 2. juli afholdt en af de store
årlige bakkeløbsbegivenheder, Roms-Hule
løbet ved Vejle, der nærmest formede sig som

et hastighedsløb med enkeltmandsstart, idet
den udmærkede bakkebane bestod af asfalte-
ret vej, der snoede sig stejlt op gennem et
yndigt skovområde, hvorfra publikum havde
god oversigt over banen. For at beskytte
kørerne ved evt. styrt på den hurtige bane
var alle træstammer i vejkanten indpakket i
halmsække, ligesom en kantsten i et af de far-
lige sving var overdækket med planker. Om
denne sidste foranstaltning så var god eller
dårlig, skal være usagt, men det skulle i hvert
fald vise sig senere på dagen, at en kører, der
med sin maskine kørte ud mod disse planker,
slog en ordentlig soltomortale.

I 939

Den þendte balek,eþ.ører

Peter lensen, Randers,
ooeroejer lter, om han sþøI

stå af eller fortsætte mecl

masþinen.

Roms-Hule løbet havde í 7939 tilmelding
af kørere fra alle egne af landet, og publi-
kumsbesøget var ca. 6.000.

Allerede tidligt på formiddagen begyndte
der at blive liv på parkeringspladserne neden
for bakken. Der skulle i alt deltage 54 maski-
ner i løbet, hvortil man havde indrettet en

afspærret parkeringsplads med nummererede
båse.

I løbet af formiddagen gik kørerne i gang

med træningen, således at publikum om efter-
middagen var fritaget f.or at se prØyekØrsler,

og det viste sig snart af de opnåede trænings-
tider, at der sikkert kunne ventes rekordfor-
bedring ved eftermiddagens løb, og denne
antagelse kom da også til at slå til.

Den elektriske tidtagning på banen fun-
gerede upåklageligt, og ved siden af tidtager-
apparatet, som var installeret på en lastbil,
var anbragt store tavler med kørernes numre
og nayne, og her blev publikum i eftermid-
dagens løb underrettet om de opnåede tider,
ligesom disse blev opgivet gennem et højt-
taleranlæg.

Som oyerdommer fungerede politiassistent
Munksgaard, Vejle, og som dommer JMU's
formand, landsretssagfører Lassen-Landorph,
Randers, og motorsagkyndig Olstad Larsen,
Vejle. Mekaniker A. Bach Sørensen, Randers,
var starter, og som løbsleder fungerede for-
manden for JMU's sportsråd, mekaniker Chr.

'Venderby, Randers. Secher og A. Søgaard
var maskinehsperter.
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Prc. kl. 14,00 tog løbene deres begyndelse,
og der blev lagt for af 250 cc klassen, der kun
talte fire deltagere. Første mand ved start-
stedet var Erling Pedersen, Ãrhus, BSA, der
opnåedc tiden 19,7, der var en ganske pæn

tid fol denne klasse, men allerede næste mand
satte den ned til 1.9,2, medens de to sidste
var langsommere.

I andet forsøg satte Erling Pedersen alle
klude til og pressede sin hurtige maskine til
det yderste og nåede ned på tiden 19,0, der
blev klassens bedste.

Resultaterne 250 cc solo:

1. Erling Pedersen, Ãrhus, BSA . . . . . . 19,0

2.Henry Sørensen, Silkeborg, BSA .. .. 19,2-

3. Vagn Poulsen, Silkeborg, BSA . . .. 21,3
4. H. Heib. Andersen, Silkeborg, BSA 21,5

I 350 cc klassen var der stor spænding, idet
rekordtiden på bakken, 77,3, i 1.938 var sat

af Carl Flansen, Ãrhus, (Calle), netop med en

350 cc maskine. Ville 350 cc klassens kørere
forbedre denne rekord, det var det store
spørgsmåI. Calle deltog ikke i denne klasse i
1.939, hvorimod det lykkedes Herluf Hei-
berg Andersen, Silkeborg, at tangere rekorden.

Reþord.ind.ehaoeren og vin-
deren af 750 cc þlassen zted.

baþþeløbet i Roms Høle
1938-39, Karl Hønsen,
.Ã.rhøs, også. leaLdet Cølle.
Bøþþerekord.en. i 1938 satte
CalLe på. en 350 cc BSA i
tiden 17,3, og bans aind.er-
tid i 7t0 cc þLassen i 1939,

boor ban þørte BM'W blea
16,9.

Resultaterne 350 cc solo:

1. H. Heib. Andersen, Silkeborg, BSA 17,3

2. Victor Simonsen, Ãlborg, Triumph .. L7,4

3. Ejler Svendsen, Älborg, Triumph .. 1,7,5

4. Poul Kalør, Odense, BSA 18,4

5. M. Iversen, Sønderborg, BSA .. .. .. 18,5

6. Peter Jensen, Randers, BSA .. .. .. 18,5

Efter tiderne i 350 cc klassen ¡¡ar man
nogenlunde klar over, at det ville blive til en

ny rekordtid i 500 cc klassen. Den fine bane

tillod jo fuldtud brugen af alle hestekræfterne
i maskinerne, og allerede første startende

mand i 500 cc klassen, Ffermann Larsen,

Odense, BSA, skabte sensation, idet han kørte
flot og fuækt, som det var hans vane, og op-
nåede ny rekordtid '1.6,1, a1nsà et betydeligt
tryk af den gamle rekord. Nærmest ved FIer-
mann Larsens fine tid kom Bent Jensen,
Odense, Triumph, i tiden 77,0, og Knud Niel-
sen, Ãrhus, 1.7,1., men det skulle senere vise

sig, at andet forsøg i 500 cc næsten overalt
gav forbedringer af tiderne fra første forsøg.

Selv den nye rekordindehaver, Flermann Lar-
sen, forbløffede publikum ved at sætt een ny
rekord i tiden 15,9.
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Torsten Sjøberg, Sverige, og So. Aage Engshøm, Dan-
marle, få.r her ooeraþt blornster efter et af cleres rnønge

storopgØr på de dansÞe motorbaner i 1930-eme.

Resultaterne 500 cc solo:

1.. Flermann Larsen, Odense, BSA .. .. 15,9

(Banerekord).
2. Bent Jensen, Odense, Triumph . . . . L6,+

3. N. O. Jensen, Ãlborg, Triumph . . . . 16,9
4, Carl Jensen, Ãlborg, BSA . 1,6,9

5. Knud Nielsen, Ãrhus, BSA . L6,9
6. Viggo Thomassen, Randers, Triumph 1,7,2

7. Ib Junggaard, København, Triumph 17,3

8. Søren Nielsen, Ã.rhus, BSA . 17,4

I750 cc klassen startede sammen med Nim-
bus'erne en NSU og en BM\Ø med hhv. Viggo
Thomassen, Randers, og Karl F{ansen, Ãrhus,
i sadlen.

Første startende kører i denne klasse var
Viggo Thomassen, Randers, der også havde
deltaget i 500 cc klassen og altså startede i
to klasser til trods [or, at en skade i den ene

arm, som han havde pädraget sig ved et styrt
i et løb tidligere på sæsonen, endnu ikke helt
var kommet sig.

Da Viggo Thomassen med sin tunge NSU
var nået til første sving på bakken, havde
han så meget lart pâ., at han ikke formåede at
holde maskinen, der trak ud i siden af køre-
banen, hvor man havde lagt planker ved
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kantstenene. Fodhvileren greb fat i asfalten,
og en regn af gnister stod efter maskinen. Da
den kørte mod plankerne, blev den kastet op
i luften, og Viggo Thomassen slog en salto-
mortale og slog sig hårdt i faldet mod vej-
banen, men han kunne dog selv rejse sig.

Samaritterne konstaterede hurtigt, at Viggo
Thomassen havde brækket et kraveben, som

han måtte på hospitalet f.or at få sat sammen,
men han kom tilbage straks efter løbet og

kunne tage med kammeraterne hjem til Ran-
ders om aftenen.

Dette styrt medførte en kort afbrydelse i
løbet, indtil den næste mand, Karl Flansen,
Ã.rhus, kunne starte på sin BM\Ø, og det var
med stort spænding, man imødeså hans start,
idet han jo äret i forvejen havde sat bane-
rekord. Det lykkedes imidlertid ikke for Karl
Hansen at slå Bruun Larsens rekordtid i 500

cc klassen.

Resultaterne fra 750 cc klassen blev:
1. Karl Ffansen (Calle), Ãrhus, BM\Ø. . '1.6,9

2. Vitus Kelvang, Kolding, Nimbus .. L7,3

3. Vagn Poulsen, Ãrhus, Nimbus 18,2

"Sandsækkeneso halsbrækkende kunststyk-
ker i sidevognsklasserne blev en stor publi-
kumssucces, og der blev vist flot og sikker
kørsel, ikke mindst af Bent Jensen, der op-
nåede bedste tid i begge sine forsøg.

Resultaterne fra sidevognsklassen blev:
1. Bent Jensen, Odense, Triumph 18,8

2. Flans Dalsgaard, Vejle, BSA .. .. .. 20,9

3. Bruun Larsen, Odense, Rudge . . .. .. 21.,3

Karl Flansen, Ã.rhus, startede to gange med
en 600 cc BM'üØ sidevognsmaskine og opnå-
ede som eneste deltager i denne klasse tiderne
19,5 og 19,7.

Atter var et nlandsløb. slut, og det skete i
ønsket offi, at Roms-Hule-løbet fremover
måtte blive en årlig tilbagevendende motor-
sportsbegivenhed med deltagelse af landets
ypperste kørere.

Den store succes, som løbene pä Karre-
bæksminde-banen havde haft tidligere pä
året, blev fulgt op med et nyt løb den 9. juli,
og falsk reklame kunne man ikke beskylde
Næstved og Omegns Motorklub for, når de
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reklamerede med kvaliteten af de fremmede

kørere, som de med stor bekostning hentede

her til landet for at kunne give vor egen

stjernekører Baltzer Flansen værdig mod-
stand.

Til løbet den 9. juli havde man således

importeret en af Englands bedste dirt-track-
kørere, Parker.

Også dette løb blev stor succes, både hvad
det sportslige og publikumsbesØget angik.
Beklageligvis måtte Baltzer Flansen se sig

slået ud af maskinskade pä et tidspunkt, hvor
han stod lige i points med Parker.

Foruden stjernematchen blev der naturligvis
også budt på standard match, scratch-race og

handicap.
Over hele landet gik det nu slag i slag med

det ene store motorsportsarrangement efter
det andet, og der var endda søndage, hvor der

samtidig i tre landsdele blev afholdt store

motorsportsstævner, altså kunne man konsta-
tere, at motorsporten i Danmark var begyndt
at opleve en ny storhedstid, der imidlertid ret
snart skulle få en brat afbrydelse.

Søndag den 16. juli arrangerede motorklub-
ben "Speed<( stort jordbaneløb på Korsør-
banen med deltagelse af bl. a. den svenske top-
kører Torsten Sjøberg i kamp med den danske

elite, FIans Flansen, Jørgen Petersen, Bent

Jensen og Sigurd Nielsen.

Vand og sæbe gjorde ander'
oærker, når þørerne ,tendte

hjem fra rnudderetdqetne
z.,ed d.e mange elterårstrials.
Her er det Erling Pedersen,

Àrhøs, d.er gennerngår et

madderbad i Hoidsten
1939.

Sjøberg blev overlegen vinder af matchen,
idet han vandt alle 3 afclelinger.

Resultatet:
L. Torsten Sjøberg, Sverige .. .. 2l p.

2.Hans Hansen, Næstved l4P.
3. Jørgen Petersen, København 10 P.
4. Bent Jensen, Odense 8 P.

I seniorløbet var der jydsk deltagelse ved
Herluf Heiberg, Silkeborg, der dog ikke helt
formåede at güe sig gældende grundet på

manglende træning i kørsel på rundbane, selY

om han sejrede i dagens store handicap.

Resultaterne fra seniorløbet i 350 cc:

1.Erik Orth, København, OK-Supr. 'l',57,0

2. Agner Flansen, København, BSA . . 1,57,6

Vinder i 5OO cc klassen blev meget over-
legent Orla Knudsen, København, Norton,
i tiden 2,24,6.

Resultatet fn det store blandede handicap

blev:
1. H. Heib. Andersen, Silkeborg, BSA 2,27,6

2.Leif Hirsborg, København, Rudge 2,30,2

3. Henry Jørgensen, Lolland, Triumph 2,37,0

4. Egon Valther, København, Rudge 2,31,3

5. Poul Kalør, Odense, BSA . 2,32,0

6. OrIa Knudsen, København, Norton 2,32,2

En landsdelsmatch, der gjaldt den endelige

ejendomsret til en vandrepokal, blev vundet
af Sjælland ved et hold, der bestod af Orla
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Knudsen, Norton, og Aage Andersen, JAP,
hvorimod det fynske hold bestående af Egon
Rasmussen, BSA, og Poul Kalør, BSA, fik
pokalen med hjem til deres landsdelsunion,
idet dens kørere havde opnået der største
antal samlede points i det antal holdmatcher,
der var kørt om pokalen. De to fynske kø-
rere fik til personlig ejendom hver en minia-
ture af pokalen, og som en velfortjent trøst
til Flermann Larsen, der havde været med til
at køre de fleste fynske sejre hjem i hold-
matcherne, fik man også en miniature med
hjem til ham på hans sygeleje.

Der havde nemlig kort forinden værer af-
holdt et dramatisk åbningsløb på en tredie
fynsk motorbane ved Bogense, hvor FIer-
mann Larsen og den jydske kører Jens Dyhr
fra Esbjerg havde været udsar for så alvorlige
styrt, at de begge havde pådraget sig et ben-
brud.

Ãbningsløbene på denne nye motorbane i
Bogense var forøvrigt blevet noget mere dra-
matiske, end man egendig satte pris pâ, fra
arrangØrernes side.

Ikke så snaft havde borgmester Fledelius,
Bogense, åbnet banen med at udtale de bedste
ønsker for motorsporten, før en række styrt
tog deres begyndelse allerede i de første star-
ter. Det var under et af disse styrt, Flermann
Larsen, Odense, og Jens Dyhr, Esbjerg, begge

1939

Her¡ndnn Larsen, Od.ense,

med et brækþet ben i gips,
en sÞade, sorn ban pådrog
sig ved åbningsløbet på
Bogense-banen i 1939,

brækkede et ben og måæe føres til hospitalet.
Ikke mindst den omstændighed, at bane-

legemet på den nye bane rrar meger hårdq
var medvirkende til de alvorlige styrt ved
åbningsløbet.

De bedst placerede kørerc ved dette løb
blev iøvrigt: Johs. Aaskov, Odense, Sv. Nis-
sen, Odense, Bruun Larsen, Odense, Knud E.
Mogensen, Odense, og Poul Kalør, Odense.
altså udelukkende hjemmesejre.

Søndag den 27. augusr stod Nordjyllands
Motor Sport igen som arrangør af et stort
bakkeløb, denne gang i Lundby baklcer.

Selv om bakken i Lundby var meger kræ-
vende, lå de opnåede tider meger tæt, så der
var altså tale om hård konkurrence.

Resultaterne fra løbet blev:
3)0 cc solo:
1. Aksel Jensen, Ã.lborg, Triumph .. .. l3,s
2.Yictor Simonsen, Ãlborg, Triumph. . 13,7
3. Herluf Heiberg Andersen, Silkeborg l4,s
4.Ejler Svensen, -A.lborg, Triumph .. .. 15,0
500 cc solo:
1. N. O. Jensen, Ãlborg, Triumph .. . . l3,O
2. Carl Jensen, Ãlborg, Triumph 73,6
3. Søren Nielsen, Ãrhus, BSA . 13,8
750 cc solo:
1.. Gunnar \Øelløv, Ãlborg, Norron .. l4r4
2. Arne Jensen, Ãrhus, Nimbus 14,G

3. Josef Koch, København, Nimbus 15,0
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Sideoogne:
1. Henry ÉIansen, BSA .. .. .. 21,0

2. N. O. Jensen, Ãlborg, Triumph . . . . 21',5

3. Josef Koch, København, Nimbus . . 25,8

Søndag den 3. september skulle så efterårs-
sæsonen på Langesø-banen tage sin begyn-
delse med et stort løb, ligesom Jydsk Motor
Union skulle afholde sommerstævne i forbin-
delse med indvielsen af en jydsk jordbane

ved Flammershøj mellem Viborg og Randers.

Det . blev imidlertid kun arrangementet i
Langesø, der kom til afvikling som det
sidste danske motorsportsarrangement inden
den store verdenskrig, der netop brød ud og

satte hele verden i brand søndag den 3. sep-

tember 1939.

Ð:t pubiikum, der kom til løbet i Langesø,
'.'¿r rræget af dagens alvor, og det lykkedes
il.,ke rigtig at fâ den vante stemning frem
hverken hos publikum eller kørere.

Dagen lorløb uden alvorlige uheld pä ba-
nen, selv om Børge Andersen, Svendborg, slog
en hel kolbøtte med sin sidevognsmaskine,

men trods det, at både han og "sandsækkeno
blev slynget langt hen ad banen, fik han ma-
skinen på ret køl igen og fortsatte løbet og

placerede sig som nr. 1.

PouIKalør var også udsat for det helt store
styrt, i det han lige lør grusgraven kørte lige

Hcrluf Heiberg Andersen,

SilÞabnrg, BS A, forcerer
den sidste vanskeLige etaPe

aed Årbus Motor Sports
triaL i Hoid.sten i 1939,

haoret'ter han þører i nâI
sorn døgens ztinder af
seniorlelassen.

ud i publikumshegnet med sin maskine - men

også han slap helt uskadt.

Dagens resultater blev iøvrigt:

Ekspert-røce:
1. Erik Orth, København, OK-Supr... 10p.
2. Bent Jensen, Odense, Triumph . . . . 10 p.

3. Poul KaIør, Odense, BSA . 8 p.

Senior solo:
1. Holger Hansen, København, Ariel 3,16,2

2. Aage Jacobsen, Odense, JAP 3,19,4

3. Axel Nielsen, København, Ariel . . 3,21,6

Begynd.er solo:
1. Johs. Aaskov, Odense, Norton .. .. 3,26,0

Z.Olaf Olsen, Odense, BSA . 3,39,8

3. Aage Aaskov, Odense, Norton .. . . 3.46,4

Jønior sideaogne:
1,.Børge Andersen, Svendborg, Veloc. 8,11,6

2. Carl Emil Jensen, Royal Enfield . . 8,45,8

Senior sidevogne:
1. K, E. Mogensen, Odense, Triumph 3,35,2

2. H. Skov, København, Indian . . .. 3,38,6

Efter dette sidste Langesø-løb inden krigen
var pointsstillingen i konkurrencen om den

smukke vandrepokal, Langesøpokalen, såle-

des:

Bent Jensen 8 p.

LohmannRasmussen ....6P.
PoulKalør ......6p.
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Holger ifansen ..3p.
Agner Flansen 3 p.
Erik Orth 1p.
Aagc Jacobsen 1 p.

Som tidligere omtalt .var Jydsk Motor
Unions sommerstævne L939 også planlagt til
afholdelse søndag d en 3. seprember, ved hvil-
ken lejlighed man skulle indvi en jydsk jord-
bane i Hamrnershøj, som formanden for
Jydsk Motor Unions sporrsråd, mekaniker
Chr. Venderby, Randers, havde yæret pro-
motor for anla:gningen af i samarbejde med
Randers Motor Sport, kroejer Poulsen, FIam-
mershøj kro, og sognerådsformanden i Ham-
mershøj, amtsrådsmedlem P. Lund, der havde
lovet at holde indvielsestalen, der imidlertid
aldrig blev til noger.

Efter at verdenssituarionen i ugens bb før
den 3. september havde forværret sig ganske
alvorligt, fik arrangørerne fra politiet i Vi-

1939

borg henstilling om at aflyse stævner, og da
krigsskyerne trak sig tættere og tærtere sam-
men, besluttede man om eftermiddagen den
1. september at allyse og bekendtgjorde dette
i dagbladen e den 2. september om morgenen.

Søndag formiddag den 3. september kom så
budskabet om krigsudbruddet, men allerede
forinden yar flere af de danske mororkØrere
indkaldt til militærtjeneste bl. a. også nogle
af disse, der skulle have starret på den nye
bane i Hammershøj.

Dansk mororsporr gik nu en rrang tid i
møde, men ved opretholdelse af lokalt klub-
liv og kammeratskab lykkedes det både for
klubberne og deres organisationer at overleve
den lange og rrange krigstid, så man stod.nogenlunde 

godt rustet til at genoptage arbej-
det for motorsportens sag over hele landet,
da endelig fredsbudskabet kom den 4. maj
om aftenen i 1,945.

1

'á^i'
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MOTORTEKNISK UDVI KLIN G
ITIDSRUMMET

FØR OG EFTER SIDSTE VERDENSKRIG

I

I

I

Dette afsnit er ikke tænkt som nogen viden-
skabelig gennemgang af den kolossale tekniske
udvikling, der har fundet sted for de forskel-
lige motorcykelmodellers vedkommende, siden

tyskeren Gottlieb Daimler fra Cannstatt byg-
gede verdens første motorcykel i året 1885,

men derimod en tidsmæssig placering af de

tekniske fremskridt som en følge al de erfarin-
ger, de forskellige motorcykelfabrikker fra
hele verden har indhøstet ved deres deltagelse i
motorsportskonkurrencer og rekordforsøg med

væddeløbs- og rekordmaskiner.
Hvilken mening og formål har da fabrik-

kernes deltagelse i disse konkurrencer haft?
Hvilken praktisk værdi har det haft at

bygg. meget dyre væddeløbs- og rekordmaski-
ner med kolossale ydeevner udelukkende til
dette ene formål?

Kunne disse pengesummer, som deltagelsen

i væddeløbene og rekordforsøgene har kostet
fabrikkerne, ikke have været anvendt på

anden og mere nyttig måde, evt. dl billiggø-
relse af den løbende produktion, så det kom
køberne af brugsmaskinerne til gode?

Det er ikke første gang, sådanne spØrgs-

mål bliver stillet op. Så lang tid, der har eksi-
steret motorløb, er der diskuteret om deres

mening og formåI, og temaet er stadig høj-
aktuelt.

I motorcyklens barndom, da man endnu
ikke kendte nogen skarp adskillelse mellem
væddeløbs- og brugsmaskiner, var motorlø-
bene så overbevisende eneste og vigtigste bane-

bryder for de tekniske fremskridt.
Naturligvis vil det være forkert, om man

ville hævde, at uden væddeløb ville der ikke
have fundet nogen teknisk udvikling sted

inden for motorcykelfabrikationen, men denne

ville uden tvivl være foregået i et meget lang-
sommere tempo og ville ikke være blevet nær

så dybtgående og omfangsrig, som tilfældet
har været.

Uden motorvæddeløb havde vi måske i dag

ikke gode og udviklede bremsesystemer,

som tilfældet er, eller ingen hydraulisk for-
og baghjulsaffjedring og m. m., som i dag

regnes for en selvfølge på moderne brugsmo-
torcykler.

Ligesom overalt i livet bevægelse og kamp
er en forudsætning for udvikling og resultat,
således har det været en selvfølge, at motoren

- sjælen i et af vor moderne dds transPort-
midler, nemlig motorcyklen - stadig pàny har
måttet sættes ind i konkurrence for at bevise

sin kvalitet og højeste ydeevne.

Intet som konkurrencer giver så klare og

uomstødelige beviser for kvalitet og ydeevne

og i særdeleshed i motorvæddeløb, der viser

t

ì
I
i
I
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både et køretø1s kvalitet som helhed og i
enkeltheder, men også eventuelle svagheder

kommer tydeligt frem i dagens lys under

sådanne omstændigheder og giver derved
ingeniøren og håndværkeren, der fremstiller
køretøjet, værdifulde fingerpeg om, hvor der

skal sættes ind i fremtiden for at afhiæLpe

svagheder og mangler.
Det er inden for motorcykel-verdenen et

ubestrideligt faktum, at de store grand-prix-
løb pà afspætrede landeveje, der har været

afholdt gennem mange àr, har haft en stor
teknisk mission at opfylde, og havde der ikke
stadig været en stab af fartglade unge og dyg-
tige motorkørere, der fuldt ud følte deres

ansvar, når grand-prixmaskinernes mange

motorhestekrælter blev sluppet løs på TT-
banerne, så ville motorcykelmodellerne af
brugstypen i dag ikke have nået det høje tek-
niske stadie, som tilfældet er. Disse unge mo-
torkørere, der har deltaget i disse grand-prix,
har nemlig ikke for enhver pris forsøgt at
hjemføre sejren til netop den motorcykelfa-
brik, de repræsenterede, men blot det at gen-

nemføre de meget krævende TT-løb og bag-
efter aflevere de tekniske erfaringer, som man

Verdens t'ørste motorcykeL
þonstrueret af GottLier
DaimLer i året 1885.

havde høstet med sin maskine under løbet,
var til tider af meget stor betydning for fa-
brikkens videre produktionsplaner af model-

ler til brugsmarkedet.
Hvad fremtiden angår, så vil motorcykel-

fabrikkerne uden tvivl fortsat kunne regne

med at høste tekniske erfaringer af stor værdi
fra motorbanerne, hvad enten det nu sker ved'
at fabrikkens egne kørere deltager på deres

maskiner, eller der er tale om privatkørere
evt. med stØtte fra fabrikkerne, for fartglad
ungdom vil altid væÍe at finde, og så lang tid
vil der også eksistere motorløb enten under
den ene eller anden form.

Som omtalt i indledningen var det tyskeren
Gottlieb Daimler, der byggede verdens første
motorcykel, der stod færdig den 29, august

1885, på hvilken dato Daimler også fik patent
pä sit kører.øj.

Gottlieb Daimler, der var ingeniør, begynd-
te allerede i 1882 at eksperimentere med en

motor. Det foregik alt sammen for lukkede
døre, og hemmelighedsfuldheden æggede de

nysgerrige, så de pudsede politiet pà" ingeniø-
ren, og en politikommissær sammen med to

t
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172 cc motorcykel, model
1901, uel ßærmest d,t sdm-
menligne med. nutidens
t'ørste Þ.itel.lertnodeller.

betjente skaffede sig med ma$ adgang til
Daimlers værksted, hvor de i stedet for en for-
modet falskmøntner fandt en mand, der sysle-
de med nogle motorf.orsøg, som datidens politi
også var ude af stand til at forstå.

Der måtte naturligvis en lang udvikling til,
inden man nåede til praktisk brug af det ny-
skabte fænomen, som kaldtes en motorcykel.
Opfinderen af køretøjet, Gottlieb Daimler,
måtte gennem en brænding af latterliggørelse,
ja ligefrem forfølgelse, inden hans opfindelse
fik fast bund under fødderne.

Da dette f.ørst var sket, så gik det også hur-
tigt frem, ikke mindst den engelske læge Dun-
lop, der fandt ud af, at man kunne køre pä
gummiringe, der var pustet luft i, var medvir-
kende til at starte en for motorcyklen rivende
udvikling. Gassen, der var brændstof i den
første motorcykel, blev afløst af benzin, og
herefter startede den rivende udvikling med
konstruering af anvendelige tilbehørsdele
såsom karburator, tændingssystem, kobling,
gearkasse, bremser, smøresystemer, og sidst
men ikke mindst kraftoverføring ved kæde-
træk.

Selv om den første motorcykel blev kon-
strueret og bygget i Tyskland, så skulle det
dog snart vise sig, at England blev hjemstedet
for de helt store eksperimenter, der skulle
forbedre motorcyklens tekniske indretning
og opbygning.

Af nedenstående fortegnelse over moror-
cykelmærker, der fremstilledes i England i
årene 1898-1903, vil man kunne se, at det
ikke var småbeløb, der indvesteredes i arbej-
det for at gøre motorcyklen til en virkelig
brugsgenstand som daglig befordringsmiddel.
Ikke så få motorcykelkonstruktører måtte da
også i disse år se sig økonomisk ruinerer som
følge aî et ganske urentabelt pionerarbejde
med af forbedre motorcyklens tekniske op-
bygning.

MotorcyÞlemærker frenrstillet i England;
1898-1903

Accles Dennis
Allard Derby
Anglian Eadie
Ashford Eagle Tandem
Ariel Enfield
Bat Eureka
Beeston Excelsior
Bollee Garrard
Brandbury Gibson
Brown Hillman
Buchet Flobart
Century Tandem Flumber
Chase Iris
Clarendon Ivel
Clyde James
Coventry Motette JAP
Coventry Eagle Kerry
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Kitto Raleigh
Lagonda Rex
Lawson Riley
Matchless Roc
Morris R E¿ P
MMC Scott
New Hudson Shaw
Ormonde Singer
Pennington Starley
Phelon E¿ Moore Swift
Phoenix Triumph
Precision Vindec

Qadrant Vall
Også andre lande end England var med i

produktionen af motorcykler i dens barndom,
således fremstilledes den første franske ma-
skine nDe Dion Bonton" i äret 1897,

Motorcyklen skulle heller ikke væÍe en rea-

litet i ret mange är, før man fandt ud af at
anvende den til konkurrencebrug, og i året
1900 stod man overfor starten af verdens før-
ste motorløb, et lOOO miles pålidelighedstrial,
der foregik på offentlig vej.

Allerede i äret 1907 kørte man det første
TT-løb på den engelske ø Man. Vindere af
dette første klassiske TTJøb blev Rem Fow-
ler og C. R. Collier, begge England, der kørte
hhv. en tocylindret Norton og en eencylindret
Matchless.

Den lørste Triøm.ph-model
Jer bleo frernstiLlet i året

1902

Vindernes gennemsnitshastigheder ved dette
første TT-løb på Man, der siden skulle blive
efterfulgt af mange store løb, var hhv. 36,22

og 38,22 miles i timen.
I året 1924 opniede man første gang en

hastighed på toO miles i timen, og det var
\ø. D. Marchant, der var mester for denne
bemærkelsesværdige rekord, der blev sat med
en 350 cc Chater-Lea.

Endelig skal her indskydes, at man så i
1929 varnået fremtil afholdelsen af detførste
speed-way løb i verden, der blev kørt pä en

engelsk bane i High-Buch ved Epping.
Hvad havde nu disse pionerer inden for

motorcykelkonstruktionen og motorsporten at
slås med af rent tekniske maskinproblemer?

Den første og stØrste vanskelighed var
overføringen af motorens trækkraft til bag-
hjulet.

Remtræk med det såkaldte milliongear var
anvendt i mange år, men efterhånden som

kravene til maskinernes accelerationsevner
steg, samt fremgangen i trafiktætheden i
byerne, meldte sig mere og mere kravet om
anvendelse af gearkasse med frigear og anden
kr aftov er f øringsmetode foruden betydelig for-
bedring af de anvendte bremsesystemer, der
bestod af en bremseklods, der pressedes ned i
remskiven.
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Teþsten på sehte bìlledet
rnå siges dt være tilstræþ-
Þelig opLysning om clenne
N SU-aeteran,

sØrge for at medbringe et godt lager af værk-
tøj og reservedele og ikke mindst lappesager,
inden han begav sig ud på tur.

Inden for mânge forskellige områder har de

to verdenskrige først 79I4-I9I8 og senere 1939-

1945 sat deres store præg på den tekniske udvik-
ling, således da også inden for motorcykelpro-

duktionen.

Det var i særdeleshed den opblomstrende fly-
vemaskineindustri, der I 1914-7918 var mecì til
at sætte sit præg på en rivende udvikling også

inclen for motorcykelindust¡ien. Mange moto¡tek-

niske erfarin get f rc fremstillingen af llyvema-

skinemotorer blev såleies clirekte overført til
mange motorcykelmotorer.

Motorcyklen som sådan blev da også anvendt

til krigstjeneste under verdenskrigen 1914-1918

i særdeleshed af den engelske hær, der brugte

dette transportmiddel til ordonnanstjeneste og

udbringning af feltpost.

Under denne krigstjeneste, hvor der underti-
clen biev kørt i meget vanskeligt tetræn og under

meget van:kelige forhold, blev de¡ gjort mange

opdagelser mecl hensyn til manglet ved motor-

cyklens tekniske indretning, som enten biev for-
bedret under selve krigen, eller som straks efter
denne blev inàfø:t i fredsproduktionen og kom
de civile motorcykelkøre¡e til gode allerede i de

første efterkrigsår.

Under arbejdet med disse problemer var
det, at den tyske motorcykelfabrik NSU frem-
kom med en mekanisk gearkasse med frigear
og kobling, og da så senere hertil kom anven-
delsen af kædetræk, var man nået frem til
den kraftoverføringsmetode, der er kendt på
motorcykelmodellerne i vor moderne tid.

Leveringen af lys på motorcykelmodellerne
før Íørste verdenskrig blev besørget af karbid-
lygter, hvorimod tændingsforsyningen v^r
overladt til en eller ander-r magnettype, her
kunne nemlig være meget stor forskel, idet
forbedringer inden for magnetkonstruktionen
stadig blev større alt efter de tekniske erfarin-
ger, man høstede med de forskellige modeller.

Affjedringsspørgsmålet på motorcykelmo-
dellerne før første verdenskrig bestod for ho-
vedpartens vedkommende udelukkende af
kraftige saddelfjedre og en mindre mekanisk
affjedring i forgaflen. Modellerne med gear-
kasse var alle forsynet med gearstang til
håndbetjening.

Selv om der ved krigsudbruddet i I9I4
kunne tales om, at der var foregået en fanta-
stisk teknisk udvikling med motorcyklen,
siden Daimlers første eksemplar så dagens lys,
så var man dog ikke nået så langt, at der vir-
kelig kunne tales om et driftsikkert befor-
dringsmidclel. En motorcyklist i 1914 mã.tte
altid beregne tid til mindre repararioner samr
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Det var i særdeleshed større motorstabìiitet,

større motoreffekt, bedre hjul og dæk samt blø-

dere affjedring, cler blev den umiddelbare tek-

niske fremgang, som motorcykelindustrien hø-

stede af verdenskrigen 7914-1978.

Selv om de fleste motorcykelmodeller i àe før-

ste efterkrigsår til brug for civil kørsel staclig

mindede meget om de, der var kendt i årene lige
før krigen, så var man i årene fn 1,920-7929

nået f¡em til, at så at sige alle motorcykelmodel-

ler, uanset hvilket land de var produceret i, var

blevet forsynet med kædetræk, elektrisk lysanlæg,

gearkasse med frigear og kickstart samt en vir-
kelig effektiv affjedring i forgaflen. Enkelte eu-

ropæiske motorcykelfabriker benyttede dog kar-

dantræk tìl overførelse af motorkraften til bag-

hjulet i stedet for kædetræk.

,4.ret 7930 og detal f ølgende motorcykelmo-

deller kan udmærket sættes som et vendepunkt
i verdens motorcykelindustri, idet motorcykeimo-

dellerne, cle¡ dette år kom på markedet, bøà pä

meget nyt, hvad angik tekniske forbedringer.
Det har ucìen tvivl været de e¡faringer, motor-
cykelfabrikerne har høstet unde¡ verclenskrigen

7974-7918 samt under de mange store interna-

tionale motorløb, der afholdtes i efterkrigsårene,

som nu rigtig slog igennem til gavh for den pri-
vate motorcyklist.

E e nc y Lindr e t sid eo entile t
Triumph, model 1905, dcr
udoiþLerJe 3 hþ.

Det havcle i særdeleshed væ¡et de tyske mo-

torcykelfabriker BM\Ø, DK\7 og NSU, cler havde

været meget aktive i de store internationale mo-

torcykelkonkurrencer i slutningen af tyverne.

Også i Danmark havde vi fået en motorcykel-

industri. Fo¡ det første fandtes der sarnlefa-

briker, cler i særdeleshed samlede engelske mo-

torcykelmærker, og endelig en 100 procent dansk

motorcykelfabrikation Tige fra bunden hos fir-
maet Fisker og Nielsen, København, der frem-

stillede den sto¡e kraftige 4-cylindrede Nimbus-
motorcykel, der i sine fø¡ste leveår gik under

kælenavnet,,Kakkelovnsrøret", meî sene¡e skif-

tede over til at blive den model, der i dag er

kendt, og som i stor udstrækning anvendes af

danske statsinstitutioner, cler har behov fo¡ at

have moto¡cykler i deres tjeneste, ligesom ma-

skinen findes meget velegnet som trânsportma-

skine med sidevogn, foruden at den naturligvis
anvendes til turistkørsel og har endog opnået

meget fine og bemærkelsesværdige resultater i
motorsportskonkur¡encer både i ind- og udland i
særdeleshed i årene fra 1946-1950.

To andre vigtige faktorer, som heller ikke må

glemmes i forbindelse med den store tekniske

udvikling, der var sket med motorcykelmodel-

lerne i 1930, og som havde været en meget med-

vi¡kende årsag til, at de gode motortekniske re-
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sultater, var de store fremsk¡idt inden fo¡ mo-

torolieproduktionen og lejeindustrien. Overalt,

hvor motorcykelmotorerne før L91O havde været

forsynet med faste lejer, var clisse nu blevet af-

løst af kugle- eller rullelejer, og i forbindelse
med de forbedrede motorolietyper kunne bl. a.

frektionsmodstand og motorslitage nedsættes be-

tydeligt, ligesom motorernes effekt om omdrej-

ningstal kunne forøges betydeligt.

Man var a,ltsä i l93o nået frem til, at en mo-

torcykel virkelig var et stabilt befordringsmiddel
med lave driftsomkostninger, og inden for de

store internationale motorcykelkonkurrencer, hvor
de forskellige motorcykelfabriker fra hele verden
var aktive som ingen sinde, kunne man i deres

fabriksracere tydeligt skelne den rivende udvik-
ling, som man gik imøde inden for motorcykel-

produktionen, og som skulle medfø¡e de motor-
cykelmodeller, som vi kender i dag med al de¡es

komfort.

Inden dette skulle opleves, skulle rnotorcykel-
industrien imidlertid igen gennem en trang tid,
nemlig den anden verdenskrig, men også i den-

nes elendighed skulle motorcykelindustrien imid-
lertid hente store tekniske erfaringer, for motor-
cyklen viste sig nemlig som et meget effektivt og

uundværligt krigsbefordringsmiddel, således at

På denne éncylindred,e
Triampb, model 1906, kan
møn tyd,eligt se bagbremse-

Ð)sternet på. datidens
rnotorcyleler bestående af
en þlods, der Þønne presses

ntod þileremskiaen på

bagbjaLet t'ed hjælp af en

lodpedal.

cler i de motorcykelproducerende lande ligefrem
blev tale om en krigsproduktion af motorcykler
med særlige egenskaber for benyttelse i moderne

krigsførelse.

Denne krigsproduktion og erfaringerne, som

motorcykelfabrikerne havde opnået i trediverne
indtil krigsudbruddet, medførte, at de fleste mo-

torcykelfabriker straks efter krigen kunne om-

stille til fredsptoduktion af de højt udviklede
modeller, der kendes i dag. De tyske motorcy-

kelfabriker kom dog fø¡st i gang nogle år efter
de engelske, men der gik ikke lang tid, inden
cle havde vundet det tabte terræn ind. Også fra
lande som Italien og Tjeckoslovakiet kom der
kort tid efter afslutningen af verdenskrigen mange

teknisk fuldendte motorcykelmodeller.

Selv om der naturligvis i dag er endog stor
individuel forskel på de forskellige motorcykel-
fabrike¡s motorcykelmodeller, så er der dog visse

hovedprincipper, der e¡ ens for dem alle, og som

i det kommende vil blive gennemgået i fo¡bin-
clelse med bemærkning om, hvilke tekniske ud-

viklinger der er sket inden for disse hovedprin-
cipper, lige siden de første motorcykelmodeller
blev konstrueret, og hvor de samme hovedprin-
cipper også var gældende.
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Et stort motorcyÞelteÞnisþ oid.ønder i året 1906 oør denne NSU-mod.el, der også baode almindeligt trædecyhel-
træh pâ bagbjølet, så ejeren af maskinen alticl ,-;ar sileÞer på. at þunne køre hjen, selo on han sþølle bLioe uclsat

for møshinubeld..

S tellet. :

Stellet eller rammen, de¡ danner rygraden i
enhver motorcykel, har naturligvis også gennem-

gået en meget stor teknisk udvikling, siden de

første motorcykler blev konstrueret, idet kravet

til stellets udformning og egenskaber i det hele

taget er blevet forøget i takt med den tekniske

udvikling inden for de øvrige dele, en motorcy-

kel er opbygget af.

Stellet i en motorcykel er det bærende element,

hvorover hele maskinen er opbygget, og der stil-

les meget store k¡av til et motorcykelstel i vor

moderne tids motorcykelproduktion. Foruden at

et motorcykelstel i sig selv skal være stærkt ovet

for den kraft, det påvirkes af som følge af fø-

rerens, Passagerens og moto¡ens vægt, stilles der

også store krav til stellets vridnings- og bøjnings-

stabilitet, så det kan optage de dynamiske på-

virkninger, som det bliver udsat for, fra kørsel

på ujævn vejbane eller terræn samt endelig ma-

skinens accelerations- og bremsepåvirkning. Det

er i særdeleshed under meget store hastigheder,

at det er af stor betydning, at et motorcykelstel

har sto¡ vridsikkerhed, i modsat fald vil det med-

føre dårlige køreegenskaber i fo¡m af slingrende

fo¡nemmelser for føreren af maskinen netop un-

der disse forhold.
Disse hovedkrav til stellets eller rammens

egenskaber har de forskellige motorcykelkon-

struktører været klar over gennem mange år, og

de har alle forsøgt at opfylde dem, selv om dette

er sket på forskellig måde og mecl forskellige
mere eller mindre gode resultater.

I{onsttuktionsformen af motorcykelstel kan

opdeles i to hovedtyper, nemlig rørstel og plade-

stel.

Rørstel:

Rørstel kan igen opdeles i tre typer, nemlig
lukket tørstel, åbent rørstel og dobbelt lukket
rørstel.

Den ældste af disse typer direkte nedstam-
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Nærbillede af 2-cylinfuet NS{I-motor mocleL 1906.

Bemærþ gasreguLeringen, d,er er ønbragt på benzin-
tønþen,

mende fra konstruktionsformen af et almindeligt
trædecykelstel er det lukkede rØrstel med kron-
rør til fastgørelse af forgaflens styrstamme og

fast udformning bagstellet i gaffelformning til
montering af baghjLrlet.

Sammenføjnìngen af de forskellige typet rü-
stel blev gennem mange år foretaget ved anven-

Den første BSA-motor-
cyÞeL ned øffjedret forgaf-
fel, noget der d.engang oar
en sensd.t¿on. ( 1906).

clelse af fittings og slaglodning, men efterhån-

den som svejseteknikken er gået frem i særde-

leshed inden for den elektriske svejsning, er

mange motorcykelfabriker efterhånden gået over

til at fremstille deres rØrstel med direkte elek-

tiisk svejsning al rctsammenføjningerne evt. for-
stærket med pladestykke¡ i særcleleshed ved kron-
røret, der er ethve¡t motorcl,þçl5fsls mest og kraf-
tigst påvirkede punkt.

ÅbenÍ rørslel:
Forskellen mellem lukket og åbent røtstel frem-

går netop af navnene, idet man i et åbent rør-

stel ha¡ ladet motoren indgå som en del af stel-

lets rørtamme. I nyere modeller af motorcykler
er det som regel motorens krumtaphus, man la-

der danne den nederste steldel for at opnå lavere

tyngdepunkt i maskinen. I ældre motorcykelmo-

deller gik man endog så vidt, at man mange

gange locl en skråtliggende motor danne hele

det forreste stelrør i et åbent rørstel.

Bortset fra de he¡ omtalte forskelle så er den

øvrige konstruktionsform for åbent og lukket
rørstel identisk.

Dobbelt laþþ.et rørstel:
En konstruktionsfo¡m af motorcykelstel, som

først er slået igennem i de sidste år, og som

kan siges Lt væle direkte [øLge af flere forskel-

lige rnotorcykelfabrikers erfaringer med netop

clenne stelkonstruktion anvendt på maskiner, som
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fabrike¡ne har haft til at deltage i de store lan-

devejsløb.

Efterhånden som tophastighederne ved de

store landeve;'sløb steg og steg, forøgedes også

kravet til vridningssikkerheden for racermaski-

nernes stel. De fleste dobbelte lukkede rørstel,

som kendes i dag, er konst¡ueret således, at stel-

rcret, àer går undet tanken, er bibeholdt som

enkelt rør, men betydelig forøget i dimension,

hvorimod rammens øvrige del er dannet af en

dobbelt rØr:¡¿mme.

En enkelt engelsk motorcykelfabrik nemlig

,,Norton" er dog gået noget videre i sin udform-
ning af dobbelt lukket rørstel til deres tocylin-
drede model ,,Dominator", idet stellet på denne

maskine hele vejen igennem dannes af et dob-

belt rørsystem i kileprofil.
En sådan udformning af et lukket rørstel

skulle give fuld sikkerhed for, at rammen et

upåvirkelig for enhver vridnings- og stødpåvirk-
ning.

Pl¿de¡tel:

Ønsket om at gØte stelkonstruktionerne lettere

medførte bl. a. i trediverne, at forskellige motor-
cykelfabriker, i særdeleshed de tyske, begyndte
at konstruere motorcykelstel af pressede U-for-
mede pladeprofiler.

Den konstruktionsfo¡m er imidlertid forladt

Da de t'ørste bøjspændings-
trrdgneter til motorc),þler
leom frem i 1908, z¡ar dette
et rrreget stort telenisle frem-
sþridt incJen for motor-
c y kelprodøle tionen.
Triwnph mod,el 1908 rned

bø jspændingsmagnet

anbragt t'oran motoren.

igen, idet det viste sig, at disse pressede plade-

stel og pladeprofiler var udmærket stabile over

for lod¡et og vandret stødpåvirkning, hvorimod
de overhovedet ikke va¡ vridningsstabile.

En helt ny form for pladestel, de såkaldte

centralstel, har imidlertid i nyere tid fundet an-

vendelse i stot udstrækning og vist sig endog

meget stabile.

Ft centralstel er fremstillet af to symmetrisk

oppressede stelhalvparter, der er samlet som re-

gel ved elektrisk svejsning. Enkelte motorcykel-

fabriker fremstillede da også for år tilbage luk-
kede stelrammer efter dette princip, og disse

viste si¡¡ udmærkede og kan endog forefindes
på motorcykelmodeller i dag.

Ved et centralstel forstås, som navnet siger,

at rammen i disse stel indskrænker sig til at om.
fatte et enkelt centrahør, der danner hele ma-

skinens rygrad, og hvorover denne er opbygget.

Centralrøret afsluttes af. kromør fortil, og bag-

til af fastspændingsanordning for motor samt

baggaffel til baghjulet.

Når et sådant centralstel, der kun består af en

hoveddrager, er fabrikeret af kraftige pladepro-

filet, vil man kunne forstå, at der samtidig med,

at der opnås vægtbesparelse og materialebespa-

relse vil kunne bibeholdes endog en meget god

sikkerhed overfor vridnings- og stødpåvirkning.
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Forgaflen:

Har selve stel¡ammen på de forskellige motor-

cykelmodeller gennem tiderne gennemgået en

stor teknisk udvikling og forbedring, så er dette

i hvert fald også tilfældet med forgaflen, der

også kan regnes som hørende til en motorcykels

stel og betydelig medvi¡kende til at bestemme,

hvilke køreegenskaber en maskine har.

Da en af de vigtigste funktione¡, som en for-
gaffel pï en mototcykel har, er forhjulets af-

fjedring, er det en af de dele inden for motor-

cykelfabrikationen, som konstruktørerne stadig

har haft søgelyset rettet imod.
Den konstruktionsform af motorcykelforgaf-

ler, der var kendt forud for vor tids moderne

teleskopforgafler, var den såkaldte gitterforgaf-
fel eller, som den også kaldtes, ûapezfotgaffel.

Denne forgaffelmodel fandtes i så at sige lige
så mange udformninger, som der va¡ motorcykel-

mærker, men hovedprincippet i dens konstruk-
tion var, at selve gaflens gitterelement var fast-

gjort til styrstammen og kronrøret med fire las-

ker, der dannede en drejelig trapez, deraf nav-

net trapezforgaffel.
Det fjedrende element blev dannet af en stor

skruefjeder anbragt centralt i trapezen.

Fjedren var en trykfjeder opviklet konisk, for
at den ikke skulle bøje ud under belastning, men

derimod blive holdt i lodret stilling.
Hvad angik dæmpning af fjederbevægelsen,

så va¡ denne på de første modeller af gitterfor-

Et frygtindgyd.ende fart-
oid.ønder fra 1910, en

2-cylindret oandþølet NSU
med 7 hþ..

gaflen som regel kun foretaget af en frektions-

bremse eller frektionsdæmper udført efter samme

princip som en styrbremse. Senere modeller af

gitterforgaflen blev yderligere forsynet med et

hold strækfjedre monteret over laskerne på den

udvendige side af disse.

Disse sidste modeller af gitterforgaflen (tra-

pezforgaflen), der fandtes på motorcykelmodel-

ler helt op tìl 1946, var udmærkede, blot var

fjedervandringen ret begrænset og dermed også

affjedringsmulighederne, idet man ikke havde

teknisk mulighed for at forøge denne fjedervan-

dring ved at forøge længden af laskerne, da

dette ville medføre forkert anbringelse af hele

fortøjets tyngdepunkt på maskinen, man må nem-

lig ikke glemme, at udformningen af en motor-

cykels forgaffel er den medbestemmende faktor
fo¡ maskinens styreegenskaber.

Gitterforgaflen er da så at sige hos alle motor-

cykelmodeller al i dag blevet afløst af den så-

kaldte teleskopforgaffel, og inden for denne type

findes der mange konstruktionsformer, hvis ho-

vedprincip dog alle er det samme.

Det var motorcykelkonstruktØ¡ernes ønske orn

at overføre automobilteknikkens hydrauliske
støddæmpning til motorcyklen, der skabte tele-

skopforgaflen.

Princippet i teleskopforgaflens virkemåde er,

at de forskellige stødpåvirkninger, som forhju-
let udsættes for, overfØres til teleskoprØrene, som

forhjulet er fastspændt til ved hjælp af forakslen.
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Teleskoprørene glider på et par fastspændte rør,

der danner bindeled mellem øverste og nederste

broplade ved kronrø¡et. Fjederkraften i teleskop-

forgaflen dannes af to skruefjedre, og styringen

af teleskoprørene foretages af lejer som regel

fremstillet af bronce.

Smøringen af en teleskopforgaffel er meget

effektiv, da som regel begge teleskoprør skal

væte fyldt med olie af hensyn til de indbyggede

hydrauliske dæmpere.

De hydrauliske dæmpere i en teleskopforyaffel
kan enten være enkeltvirkende eller dobbeltvir-
kende alt efter fab¡ikat. I en enkeltvirkende te-

leskopforgaffel vil den hydrauliske støddæmper

kun dæmpe fjeclerpåvirkningen i den ene af rét-

ningerne, hvorimod en dobbeltvirkencìe støddæm-

per vil sikre en dæmpning både af forhjulets
op- og nedgående bevægelse i forgaflen.

Endelig kan teleskopforgafler også i nyete

mocleller være forsynet mecl progressive dobbelt-

virl<ende støcldæmpere, hvilket vil sige, at dæmp-

ningen bliver stø¡re og kraftigere, jo større på-

virkningen mocl forhjulet bliver og dermed fje-
detbevægelsen i forgaflen.

Som sagt findes der mange konstruktionsfor-
met af teleskopforgafler, som der ikke skal kom-

mes næ¡mere ind på, blot skai lige bemærkes, at

et par engelske motorcykelfab¡iker har konstru-

eret teleskopforgafler, hvor man i stedet for
skruefjedre har anvendt luft i forbindelse med

almindelige dobbeltvirkende hydrauliske stød-

At man allerede i 1911

hendte affjedrede forgafler
ef ter søingarmssystenxet,
oil man tydeligt þønne se

på denne 111¿ hþ NSU.

clærnpere, en konstruktionsform der var noget

næ¡ det ideelle, da luft har en meget fin fjeder-

l<arakteristik,

Et stort problem og tildels også meget bekoste-

ligt i forbindelse med konstrueringen og frem-

stillingen af denne type teleskopforgaffel med

luftaffjedring var kravet til lufttætheden af te-

leskoprørene.

Suingarmsf orgaff el:
For at skabe så god og effektiv en affjedring

som muligt er ktavet, ât vægten af de uaffjed-
rede dele er så lille som muligt. Ved anvendel-

sen af teleskopforgaffel i stedet for gitterforgaf-
fel var man nået et langt stykke ad denne vej.

À4ed forgafler efter svingarmssystemet med hy-

d¡aulisk støddæmpning er man imicllertid nået

sà næt det ideelle, som vel tænkes kan, idet man

her kun har selve forhjulet som uaffjedret ele-

ment og hermed vægten af dette, hvo¡imod man

i teleskopforgaflen også havde vægten af tele-

skoprørene med tilhørende dækrør og forskærm.

Ligcsom teleskopforgafler findes i forskellige

konstruktioner, således også forgafler efter sving-

a¡mssystemet.

I allê forgafler efter svingarmssystemet er både

svingarme og hjul som regel affjedret med skrue-

fjedre og hydrauliske støddæmpere sammenbyg-

get i lighed med princippet for en teleskopfor-

gaffel. Hvad angår længden af svingarmene i de

forskellige typer forgafler efter svingarmssyste-

met kan der derimod være stor fo¡skel.
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Motoren på en 250 cc NSU tnodel 1912. Indsøgnings-
oentilen ses tyd,eligt d,t e¿ere ffionteret som topventil,
boori¡nod udstødningsoentilen er sid.eaentilet, altså en

s'åþaldt, h aloto p pe r o -mo tor.

Uanset længden af svingarmene er der dog

dette fælles princip for alle svingarmsforgafler,
at forhjulet er ophængt således, at dets ophæng-

ningspunkt i svingarmene ligger foran disses

drejningspunkt. Det omvendte ville muligvis give

bedre affjedring, men til gengæld ville det gå

betydeligt ud over køre- og styreegenskaberne

hos en .maskine forsynet med svingarmsforgaffel
efter dette system.

Grunden til, at man undertiden ser svingarme

af betydelig længde som f. eks. hos BM\Ø, hvor
omdrejningspunktet for svinggaflen er lagt helt
bag ved forhjulet i et specielt gaffelsystem, er

at forbedre forhjulets stabilitet under stærke fje-
derpåvirkninger.

Ved at benytte de lange svingarme hat man

stadig bibeholdt så lav en vægt som muligt af
uaffjedrede dele, men til gengæld for den op-
nåede større forhjulsstabilitet har man måttet be-

koste et àyfi gaffelatrangement til ophængning

af svingarm og teleskopiske støddæmpere fo¡ at

sikre forgaflen en virkelig god vridningsstabili-
tet.

Som sagt er svingarmsforgafler det sidste nye

inden for motorcykelforgafler, og om der yder-

ligere vil kunne opnås forbedret kørestabilitet
og affjedring på motorcyklens forhjul ved ind-
førelse af nye forgaffeltyper, vil kun tiden kunne

vise. Konst¡uktørerne har i hvert fald stadig de-

res interesser ì at gøre forbedringer i den ret-

ning.

Bagstellet:

Bagstellet på en motorcykel har faktisk gen-

nemgået noget nær samme udvikling gennem

tiderne som forgaflen.

De gamle motorcykelmodeller med lukket el-

ler åbent rø¡stel havde overhovedet ikke anden

affjedring på baghjulet, end hvad dækket på

dette hjul gav. Bagstellet på disse rammer dan-

nede bagtil en gaffel, hvori baghjulet var fast-

spændt med bagakslen som en ydedigere stabili-
se¡ende faktor fo¡ stellet ove¡ for påvirkning af
vridninger. Alle stødpåvirkninger, som baghju-
let blev udsat for under kørsel, skulle altså ab-

so¡beres i stelrammen.

At motorcykelkonstruktørerne endog på et me-

get tidligt tidspunkt havde interesse for proble-
mernes løsning i forbindelse med en elle¡ anden

affjedringsform for baghjulet på motorcyklen,
vil man bl. a. kunne se deraf, at enkelte mæ¡ker
alle¡ede inden sidste verdenskrig havde model-
ler med fjedrende bagstel, og hvem husker ikke
den dansk f¡emstillede motorcykel Nimbus af
model ,,Kakkelovnsrøret" fra sidst i tyverne, der
også var forsynet med en form for fjedrende
baghjulsophængning.

Alle disse tidlige forsøg med fjedrende op-

hængning af baghjulet på forskellige motorcy-
kelmodeller, og det var fø¡st efter sidste verdens-
krig, at det såkaldte fjedrende bagstel på mo-
torcykelmodellerne rigtig slog igennem.

Erfaringerne i fo¡bindelse med konstrueringen
af de forskellige typer fjedrende bagstel, alt ef-
ter hvilket motorcykelfabrikat de¡ tales om, kan
roligt tilskrives at stamme fra de store lande-
vejsløb, idet flere motorcykelfabrike¡ allerede i
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7939 havde fabriksracere, der var forsynet med

fjedrende bagstel.

Den fjeclrencle ophængning af en motorcykels

baghjul kan foretages på flere måder, og de for-
skellige fabrike¡ har da også gjort brug heraf.

Fjedrende bagstel på motorcykler kan opdeles

i tre hovedtype¡, der hver for sig har sine for-
dele og ulemper. De tre hovedtyper e¡: Direkte
teleskopophængning af baghjulet, svinggaffel-
ophængning og fjedrende baghjulsnav.

Direþ.t e t ele.rkopophængnin g :

Direkte teleskopisk ophængning af motorcyk-

lens baghjul kan være foretaget enten i forbin-
clelse mecl hydraulisk støddæmpning eller uden.

I siclste tilfælcle er bagteleskoperne som regel

forsynet med gummiklodser i begge ender for
at aîbøde på eventuelle bundslag.

Opbygningen af teleskoperne til direkte tele-

skopisk ophængning af baghjulet er foretaget ved,

at der på hver sin side hhv. foroven og for-
neden af et meget svært leje, der glider på tele-

skoprøret, er anbragt kraftige skruefjedre. Det
kraftige leje afsluttes med en gaffelformning
udvendig, hvori baghjulsakslen anbringes og fast-

spændes. Fordelen vecl direkte teleskopisk op-

hængning af baghjulet er netop det svære og

brede leje, cler glider på teleskoprøret, og hvori
bagakslen er fastspændt, idet dette giver en me-

get stabil baghjulsføring.

På denne model 1913

s þitnte s t y d,e li gt øcloilelin gen

hen nod det, man i d.ag

þend.er sorn en ¡nod,erne

motorcyÞel.

Ulempen ved direkte teleskopisk ophængning

af baghjulet er, at man ikke kan have no¡mal
tilstramning af bagkæden, idet der sker en auto-

matisk og ret kraftig tilstramning af bagkæden,

nfu baghjulet kommer i de to yderstillinger sva-

¡ende til den totale fjedervandring i teleskoperne.

Endelig må det også siges, at baghjul, der er

clirekte teleskopisk ophængt praktisk taget kun
botteliminerer stødpåvirkning i baghjulet, som

kommer i lodret vinkel mod dette, noget der så

absolut ikke udelukkende er tilfældet under kør-
sel i ter¡æn eller på ujævn vej, hvor netop stød-

påvirkningen mod baghjulet også kommer f¡a
alle mulige and¡e vinkler.

Selv om der ikke e¡ tale om ret mange, så har

enkelte motorcykelfabriker fremstillet modelle¡

mecl direkte teleskopisk ophængning af baghjulet
med hydraulisk støddæmpning. I sâ tilfælde har

clen hydrauliske støddæmper, hvad enten den har

været enkelt- eller dobbeltvirkende, været ind-

bygget i teleskoprørene.

S ai n g gaff e I o p b æ n gnitz g :

Dette system har efterhånden indtaget pladsen

som det førende, når det drejer sig om fjedrende
ophængning af motorcyklens baghjul. Også i
dette tilfælde er det motorcykelfabrikernes erfa-

rìng fn deltagelse i store motorløb, der ha¡ væ-

ret mecl til at udbygge og fuldstændiggøre syste-

met.
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2-cylindret NSU V-rnotor på 396 cc model 1913. lulag-
neten er en Bosch bøjspændingsmagnet.

Som ordet svinggaffel siger, er baghjulet, når

det drejer sig om fjedrende ophængning, efter

dette system anbngt i en baggaffel, der er an-

bragt ì et drejningspunkt på selve rammen. Dette

drejningspunkt for bagakslen er som regel an-

bragt umiddelbart bag ved gearkassen.

Svinggaffelsystemet har som regel til at vare-

tage det fjedrende moment to såkaldte teleskop-

fjederben anbragt med en på hver gaffelben.

Ved enkelte motorcykelmodeller varetages fjeder-
trykket på svinggaflen dog af en enkelt stor skrue-

Lotnos Sesselrad rGolemo
tnodel 1921 þan oel siges at
være lotløberen for nu.-

tid,ens scotere.

fjeder anbragt i selve svinggaflens drejnings-

punkt.

Teleskopfjederbenene, der e¡ opbygget efter

samme principper som teleskopforgafler, kan lige-

ledes være forsynet med enkelt- eller dobbeltvir-

kende hydrauliske støddæmpere.

Fordelene, som man opnåede ved at indføre
svingarmssystemet inden for den fjedrende op-

hængning af mototcyklens baghjul, var bl.4., at

man undgik den meget store variation af bag-

kædens sttamning. Selv om svinggaffelsystemet

også påvirker stramningsgraden af bagkæden un-

der svingarmens vandring til sine to yderstillin-

ger, så vil dette dog ske i en cirkelbue med gaf-

lens drejningspunkt som centrum, og altså vil der

for enhver fo¡m aÍ aktivisering af svinggaflen ske

en mindre slapning af bagkæden i modsætning til,
hvad der var tilfældet med systemet direkte te-

leskopisk ophængning, hvor der altid skete en

meget voldsom stramning af bagkæden.

Fjeclrend,e baghiultrzau :

Kun enkelte motorcykelmodeller er opbygget

efter dette system for baghjulsaffjedring, hvor
det er selve baghjulets nav, der fjedrer omkring
bagakslen, der er fastspændt i et normalt fast

bagstel.

Endelig skal også nævnes, at den tyske motor-

cykelfabrik Victoria har fremstillet en enkelt mo-
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del, hvor man ha¡ ladet både motor og gearkasse

gå med ind i selve svingarmssystemet, og i så

tilfælde har bagkæden altså overhoveclet ikke væ-

ret påvirkelig fra svingarmssystemet.

tuIotorcyhelhjul :

Lige siden de første motorcykler kom frem,

har motorcykelhjul været fremstillet som eger-

hjul af hensyn til vægten, idet pladehjul ville
blive alt for tunge.

Motorcyklens to hjul er opbygget af fælg og

hhv. for- og bagnav, der på moderne maskine¡

begge er forsynet med bremsetromler og for bag-

hjulets vedkommende med kædehjul, hvortil mo-

torens kraft overfø¡es gennem bagkæden. Evt.

kan i stedet for væte anvendt kardantræk, og i
så fald er baghjulet forsynet med kronhjul, cler

omsætter motorkraften overført af kardanaksel

og spidshjul.

På ældre mototcykelmodeller i tiden indtil
først i 1,930'erne var så at sige alle fælge til mo-

torcykelhjul fremstillet for anvendelse af de så-

kaldte vulstdæk, hvorefter man gik over til at

anvende kanttrådsdæk.

Moto¡ens kraft på de gamle motorcykelmodel-

ler blev overført til baghjulet ved kileremstræk

på siden af baghjulsegerne, der var forsynet med

en stor kileremsskive, der også fungerede som

bremsetromle, idet en bremseklods kunne pres-

ses mod kileremsskiven.

Sof ø-rnotot cyleel "GoLern.
(DKV). Betn,erþ forgat'-
lens soingarmsat'fjedring og

þædetræþþet p,â baghjulet.

MotorcyÞeldeÈ:

Som tidligere omtalt er alle dæk, der i dag

anvendes til motorcykler, af den såkaldte kant-

trådstype, hvorimod man tidligere brugte vulst-

typen. De allerførste motorcykler var forsynet

med fast gummi. Dækstø¡¡elsen til de forskellige

motorcykelmodeller ligger mellem 15 og 21 tom-

mer, og bredden kan variere f¡a 2 til 5 tommer

alt efter maskinens størrelse.

I den moclerne dækindustri fremstilles også

specialdæk til alle former for motorcykelkonkur-

Lencer, enten der er tale om vej, bane elle¡ ter-

ræn. I særdeleshed inden for landevejsløbene har

dækfabrikantetne gjort en meget stor indsats i
de sidste år, hvor maksimalhastighederne er for-
øget meget betydeligt og som følge hern:f. kra-

vet til de anvendte dæks kvalitet. Det er i sær-

deleshed anvendelsen af nylontråd i dækkenes

lærredskasse, som har optaget dækfabrikanterne

foruden eksperimenter med at fremstille dæk til
konkurrencebrug, som kan tåle at komme op på

meget. høje varmeg¡ader som følge af frektion
mod vejbanen under de høje hastigheder p8, zoO

km og derover, som i dag opnås ved landevejs-

løbene.

MotorcykelmoÍorer :

Det vil naturligvis føte alt for vidt at komme

ind på tekniske forbedringer, der er sket i de

enkelte dele i motorcykelmotorer, siden de før-
ste maskine¡ kom på brugsmarkedet.
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E enc y Linclre t t o poe ntile t
T riømpb-, Ricardo o modeL
1924 metl f ire oentiler og

eleþtrisþ lysanlæg.

En ting kan i hvert fald slås fast, og det er,

at alle cle tekniske fremskridt inden for fabrika-
tionen af motorcykelmotorer, det være sig den

ene eller anden type, så har enten den ene eller
anden motorcykelfabrik på et vist tidspunkt eks-

perimenteret sig frem til resultaterne ved forsøg,

der er gjort med racermaskiner, således at der

stadigvæk har været forbedringer at hente fra
racermaskinerne at ove¡føre til produktionen af
brugsmaskiner. At en teknisk forbedring ved en

motorcykelmoto¡ har stået sin prøve ved et eller
fle¡e stoie landevejsløb, skulle borge for, at den

et så rigelig af.prøvet, at den kan tages direkte
med ind i produktionen af brugsmaskiner.

Inden videre omtale af motorcykelmotoren skal
indføjes, at der findes to vidt forskellige motor,
cykel-motortyper, der i vor tid finder lige stor
anvendelse, nemlig firetaktsmotoren og totakts-
motoren.

I tiden lndtil I%9 var det firetaktsmotoren,
der var den foretrukne inden for motorcykelpro-
duktionen, men verdenskrigen og de første efter-
krigsår medførte så stor teknisk udvikling af to-
taktsmotoren, i særdeleshed hvad angik forbed-
ring af motoreffekten, så de to motortyper som
sagt i dag er lige meget anvefldt i motorcykel-
produktionen,

F iretaþtsmotoren :

Som navnet på denne motortype siger, arbejder

den i fite tempi bestemt af stemplets vandring
og stilling i cylindeten. De fire takter benævnes:

f. indsugning, 2. kompression, 3. eksplosion og

4. udsfødning.

En firetaktsmotor kan konstrueres efter for-
skellige principper. De to hovedpincipper er top-

ventilet og sideventilet.

I særdeleshed de ældre motorcykelmodeller var

udstytet med sideventilet motorer, hvorimod de

moderne modeller er gået mere og mere over til
at blive forsynet med topventilet motorer.

Ikke alene motorcykelmotorindustriens tekni-
ske f¡emskridt har været medvirkende til den ko-
lossale udvikling, der er sket med motorerne gen-

nem årene. Også faktorer udefra har spillet en

ikke ringe rolle.
Således skal nævnes de tekniske fremskridt in-

den for metode¡ne af stålhærdning, lejeindustri-
ens frembringelse af kugle- og rullelejer for me-

get høje omdrejningstal, metalstøberiernes mo-

derne teknik med fremstilling af metallegeringer,

der kan tåle meget høje varmegrader uden at for-
andre st¡uktur, idet de besidder visse kølings-
egenskaber ud over det normale, alt sammen no-
get der har været medvirkende til, at motorin-
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dust¡ien har kunnet nå frem til de måI, der ken-

des i dag.

Endelig må i denne forbindelse heller ikke
glemmes den moderne benzin- og olieindustri,
det har kunnet fremstille de fornødne brænd-

stoffer og smøreolier, hvis kvalitet der kræves

meget af, når de skal bruges i de moderne og

højtydende motorcykelmotorer.

Foruden disse faktorer, der her er nævnt, er

der mange andre, der har spillet en meget væ-

sentlig tolle i forbindelse med den sto¡e tekni-
ske udvikling af de forskellige motorcykelmo-

torer, således f. eks. tændrø¡sindustrien og frem-
stillingen af forskellige egnede elektriske tæn-

DK'W tnodel 1928 med
totaletsmotor på 500 cc og
stel samtnensøejset af
pladeprofiler.

SeLø lang tìd efter, dt rna,n

oør begyndt at anvende
þædetræh som hraftoøer-

t'øring p'å rnotorcyÞlerne,
bleo der også stad.ig

anoendt det lydløse kile-
remstræÞ, bvilket ses af
denne DK'W-E200 ¡nodel
1925.

dingssystemer, som vil blive omtalt sene¡e.

Som sagt var de fleste gamle motorcykelmo-

deller indtil sidst i tyverne forsynet med fire-
taktsmotorer med sideventiler, hvilket vil sige,

at ventilerne var anbragt i selve cylinderblokken

side om side med cylinderudboringen. Ventil-
sæderne var udfræset i selve cylinderblokken lige-

som de tilhørende indsugnings- og udstødnings-

kanaler. En sideventilet cylinder kunne enten have

aftageligt topstykke, eller dette kunne være sam-

menstøbt med selve cylinderen.

Det var i særdeleshed kravet om mere effek-

tiv cylinderfyldning med gasblanding og højere

motoromdrejningstal, der slog den sideventilede
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motor ud, idet en sådan motortype ìkke egner

sig til at opfylde disse krav.

Nogle af de første Íorsøg fn motorcykelin-
dustrien pâ. at afhjælpe den sideventilede motors

manglende evne til at foretage en effektiv fyld-
ning af cylinderen med gasblanding var konstru-

eringen af en såkaldt ,,halvtoppet" motor, hvil-
ket vil sige, at man konstruerede en motor, hvor
indsugningsventilen arbejdede efter systemet for
topventilede motorer og altså var anbragt i top-

stykket med tilhørende direkte i¡dført indsug-

ningskanal uden nogen form for skarpe knæk i
modsætning til, hvad der kendtes fra indsug-

ningskanalen på en sideventilet motor. Udstød-

ningsventilen på den ,,halvtoppede" motor bi-
beholdt man derimod efter systemet fra den side-

ventilede motor.

Der skulle imidlertid ikke gå lang tid, inden
man gik helt over til at koncentrere sig om tek-

niske forbedringer for motorcykelmotorer opbyg-
get efter systemet topventilet, idet man var klar
over, ât denne motortype ville blive den frem-
herskende inden for moderne motorcykelmodel-
ler med firetaktsmotorer.

Som før omtalt er hovedprincippet for en top-
ventilet motor dette, at selve ventilerne er an-

bragt i cylinderens topstykke og aktiveres enten

af stødstænger, der dirigeres Ín motoren, løfte-
knaster eller direkte af en knastaksel, der drives
af den ene elle¡ anden form for transmission sat

En populær sideoogns-
masþine med. ntange

Þ.ræfter. 2-cylindret side-
oentilet AJ S 500 cc

model 1938.

i fo¡bindelse med motorens krumtapaksel. (Ovel-
liggende knastaksel).

I en topventilet motor, de¡ altså har en bety-

delig mere effektiv fyldning af cylinderen med

gasblanding, havde konstruktørerne af disse mo-

tortyper til at begynde med straks et nyt problem
at slås med, nemlig spørgsmålet om effektiv køl-
ning af ventilerne, der som følge af deres an-

bringelse blev meget direkte påvirket af den eks-

ploderende gasblanding. Værst gik det altid ud
over udblæsningsventilen, der hele tiden havde

den varme udstødningsgas om sig, hvorimod ind-
sugningsventilen bedre modstod de store varme-

grader, idet denne også modtog en portion af-
køling, hver gang der st¡ømmede ny forsyning
af forstøvet benzin ind i cylinderen.

Problemet om effektiv ventilkølning blev imid-
lertid også klaret, om end det skete på forskellig
måcle. De anvendte metoder på de forskellige
motormodeller var bl. a. forøgelse af selve top-
stykkets overflade og dermed kølefladen ved an-

bringelse af stør¡e køleribber, man må jo nemlig
ikke glemme, at der he¡ uclelukkende regnes med

luftkølede motorcykelmoto¡e¡ uden anvendelse af
nogen form for blæsersystem.

Endelig skete der også med tiden store frem-
skridt inden for ventilfremstillingen, idet man

fandt frem til de såkaldte natriumkølede venti-
ler, hvorved forstås, at ventilens stamme er hul
og indeholder et stærkt kølende natriumpulver.
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For topventilede motormodeller, de¡ krævede an-

vendelse af meget store ventiler, gik man også

undertiden den vej, at maî i stedet for en sto¡

udstødningsventil anbragte to små i topstykket,

da små ventiler ikke holder så meget på varmen

som de store.

Som tidligere omtalt var de første topventilede

motorer, der blev fremstillet, konstrueret således,

at topventilerne aktiviseredes af stødstænger, der

påvirkede vippearme, der igen trykkede på ven-

tilstammerne. Stødstængerne eller, som de også

kaldes, løftestængerne blev dirige¡et af en knast-

aksel, der ved tand- eller kædehjulsudveksling

var sat i forbindelse med moto¡ens krumtapaksel.

Dette system havde imidlertid den ulempe, at

de¡ kunne opstå den såkaldte ventilflydning un-

der store motoromdrejninger således at forstâ,

at de forskellige mekaniske mellemled i dirige-
ringen af ventilerne i forbindelse med utilstræk-
kelig stramme ventilfjedre ikke kunne nå at ar-

bejde færdig med den ene mekaniske funktion,
inden de blev udsat for den næste, man kunne

altså være udsat for, at en ventil stod âben, når

stemplet nåede sin topstilling, hvorved der skete

en kollision mellem disse to dele, hvilket havde

en bøjet eller i værste fald en knækket ventil til
følge i forbindelse med et beskadiget stempel.

Ventilflydning i moderne motorcykelmotorer
efter stødstangssystemet er imidle¡tid blevet af-
hjulpet ved anvendelse af specielt kraftige ven-

tilfjedre, de såkaldte hârnålefjedre.

Et telenßþ oidønder og et

ønskekøretøj for enhver
motorcylelist var d'enne

2-cylindrede sideoentile t
AlS, da den þorn på mar-
þedet i 1938.

Der findes imidlertid motorer, der kan arbejde

pâ" sà høje omdrejningstal, at der ville opstå ven-

tilflydning selv med hårnålefjedre, hvis disse mo-

torer var forsynet med løftestangssystemet.

Dette problem har motorcykelmotorindustrien

også klaret, og her var det igen deltagelsen i store

motorløb på landevej meil meget høje hastig-

heder, der gav de tekniske erfaringer og var med

til at udbygge de af i dag kendte systemer for
ventilpåvirkning gennem oyediggende knastak-

sel, der også har fundet stor anvendelse inden for
produktionen af brugsmotorcykler.

Den rerit tekniske udformning af systemet

ovediggende knastaksel eller knastaksler har gen-

nem tiderne været udformet på forskellig mâde,

men det primære i systemet er dette, at knast-

akslen er anbragt i selve topstykket, og påvirk-
ningen af ventilstamme¡ne sker direkte af selve

knasternes trykflade. Drevet mellem knastakslen

og motorens krumtapaksel kan derimod udfor-
mes på forskellig måde, hvilket da også i bety-

delig grad er sket gennem tiderne.

De første motorer, der blev konstrueret med

overliggende knastaksel, havde som drev til denne

kædetræk, noget der ikke var sædig nø¡'agtigt,

idet eventuel slør i kæden kunne give sig udslag

i forkert tidsmæssig påvirkning af ventilerne i
forhold til stemplets vandring i cylinderen. Ef-
terhånden fodod man da også kædetrækket til
den overliggende knastaksel og gik over til for-
skellige former for tandhjulstræk enten bestående
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af en række cylindriske tandhjul eller et forbin-
delsesled med krone og spidshjul i lighed med,

hvad der i dag kendes på en Nortol Manx mo-

tor.

Noget af det mest moderne system inden for
ovediggende knastaksler er et, NSU har konstru-
eret ved benyttelse af kobbelstænger og excen-

triker, det såkaldte Ultra-Maxsystem.

Motorer med overliggende knastaksel, der al-

tid er beregnet for store omdrejningstal og høj
ydelse, er altid forsynet med de såkaldte hå¡nåle-
fjedre som ventilfjedre.

Hvad angår fremstillingen af cylindre til mo-
torcykelmotorer, så er der også her sket en ri-
vende udvikling gennem tiderne.

De første cylinderblokke, der fremstilledes til
motorcykelmotorer, var lavet af støbejern, således

at selve cylinderen var støbt ud i et stykke med
køleribberne. Efterhånden som motorteknikken
på andre områder skred frem, opstod også ønsket

om at få fremstillet cylindre af et materiale, der

havde betydelig bedre varmeledningsevne, for at

opnå bedre kølning. Det var her, letmetallet kom
ind i billedet, idet dette metal havde de ønskede

egenskaber, hvorimod det naturligvis ikke kunne
anvendes som cylindervæg i cylinderblokken; man
gik så i stedet over til at fremstille cylinderfo-
ringer af støbejern, som man pressede ned i cy-

linderblokke af letmetal samtidig begyndte man
også fremstillingen af topstykker i letmetal med

indstøbte ventilsæder af ståI, således at man fak-

350 cc Velocette model
1938. Bemærk. den omhyg-
gelige indÞapsling af såvel
d.ynamoÞaden som for-
kæden og til dels også
bøgkæden.

tisk havde opnået den bedst mulige kølning af
en luftkølet motor som tænkes kunne uden an-

vendelse af blæseranlæg.

Den helt moderne fremstillingsteknik inden
for produktionen af motorcykelmotore¡ har imid-
le¡tid nu fundet f¡em til en teknik, hvorved
man af elektrokemisk vej kan foretage en såkaldt
hårdtforkromning af letmetal, så man kan udbore
selve cylinderen di¡ekte i letmetalsblokken og
derefter hårdtforkrome rylindervægen, der skulle
være meget modstandsdygtig over for slitage.

Ligesom cylinderblokke og topstykker til mo-
torcykelmotorer nu fo¡ det meste fremstilles af
letmetalslegeringer, således da også med krum-
taphuset, hvilket forøvrigt ha¡ været tilfældet
lige siden motorcyklens barndom.

Som regel er krumtaphuset til en motorcy-
kelmotor fremstillet i to halvdele, der samles
omkring krumtapakslen med dens svingklod-
ser. Hovedlejerne for krumtappen er anbragt
i lejehuset udfræset i krumraphuser.

Efterhånden som selve motorteknikken er
skredet frem, er der også sket store ændringer
med udformningen af krumtaphuset til en
moderne motorcykelmotor siden fremstillin-
gen af de første krumtaphuse til en éncylindret
motor.

Udviklingen har for det første medlørt, at
mange motorcykelmororer i dag er tocylindre-
de enten udformet som boxermotor eller verti-
kal twinmotor, noger der også har stillet store
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og specielle krav til fremstillingen af krum-
taphusene. I denne forbindelse skal det også

næynes, at vor moderne tids krav om yderli-
gere sammenbygning af motorcykelmotoren
for mange fabrikkers modeller har medført, at
man sammenbygger gearkassen og motoren i
et fælles hus, dog naturligvis med de nødven-
dige skillevægge.

Med hensyn til tocyiindrede motorcykelmo-
torer, der i dag er meget anvendt, så kan det
siges, at hver halvdel af en sådan motor prak-
tisk taget besidder den éncylindret motors
egenskaber, hvorimod de forskellige motor-
cykelfabrikker med større eller mindre held
har fundet frem til sammenbygningen af mo-
toren, noget der er foretaget på omtrent lige
så mange forskellige måder, som der findes
motorcykelmærker.

Endelig skal da også nævnes, at flere motor-
cykelfabrikker inden for produktionen af
kraftige motorcykelmotorer er gâet et skridt
videre og har fremstillet firecylindrede motor-
cykelmotor, hvoraf vel nok de kendteste er
Ariels nSquare-Four" og den danske Nimbus-
motor, der er en rækkemotor, hvorimod Ariels
er konstrueret som en n4 i kvadratu-motor.
Inden for motorcykelsporten har man endog
set en enkelt motorcykelfabrik, der i de sidste
år med stort held har anvendt en ottecylindret
motor i sin fabriksracer.

For at vende tilbage til motorcykelmotorens

Model øf Velocette fra
efter sidste oerdensÞrig.
Forgat'Len på denne masþine

bar noget af det mest

icleelle støddæmpning, som

rnøn þan tænÞe sig, idet det
sþer med løt'ttryk i selae

te Ie sÞoprørene.

hjerte, krumiaphuset og selve krumtappen, så

er den simpleste form for en krumtap til en

éncylindret motorcykelmotor to støbte sving-
hjul med kontravægte, hvori de to sidetapper
og selve krumtapsøjlen er fastspændt med

møtriker under anyendelse af konusforbindel-
ser eller noter og notgange. Hovedlejerne til
selve krumtappen er som tidligere omtalt som

regel anbragt i lejehuse i krumtaphuset. Disse
hovedlejer kan være enten rullelejer eller kug-
lelejer evt. begge dele samtidig, idet der som

regel i træksiden af krumtaphuset, hvorved
forstås den side, hvor kædetrækket er mon-
teret, er anbragt dobbelt hovedleje grundet
trækbelastningen.

Krumtappen til en tocylindret motorcykel-
motor kan være opbygget enten med et sving-
hjul anbragt i midten mellem de to krumtap-
søler eller med to svinghjul anbragt på hver
sin side af disse. I det sidste tilfælde har man

så som regel anbragt en midtersøle i krumtap-
pen og et midterhovedleje af hensyn til stabi-
liseringen af krumtappen i særdeleshed under
de høje omdrejningstal, der arbejdes med i
moderne motorer.

Selve plejlstangen og dens montering på

krumtapsølen har også gennem tiderne gen-

nemgået en ikke ringe udvikling. De første
motorcykelmotorer havde plejlstænger monte-
ret med faste lejer, som regel bronzelejer såle-

des at forstå, at selve lejerne var udformet
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Vit'kelig et beois på tysÞ motorcyÞelindustris høje standard. Masþinen er en 600 cc BM'W R69 rnccl 2-cyLindret
boxermotor, der ud.oiþler 35 hÞ og giøer en tophastigbed, på 165 Þmlt,

Bernærþ sainggaffelaffjed.ringen pâ bâde for- og baghjul.

som en foring indpresset i plejlstangen, der
igen blev anbragt på selve sølen inden sam-
menspændingen af krumrappen. Disse faste
lejer blev senere afløst aÍ rullelejer med ril-
hørende rulleholdere, dog således, ar krumrap-
sØlen og selve plejlstangen var forsynet med
hærdede løbeflader for rullerne. I de moderne
motorcykelmotorer er man mere og mere gået
over til at anvende plejlstænger, der kan ad-
skilles og monteres på krumtappen, uden at
denne afmonteres. I disse moderne plejlstæn-
ger, der kan adskilles, er man igen gået over
til anvendelse af faste lejer, se såkaldte glide-
lejer i lighed med, hvad der kendes i automo-
bilmotorer. Det har så at sige udelukkende
været hensyner ril tilstrækkelig smøring, der
har været afgørende for anvendelsen af for-
skellige lejetyper i krumtapperne. Rullelejer
har stor modstandkraft over for selv ret dårlig
smØring, hvorfor de også stadig anvendes i
totaktsmotorer med det specielle smØresystem,
som vi senere skal vende tilbage til, hvorimod
glidelejer er endog meget følsomme over for

svigtende olietilførsel. Dette problem er imid-
lertid bortelimineret i de moderne mororer,
hvor disse lejer anvendes, idet tryksmøringen
i disse motorer er meger effektiv.

Plejlstænger i motorcykelmororer var op-
rindelig fremstillet af støbejern med nødven-
dige ipressede stålforinger for lejerne. Støbe-
jernet er i de moderne mororer blevet for-
trængt af letmetal, ikke så meget af hensyn til
vægtnedbringningen, men af hensyn til let-
metallets bedre varmelederegenskaber, der kan
medvirke til at nedsætte srempeltemperaturen
i en motorcykelmotor endog meget betydeligt.

Forbindelsen mellem plejlstangen og moro-
rens stempel dannes af stempelpinden, der
som regel er anbragt i en fast bøsning i plejl-
stangens øverste ende.

Stemplet i en mororcykelmotor har flere
opgaver atudf.øre. For det første skal det virke
som et gastæt panser, der sammentrykker de
indtrængende gasblandinger samr videreføre
den kraft, der derefter dannes som et tryk for-
årsaget aÎ forbrændingen. Endelig skal stemp-
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Dette billede er bcntet lra rnoclerne engeLsle rnotorcyÞel-

fabrikation og oiser en 2-cylindret Triømplt-motor,
ht;or lerømtapbus og gearleassebøs e r sammenbygget,
Det eleþtrisþe anlæg og tændingsanL,eget forsynes fra
en aeþselstrøtnsdynamo i t'orbindelse tned ensretter.

let virke som den omsætter, der overfører
plejlstangens sidetryk til cylindervæggen.

Stempler til motorcykelmotorer har gennem
mange år været fremstillet af letmetalslege-
ringer, kun i de allerførste motorcykelmotorer
kunne man finde stempler fremstillet af støbe-

lern.

Som før nævnt er en af stemplets opgaver
at virke som gastæt panser i cylinderen, men
da stemplet af hensyn til varmeudviklingen
må arbejde i cylinderen med en vis tolerance,
har det været nØdvendigt at anbringe de så-

kaldte stempelringe på stemplet, derved skaf-
fer man nemlig den nødvendige tæthed, der
krær'es af stemplet som gastær panser i cylin-
deren.

Stempelringene, der er opskåret og som

regel fremstillet af støbejern, kun sjældnere af
stål, er anbragt i ringgange på stemplet. Stem-
pelringenes fjederkraft medfører, at disse tryk-
kes ud mod cylindervæggen og udfylder altså
den utæthed, der dannes af stemplets tole-
rance.

På et stempel anvendes normalt to tætnings-
ringe, der også går under betegnelsen kompres-
sionsringe, og endelig en tredie stempelring,
der gär under betegnelsen olieringen, og hvis
opgave det er at hindre den olie, der smører
stemplet og cylindervæggen, i at trænge op i
forbrændingskammeret. De to første stempel-
ringe, der er anbragt øvers pä stemplet, har
kun til opgave at virke som kompressionstæt-
tende faktor.

Stempelpinden i et motorcykelstempel er

fremstillet af stål som et rØf og anbringes
tværs gennem selve stemplet i den såkaldte
pindgang samtidig med, at den går gennem

Et af de siclste sÞud på
std,înrren ind.en t'or engelsÞ

motorcyleelindøstri, bvor
Tnan nø ogs'å i oid udstræþ-
níng tager hensyn til
afskærnrning mod, enhoer

form for snaøs som d,en

mot orc y k elÞ ør end e ud s æ tte s

t'or, sarnt Ietter rengørings-
aúejdet på masÞinerne øed
a.t gøre dem mere ind.-
kapslet i hele opbygningen.
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pindbøsningen i den Øverste ende af plejlstan-
gen.

Stempelpinden kan være konstrueret så-'

ledes, at den kan bevæges både i stemplets
pindgang og plejlstangens pindbøsning (fly-
dende) eller således, at den er fastpresset i
stemplet og kun lader sig dreje i plejlstangens
pindbøsning.

For at hindre stempelpindens udtrængen af
stemplet ud mod cylindervæggen er der for
hver ende anbragt et låsesystem enten i form
af ljedre eller propper al metal. Når der an-
vendes fjedre, er disse anbragt som låsefjedre
i selve stempler for hver ende af pindgangen,
hvorimod låsning af stempelpinden ved hjælp
af metalpropper sker ved, at disse presses ind
i enden af den hule stempelpind. Ved anven..
delsen af den sidste låsemetode er der faktisk
ikke tale om en rigtig låsning af stempelpin-
den, men kun en beskyttelse af cylindervæg-
gen, idet stempelpinden stadig kan glide ud
mod stempelvæggen, og metalproppen, der
som regel er fremstillet af et blødt metal, dan-
ner så berøringsflade mod cylindervæggen,
hvor ellers en ubeskyttet stempelpind af stål
ville kunne forvolde stor skade.

Låsemetoden med låseringe er dog efter-
hånden blevet den mest udbredte, da det har
vist sig, at selv den bløde metalprop også kan
forvolde skade på en cylindervæg.

TypisÞ eÞsempeL p,å. engelsk

motorc yÞelt'abriþation ne tJ

to td.þ t smoto r er. E xc e Isior
2-cylindret 250 cc.

Stempler til firetaktsmotorcykler kan iøv-
rigt have forskellige udformninger ait efter
fabrikat, men de forskellige konstruktionsfor-
anstaltninger har alle til formål at forbedre
stemplets varmelederevner, idet der udvikles
meget betydelige varmemængder under for-
brændingen, og denne varme skal afledes gen-
nem stemplet og stempelringene, der har for-
bindelse med cylinderen. Selv om smØreolien
og indstrømningen af friskgas i cylinderen
også har stor kølende virkning på stemplet,
har dette dog ikke yærer nok. Nogle stempel-
konstruktioner er således, at. man har anvendt
så små metalmængder som muligt til selve
stemplet, de såkaldte skeletstempler, og ende-
lig i andre konstruktioner har man foretaget
opslidsning af stempelsiderne for herved at
modvirke den klemning, stemplet foretager
mod cylindervæggen under den store varme-
udvikling, men for at stemplet så ikke til gen-
gæld skal blive for svagt på grund af opslids-
ningen, har man som sikkerhed foretaget en
trådomvinding med tyndt ståltråd anbragt i
en rille i stemplet. Heraf nayner trådomvund-
ne stempler, en model der er meget anvendt i
moderne motorcykelmotorer.

Efter omtalen af nogle af de vigtigste dele,
hvoraf en motorcykelmotor består, er der så

kun tilbage smØresystemer, der er en livsbetin-
gelse for motorens arbejde i det hele taget og
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en meget vigtig faktor for en lang levetid uden

for stor slitage på de forskellige dele.

Også når der er tale om smøring af motor-
cykelmotorer, vil man komme i berøring med

flere systemer, der tjener det sâmme formål.
Smøresystemerne kan opdeles i 3 kategorier,

der hver har sit navn, nemlig uSlyngsmøring",

"Sumpsmøring" og Tørsumpsmøringr..
Det første smøresystem, slyngsmøring, ken-

detegnes ved, at man ikke her har anvendt
nogen form for oliepumpe. Olien, der anven-
des til smøring af en motor med slyngsmøring,
opbevares i selve krumtaphuset, hvor den op-
samles i lommer der findes i selve svinghjulene,
og under disses roteren slynges olien gennem
smørekanaler fra olielommerne og ud til de

En t'uldblods moto-cross-
racer. Royal-Enfield soo
,Bulleto.

Ogs,å til cle i Tysþlav¡i 5¿

popalære,Geländerennen*
en drt oñenteringstriaLs

frenstiller de t1,sÞe tnotor-
c y lee Lf abrile e r s p e cie LLe

maskiner, hoilkct ses af
rJenne NSU-model lra
1956, d,er går ønder naonet
,GeLändemaxo. (250 cc,)

steder, hvor dcn skal gøre gavn, hvorefter den
flyder tilbage til krumtaphuset og igen indgår
i smørekredsløbet.

En meget simpel smøreform, kan man sige,

men alligevel en stor udvikling fra de første
motorcykelmotorer, hvor man måtte foretage
motorsmØringen manuelt med en trykpumpe,
der anvendtes med passende mellemrum under
kørslen. Ved denne gamle smøreform vendte
olien ikke tilþage til nogen oliebeholder eller
olietank men blev blandet med motorgassen

og forsvandt i forbrændingen. Enkelte motor-
cykelmotorer, i særdeleshed racermotorer, har
endnu et smØresystem, hvor olien efter endt
smøring indgår i forbrændingsprocessen i mo-
toren. I sådanne motorer, hvor den brugte
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smøreolie indgår i forbrændingsprocessen, er
anyendelse af oliering på stemplet naturligvis
overflødig.

Fælles for de to tryksmøringssysremer,
sump- og tØrsumpsmØring, er, at der her an-
vendes enten den ene eller anden form for
pumpe til at føre olien rundt i de forskellige
smørekanaler i motoren. Betegnelsen sump- og
tØrsump har derimod henhold til oliens opbe-
varing, idet man i en motor med sumpsmøring
har plads til oliebeholdningen i selve mororens
krumtaphus, hvorimod en motor med tør-
sumpsmøring har separar olietank, hvortil
olien pumpes tilbage ved hjælp af en rerur-
pumpe anbragt i motorens krumtaphus.

Oliepumperne i motorer med tryksmøring,
enten der er tale om fremad- eller returpum-
per, kan være konsrrueret på forskellig måde.
De mest almindelige konstruktioner af olie-
pumper er tandhjulspumper og stempelpum-
per'

Hvad enten der er tale om stempelpumpe
eller tandhjulspumpe, så har returpumpen på
en motor med tørsumpsmøring altid ca. den
dobbelte effekt af fremadpumpen.

Samtidig med den motoftekniske udvikling
inden for produktionen af motorcykelmotorer
har man også i dette arbejde haft en meger
stor hjælp fra de store kemiske fremskridt, der
har fundet sted inden for produktionen af

Fry gtindgydende lande-
aejsracer i form al en

trecylindret DKW på
350 cc.

smøreolier, idet man i dag faktisk er nået der-
til, at motoroliens smøreegenskaber overhove-
det ikke påvirkes aÍ dehøje temperarurer, der
findes i en motorcykelmotor, ligesom motor-
cliens smøreegenskaber i det hele taget er ble-
vet stadig forbedret, således at man uden van-
skeligheder har kunnet forhøje de moderne
motorers omdrejningstal og effekt.

Totaþtsmotoren
Ligesom navnet firetaktsmotor havde hen-

hold til denne motorforms såkaldte arbejds-
takter, således da også med totaktsmotoren.
Totaktsmotoren giver altså arbejdskraft ved
hver omdrejning, hvorimod firetaktsmotoren
kun gjorde dette for hveranden omdrejning.

Umiddelbart skulle man så tro, at en ro-
taktsmotor var Tangt at foretrække for en fire-
taktsmotor, da ydermere hertil kommer, at
opbygningen af en rotaktsmotor er betydelig
mere simpel, end hvad der er tilfældet for en

firetaktsmotor, noger der imidlertid skal vise
sig ikke at yære tilfældet, selv om konstruk-
tionsmæssige forbedringer af totaktsmororen
gennem de sidste 3,r har gjort denne moror-
form mere udbredt end nogen sinde inden for
motorcykelproduktionen og i særdeleshed, når
når der er tale om mindre motorer.

En meget simpel opbygning af en totakts-
motor indeholder kun meget få bevægelige
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Bernnrd Cood i dþtion med en BSA Gold-Star, bøormed han vandt jwnior clwbrnøns-TT i 1956

dele, nemlig stemplet, plejlstangen og krum-
tappen.

Krumtaphuset på en totaktsmotor bØr yære

af meget ringe rumindhold, og lejehusene ved
krumtapakslen skal være tryksikret.

I totaktsmotorens stempel og cylinder er

anbragt forskellige kanaler eller, som de også

kaldes, porte, der åbnes og lukkes ved stemp-
lets vandring op og ned i cylinderen.

Portene i cylinderen omfatter i alt tre, der
er anbragt således, at de alle er åbne, når
stemplet står i sin nederste stilling i cylinde-
ren. Den ene af portene er udstødningsporten,
hvorimod de andre to er skylleporte, der ved
skyllekanaler i cylindervæggen står i forbin-
delse med krumtaphuset.

Indsugningsporten i cylindervæggen er an-
bragt således, at den Øverste kant af porten
flugter med stemplets underkant, når dette
står i øverste stilling i cylinderen.

Forbrændingskammeret på en totaktsmotor
er betydelig mindre end det tilsvarende på en
firetaktsmotor.

Arbejdsprincippet for denne simple totakts-
motor, der er lig de første, der blev anvendt i
motorcykelproduktionen, er således.

På et givet tidspunkt regnes der med, at for-
brændingskammeret er fyldt med friskgas, og
stemplet nærmer sig sin topstilling i cylinde-
ren. Inden denne topstilling opnås, vil tændin-
gen udløse en eksplosion, der er på sit højeste,
når stemplet på grund af fremdriften er nået
til sin topstilling. Eksplosionen vil medføre, at
stemplet bevæger sig voldsomt nedad i et
arbejdsslag. På sin vej ned gennem cylinderen
åbnes udblæsningsporten, og d" forbrændte
produkter slippes ud, men samtidig åbnes

imidlertid også for skyllekanalerne, hvorfra
der strømmer friskgas ind fra krumtaphuset
gennem skyllekanalerne, idet motoren undêr
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sit sidste stempelslag har fyldt krumtaphuset
med passende mængder olieblandet benzin
gennem indsugningsporten. Da krumtaphuset
som tidligere omtalt er konstrueret således, at
det er tryksikkert, er der under stemplets van-
dring sket en kompression af benzinen i krum-
taphuset, og det er dette, der nu som friskgas
strØmmer ind gennem skyllekanalerne.

Da skyllekanalerne åbnes samtidig med ud-
stødningskanalen, vil den indstrømmende
friskgas også være medvirkende til at trykke
udblæsningsgassen ud gennem udstødnings-
porten, men samtidig vil også en del friskgas
gä tabt gennem udstødningsporren, indtil
stemplet ved sin vandring lukker for denne og
skyllekanalerne. Tabet af friskgas under denne
proces kan udgøre helt op til 20-30 pct., altså
ikke så helt uvæsentlig, når der tales om en
motortypes økonomi.

Det er lige kort berøft, at benzinen til en
totaktsmotor er olieblandet, når den kommer
gennem indsugningsporren og ind i krumtap-
huset. Grunden til iblandingen af olie i benzi-
nen for totaktsmotorer er, at dette er den ene-
ste form for smøring, en totaktsmotor får, for-
øvrigt noget der mange gange hat skabt meget
store problemer i særdeleshed i forbindelse
med holdbarheden af krumtaplejet i denne
motortype.

For at vende tilbage til stemplets vandring
i cylinderen på en totaktsmoror, så er dette nu
nået til en sådan stilling, at der atter strØmmer

Ind.en Jor lanclevejsløbene
er de små þlasser bLeaet

,rrere og mere popølære
et'ter sidste oerd,ensÞrig,

hr.,illeet man godt forstår,
når man ser d.enne NSU-
Rennnfox p,å 125 cc, cler

lean opnå en tophastighed
på 160 lemlt.

frisk benzin ind i krumtaphuset gennem ind-
sugnlngsPoften.

Komprimeringen af benzinen i krumtap-
huset, inden denne gennem skyllekanalerne
strØmmer ind i forbrændingskammeret som
gas, foretages af det yacumtryk, stemplet for-
årsager under sin vandring i cylinderen.

Denne simpleste form for totaktsmotorer,
der anvendtes i gamle motorcykelmodeller,
fandt ikke stor udbredelse. Det var førsr efter-
hånden, som motorteknikken også inden for
totaktsmotorer skred voldsomt frem, i særde-
leshed efter sidste verdenskrig, at motorcykel-
fabrikanterne gik over til at anvende denne
motortype på mange mindre motorcykelmo-
deller. Det, der i særdeleshed var medvirkende
til, at totaktsmotoren kom til at indtage den
meget fremtrædende plads inden for fabrika-
tionen af små motorcykler, var opfindelsen af
systemer, hvorved man kunne undgå det store
tab af friskgas gennem udstødningsporren,
medens såvel indsugningskanalen som udstød-
ningskanalen var åben under stemplets van-
dring gennem cylinderen, Et af de vigtigste
systemer, der medførte forbedringer inden for
fabrikationen af totaktsmororer, var indlø-
relse af de såkaldte U-cylindermotorer med
to stempler, hvori der sker en dobbeltskylning.
Meget små totaktsmororer opbygges dog sta-
dig efter det simpleste princip for rorakrsmo-
torer, da det brændstoftab i de små motorer
ikke har nogen driftsøkonomisk betydning,
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Triumph ,Grand-Prixn model 1949 med. toc),lindret motor og bagbjølsøfljedring indbygget i bøgnaøet. Motorstør'
rel.se 500 cc.

hvorimod man med den simple konstruktions-
form kan holde fremstillingspriserne for disse

motorer betydeligt længere nede, end hvis det
drejede sig om fremstilling af firetaktsmotorer
af denne stØrrelsesorden samtidig med, at så

små firetaktsmotorer ikke ville kunne opnå
samlne robusthed som de tilsvarencle totakts-
motorer,

Iøvrigt gælder, hvad der er sagt om materi-
aleanvendelse til firetaktsmotorer også for
totaktsmotorer.

M ot o r c y Þellearb ørat or er

Karburatoren på en motorcykelmotor har
til opgave at forstØve benzinen og blande den
i et rigtigt forhold med luft, inden den ind-
suges i motorens forbrændingskammer. Man
vil kunne forstå, at motorcykelteknikerne på
dette område også har haft og stadig har store
opgaver at leve op til, da det naturligvis må
forlanges at en virkelig god karburator, at den
blanding, der sker af forstØvet benzin og luft,
er passende under alle de forhold, hvorunder
en motor arbejder såsom stor belastning, høje

og lave omdrejningstal.
Hvad vil der da ske, hvis en karburator

ikke opfylder dette forlangende?

Flvis blandingen af benzin og luft, den så-

kaldte gasblanding, er for fed, hvorved for-
stås, at den indeholder for meget benzin i for-
hold til luft, vil motoren ikke kunne for-
brænde gassen, og der sker tilsodning af tænd-
rØret. og i værste fald en forslugning af moto-
ren, hvorved forstås, at tændrøret bliver så

và.dt, at der ikke kan springe nogen gnist mel-
lem elektroderne.

Indeholder gasblandingen derimod for lidt
benzin og for meget luft, vil der omgående ske

en overhedning af motoren, idet forbrændin-
gen i forbrændingskammeret varer for lang
tid og i værste fald så lang tid, at indstrøm-
ning af ny friskgas kan være påbegyndt, inden
den sidste forbrænding er afsluttet, hvorefter
der sker tilbageslag i karburatoren, der der-
efter vil gå i brand.

Rigtig karburering af en motor har også

meget stor driftsøkonomisk betydning, idet
enhver motor har det mindste brændstoffor-
brug, når blanding af benzin og luft i gassen

står i det rigtige forhold til hinanden.

En teknisk gennemgang af de forskellige
karburatortyper ville være ganske uoverkom-
melig, idet der findes så at sige lige så mange
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typer karbutatoret, som der findes motorcy-
kelmodeller, men motorcyklens karburator er

et punkt, som teknikerne stadig arbejder med
at forbedre, da det er en af de store hoved-
pulsårer, der har så stor betydning for en vir-
kelig heldig lçonstruktion og udnyttelse af
enhver ny såvel som gammel motorcykelmo-
tor. Altså kan en ældre model af motorcykel-
motor mange gange med held forsynes med en

karburator af nyere konstruktion, men dette
er ikke noget, man sely skal begynde at ekspe-
rimentere med; der bør absolut søges vejled-
ning hos sagkundskaben på dette område.

Gearleasse og leobling
Mellemledet mellem motoren og motorcyk-

lens baghjul, hvortil motorkraften overføres,
har som tidligere omtalt gennemgået en meget
stor udvikling siden motorcyklens barndom.

Den første kraftoverføringsmetode, der an-
vendtes på motorcyklerne, var direkte trækf:a
motoren til baghjulet ved hjælp af kileremme
og kilremsskiver, derefter blev kilremmene
afløst af rullekæder og kilremsskiverne af
tandhjul, men dette var imidlertid ihke nok
lor at 1à en virkelig god udnyttelse af motor-
kraften samt gØre motorcyklen til et anvende-
ligt trafikmiddel i moderne trafik, hvorfor
man indÍørte yderligere et mellemled bestå-
ende af gearkasse og kobling.

Man var hermed nået frem til det moderne
transmissionssystem med kædetræk, som fin-
des på de fleste motorcykelmodeller i dag, selv

Lige siclen den lørste
BSA GoLd-Star Þom på

matleedet, hør clet oæret
en tneget popølær masleine

inden for tnotorsports-
lered,se ud.en hensyn tiL,

boilþen Løbsform, d,et har
drejet sig om at anvende
masleinen til, idet den þan
leaeres fra fabriken i så at
sige enhzter ønsÞeLig

nirnning.

om enkelte i stedet for kædetræk anvender
irardantræk.

Gearkassen og koblingen på en motorcykel
kan enten være sammenbygget med motoren i
et fælles hus, noget der anvendes meget af
tyske motorcykelfabriker, eller gearkasse og
I<obling kan være en separat enhed som på de

fleste engelske motorcykelmodeller.
På de fleste motorcykelmodeller anvendes

der i dag enkeltpladet eller flerepladet frik-
tionskoblinger.

Meclens koblingspladebelægningen i ældre

modeller af motorcykelkoblinger mange gange

var lavet af kork, anvender man nu så at sige

kun kunststoffer, der har betydeligt større slid-
styrke.

Enkeltpladekoblinger, der var meget an-
vendt på ældre motorcykelmodeller, er nu så

at sige blevet helt fortrængt af flerepladekob-
linger, da disse nemlig kan tåle at arbejde t
oliebad, uden at friktionsevnen nedsættes bety-
delig på glund af oliefilm på pladerne. Bliver
oliemængden imidlertid for stor mellem kob-
lingspladerne på en flerepladet friktionskob-
ling, sker der det, at den glider, den kan med
andre ord ikhe stå for direkte overløúng af
motorkraften til baghjulet.

Iøvrigt må det siget, at koblingens hoved-
opgave som mellemled mellem motor og gear-
kasse er at sikre blød igangsætning samt
beskyttelse af gearhjulene i gearkassen under
gearskiftning, der foretages under selve kør-
slen. Endelig kan koblingen også benyttes til
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350 cc AJS landevejsracer (7R) med ooerliggende knastaksel, d.er ¡lriaes ved bjælp øl leædetræÞ

frakobling af motoren under kørsel, uden at
det er nødvendigt at foretage omstilling til
frigear i gearkassen, ligesom det naturligvis
også er muligt helt at standse maskinen med
en sådan indstilling af kobling og gearkasse.

Selve gearkassen på en motorcykel virker
iøvrigt som udligningsled mellem den motor-
effekt, som en maskine kan præstere, og den
kørselsmodstand, som den møder.

Naturligvis kan gearkassen ikke give helt
ideel tilpasning mellem motorkraft og kørsels-
modstand, sely om køreren er meget flittig til
at skifte gear alt efter den belastning, motoren
udsættes for. Den enste form, der virkelig kan
give ideelle udvekslingsforhold og omsætnings-
forhold mellem motor og gearkasse under alle
kørselsforhold, er en trinløs gearkasse, der
kontinuerlig og uden afbrydelse af motor-
kraften til baghjulet forandrer udvekslings-
forholdet automatisk afpasset efter kørsels-
modstanden og motorcyklens hastighed.

I tiden efter første verdenskrig var nogle
gamle motorcykelmodeller udstyret med tek-
niske anordninger, der skulle opfylde disse
krav, der stilles til en ideel gearkasse. Disse
gearmekanismer gik under det populære navn

"milliongearu eller "kaffemøllegeaÍ<) idet

reguleringen ikke skete automatisk, men med
e¡ håndsving, der var anbragt på benzintan-
ken. Med dette håndsving kunne man ind-
stille gearingsforholdet i utallige stillinger,
lnen systemet blev dog ret hurtigt forladt
igen, og fabrikerne gik over til at anvende
almindelige 2- og 3-trins gearkasser med fri-
gear, kobling og håndbetjening.

Den senere udvikling inden for motorcykel-
produktionen har medf Ørt, at så at sige alle
modeller nu er forsynet med 4-trins gearkasser
rned frigear, flerepladet friktionskobling og
fodbetjening.

På de fleste moderne gearkasser er der sam-
men med fodpedalen på gearkassen monteret
en gearviser, der viser, hviiket gear man befin-
der sig i, ligesom enkelte moderne gearkasser
er forsynet med frigearspedal, således at man
med et enkelt tryk kan skifte direkte fra 4.-
til frigear, hvorimod man skal foretage tre
bevægelser med fodgearspedalen for at komme
i frigear på en gearkasse uden frigearspedal,
når den øjeblikkelige stilling er 4. gear.

Selve udvekslingen inde i en motorcykel-
gearkasse sker ved tandhjul og i sjældnere til-
fælde med hædehjul og kæder.

Foruden at gearkassen på en motorcykel
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virker som gearomsættende faktor, anvendes
den også som manuel starter for motoren, idet
gearkassen har indbygget kickstarter med til-
hørende kickstarterpedal. Ved tryk på kick-
starterpedalen, rrår gearkassen står i frigear,
påvirkes motor en gennem kædetrækket fra
tandhjulet på koblingshuset til tandhjulet på
motorens krumtapaksel i træksiden. Efter at
motoren er startet, og der er etableret trækfor-
bindelse gennem forkæden til koblingen, kan
man sætte gearkasen i første gear. Når der så

kobles til, etableres en ny trækforbindelse
mellem gearkassen og baghjulet ved hjælp af
bagkæden, der går på et lille tandhjul pà gear-
kassens hovedaksel, og et stort tandhjul mon-
teret på baghjulets bremsetromle.

I forbindelse med såvel kædehjulet på mo-
torens krumtapaksel, kædehjulet på koblings-
navet og bagkædehjulet er der på de fleste
moderne motorcykelmodeller indbygget en

form for støddæmpning enten ved hjælp af
fjedre eller gummiklodser for at beskytte såvel
motorens hovedlejer, gearkassens lejer og kæ-
derne mod overbelastning ved for hård til-
kobling.

Som tidligerenæynt er der enkelte moderne
motorcykelmodeller, der har kraftoverføring
ved hjælp al kardanaksel. På sådanne maski-
ner er der direkte træk mellem motorens krum-
tapaksel og gearkassen, medens der er monte-

Man må. /nd,nge gtlngc

f orbaoses, nåt møn ser,

bvad moto-crossþørere þan

t'â. så små masþiner som

denne 175 cc DKW (1956)
til øt 1de i meget aanshe-
I.igt tet ræn.

;:e; krrdanled, kardanaksel, krone og spids-
hjul som mellemled mellem gearkassen og bag-
hjulet.

Grunden til, at enkelte motorcykelfabriker
anvender kardanaksel som transmission i ste-

det for kæder, selv om dette er betydelig
dyrere i fremstilling) er, at man med kardan-
akselrransmission opnår betydelig større lyd-
løshed og slidstyrke, da såvel bagkæde som

forkæde kan være ret støjende i forbindelse
med begrænset levetid. Man har dog afhjul-
pet ulemperne ved kædetæk på mange motor-
cykelmodeller ved at lade kæderne gå i luk-
kede oliebadskasser, hvorved der ikke kommer
vejstøv til kæderne, der er deres værste fjende,
når det drejer sig om uforholdsmæssig hård
slitage.

Brernser
Bremsesystemet på motorcykler kan ude-

lukkende henregnes under mekaniske bremser,
idet kun meget få motorcykelmodeller forsøgs-
vis har yæret forsynet med hydrauliske brem-
ser; at så opbygningen af det mekaniske brem-
sesystem på forskellige modeller ikke er helt
ens, er en anden sag. Forskellighederne i de
mekaniske bremsesystemer er så at sige alle
indført af motorcykelteknikerne for at for-
bedre effektiviteten af bremserne.

De første mekaniske bremser, man kendte
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Norton-Manx 500 cc éncylindret landeaejsracer, der oel noþ er den engelsÞe masþine, der har opnået t'lest sejre og

verdensmestersleaber aed TT -løb.

på motorcyklen, bestod af en bremseklods, der
var udformet, så den ved hjælp af et trans-
missionssystem af bremsestænger og en fod-
pedal kunne klemmes ned i kileremsskiven på
baghjulet. Efter at man forlod kileremstræk-
ket på motorcyklerne og gik over til kæde-
træk, beholdt man i mange tilfælde den store
kileremsskive på baghjulet udelukkende af
hensyn til bremsesystemet.

Det næste trin i udviklingen inden for mo-
torcyklens mekaniske bremsesystem var ind-
førelse af bremsetromler mont eret pâ. for- og
baghjul. På den udvendige side af disse brem-
setromler havde man anbragt et bremsebånd,
der kunne strammes ved tryk på en fodpedal.
Dette system viste sig imidlertid at yære meget
følsomt over for vejrliget, hvorefter man gik
or¡er til at lave lukkede bremseskåle med
bremsebalcker monteret indvendig, de såkaldte

"ekspanderende bakkebremser<<, hvilket sy-
stem faktisk overalt er videreført til nutidens
motorcykler dog med visse forbedringer såsom

fuldnavsbremser, hvorved man har opnået
større bremseflade og stØrte bremseeffektivi-
tet.

Normalt betjenes baghjulsbremsen på en

motorcykel med fodpedal og forhjulsbremsen
med håndgreb.

Lys- og tændingssystem.

Inden for motorcykelproduktionen har vel
intet område yæret genstand for stØrre udvik-
ling og hurtigt skiftende systemer, end hvad
der har yffiet trlfældet med det elektriske ud-
styr og tændingssystemet.

På de fØrste motorcykelmodeller helt frem
til 1928 fandtes der overhovedet ikke elektrisk
udstyr. Lys til maskinerne skaffede man ved
hjæLp af karbidlygter, der til tider kunne
volde stor vanskelighed.

Tændingen på de gamle motorcykelmodeller
skete ved hjælp af magneter, der også fandtes
i forskellige konstruktioner mere eller mindre
driftssikre.

Naturligvis kendte man på daværende tids-
punkt ikke elektrisk tænding.

Da dynamoen kom ind i billedet som strØm-

kilde og strømgiver til en motorcykel, virkede
dette som en revolution da i særdeleshed efter,

at man også begyndte at samle dynamoens

overproducerede strøm pä en akkumulator,
man havde nemlig nu vejen åben for den ri-
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vende tekniske udvikling, der i de kommende
år skulle finde sted inden for en motorcykels
lys- og strØmsystem.

De første dynamoer, der anvendtes som
strømkilde til motorcyklens lysanlæg, r'ar
jævnstrØmsdynamoer. Anvendelse aÍ jæv*
strømsdynamoen holdt sig gennem mange år.

men efter sidste krig er flere motorcykelfa.
briker også gået over til ar anvende veksel-
strømsdynamoer i forbindelse med ensremere
af hensyn til opladning af akkumularoren.

Hvad angï,r tændingssystemer på motor-
cykler, så kan der tales om ro, nemlig magner-
tænding og elektrisk tænding.

Hvilket af de to systemer, der er bedst, skal
være usagt, men inden for motorcykelsporten
hvor der køres med højtydende mororer, an-
vender man altid magnettænding.

En meget vigtig faktor, der indgår i en mo.
torcykels tændingskredsløb, er selye tændrøret,
i hvilket selve gnisten, der antænder forbræn-
dingen i motoren, fremstilles. Også hvad an-
gàr tændrør, er der tale om mange fabrikater,
men fælles for dem alle er, ar der er tilstræbt
så god elektrisk isolering som muligt, samr
modstandskraft over for de store varmegrader,

Når man skifter tændrør i en motorcykel,
må man altid sørge for at få det rør, der har
det glødetal, der passer til den pågældende

I særdeleshcd i England,
hz;or der er et neget stort
rnarþed. itor ttialmasÞiner,
er d.enne Royld-Enfield pâ
350 cc bleve t meget
popølær.

motor iøvrigt uden hensyntagen til, hvilket
fabrikat aî tændrør, man vælger. Glødetal for
tændrør til de mest almindelige motorcykel-
motorer findes i enhver tændrørstabel.

Efter denne korte gennemgang af de for.
skellige hovedl¡estanddele, hvoraf en alminde.
lig brugsmotorcykel er opbygget, samr omtale
af den tekniske udvikling, der gennem tiderne
er sket med disse hovedbestanddele, skal det
endnu engang slås fast, at en meger stor del af
grunden til den store tekniske udvikling inden
for produktionen af brugsmotorcykler kan
man takke de erfaringer for, som motorcykel.
fabrikerne har høstet ved deres deltagelse i
store motorløb med racermororcykler, der hele
tiden har .væretlangt forud for deres tid, hvad
angår tekniske forbedringer, der først er taget
med i den almindelige produktion, når de har
v æÍ et tilstr ækkeli g aî p r øì et p å moto rb anerne.

Racermotorcykler
Hvilken forskel er der da på en almindelig

brugsmotorcykel og en racermotorcykel, kan
man spørge?

Den store hovedforskel mellem de to ma-
skintyper ligger jo i deres nayne. Brugsmoror-
cyklen er en maskine, der skal være slidstærk
og driftsikker, hvorimod en racermotorcykel
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i hele sin konstrukdonbærer præg af at skulle
yde en toppræstation, hvad angår hurtig acce-

leration og tophastighed, hvorimod der er lagt
mindre vægt pä slidstyrken f or at opnå disse

Præstationer.
Når der nu tales om, at der ikke er lagt så

stor vægt på slidstyrken hos racermotorcykler
som hos brugsmaskiner, så gælder dette natur-
ligvis kun motoren, hvorimod racermaskinens
stelkonstruktion og øvrige opbygning mange
gange er betydelig bedre og mere slidstærk,
end hvad der gælder for brugsmaskinerne. Et
forhold, der er en naturlig følge af, at Íacer-
motorcyklens stel og øvrige opbygning udsæt-

Nærbillede af en DKV
trecylindret røcermotor pti
350 cc,

NSU-Rennmøx på 250 cc

i bel figar. Et af de stær-

þcste våben TysÞIand bar
bøft i international
Iandeoejssport.

tes for betydelig hårdere belastning end brugs-
motorcyklen som følge af racermotorens kraf-
tigere acceleration, den højere hastighed
samt de forhold, der i det hele taget mange
gange bydes en racermaskine som f. eks. de

meget krævende moto-crossbaner.
Det, det i særdeleshed drejer sig om at

opnå hos en god racermotor, og som vil på-
virke slidstyrken i forhold til en brugsmotor
er en betydelig forøgelse af eksplosionstrykket
i forbrændingskammeret, samt meget højere
omdrejningstal.

Det forøgede eksplosionstryk fremskaffes
først og fremmest ved, at man formindsker
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Velocette landeoejsracer fra t'ør sidste oercienslerig. Med denne 500 cc ¡nasþine opnåede Velocette-t'abriken mange
sejre og rnestersþaber. VirkeLig en racermasleine, der var forwcl for sin tid, hailþet bl. a. også oil þunne ses af, øt
d.en er t'orsynet med t'jedrende bagstel efter svinggaffelsystemet rned hydraalisþe stødd.pmpere,

forbrændingskammeret, eller, som man også

siger, sætter motorens kompression op. Natur-
ligvis er der naturlige grænser for, hvor meget
det kan gã at hæve en motors kompression,
nemlig bestemt af, hvilken form for brænd-
stof, der skal anvendes i motoren.

I forbindelse med hævning af motorcykel-
motorens kompression for at fà en racermotor
ud af det kommer der nu også et andet pro-
blem ind i billedet, der også har betydning for
hævning af motorens omdrejningstal, og det
er en effektiv fyldning af forbrændingskam-
meret med friskgas netop under meget hØje
omdrejningstal. En almindelig brugsmotor vil
på et vist tidspunkt have nået sit maksimale
omdrejningstal, og grunden til, at motoren
ikke går højere op i omdrejninger og giver
yderligere kraftydelse, er nerop manglende
effektiv fyldning af forbrændingskammeret
med friskgas under disse forhold.

Ffos en racermotor må man altså også til-
stræbe at fâ. en endog meger effektiv fyldning
af forbrændingskammeret med friskgas under
meget store motoromdrejningstal. Dette kan
bl. a. opnås ved, ar man udborer indsugnings-

kanalen og isætter indsugningsventil med til-
svarende større hovedflade, ligesom der natur-
ligvis også må skiftes til en tilsvarende srørre
karburator. For at mindske modstanden i ind-
sugningskanalen så meger som muligt vil det
være anbefalelsesværdigt, ar man også polerer
indsugningskanalen meger blank.

En anden ting, der også kan gøres for at få
racermotorens fyldning mere effektiv, er om-
stilling på ventildiagrammet, således at kna-
sterne sdlles på den måde, at indsugningsven-
tilen åbner betydeligt før end i en brugsmotor.
f en racermotor vil indsugningsyentilen mange
gange åbne lang tid, før stemplet når topstil-
ling i cylinderen under indsugningsslaget.

Det tidlige åbningstidspunkt for indsug-
ningsventilen vil bevirke, at denne allerede
har stået åben i lang tid på det tidspunkt,
hvor stemplet påbegynder indsugningen af
friskgas, altså vandringen nedad i cylinderen,
og den nye gasforsyning vil have rig lejlighed
til at udfylde cylinderen meget effektivt.

Hvad angär udstødningsventilen og udstød-
ningsvejen, så har disse to ting også meget stor
betydning, når der er tale om racermotorer.
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Den forbrændte gas skal slippes ud af for-
brændingskammeret så effektivt som muligt,
idet det er vigtigt, at der er så lidt forbrændt
gas tilbage i forbrændingskammeret som mu-
ligt, når friskgassen begynder at strømme ind.
Man skal altså have foretaget foranstaltninger
til, at der sker ingen eller så lille som over-
hovedet mulig blanding af friskgas og for-
brændingsgas i forbrændingskammeret.

Altså må åbningstiden for udstødningsven-
tilen i en racermotor placeres således i forhold
til stemplets vandring i cylinderen, at den bli-
ver stående åben nogen tid efter, at stemplet
har påbegyndt indsugningstakten, altså van-
dring ned i cylinderen.

Ventildiagrammet for de fleste racermoro-
rer er da også som følge aî ovenstående som
regel indrettet således, at man har den meger
store overlapning, hvilket netop vil sige, at
både indsugnings- og udstødningsventil står
åbne samtidig umiddelbart i begyndelsen af
stemplets indsugningsslag for at få den effek-
tive fyldning og tømning af forbrændings-
kammeret af hhv. friskgas og forbrændt gas.

Noget, der også kan være af sror vigtighed
for en racermotors effektive fyldning og tØm-
ning, er det tilsluttede udstødningsrØrssystem.
Når stemplet efter en mororeksplosion trykker
den forbrændte gas ud gennem udstødnings-
kanalen og ud i udstødnings røret, vil dette ske
med meget stor kraft, og det er derfor af meget
stor vigtighed, at udstødningsgassen ikke mø-
der modstand som følge al evenruel mindre

BSA Gold-Star i motor-
crosstriruning, en masþine
der ahid øiI være øt finde
bland.t mønge af de store
internationale þørere.

diameter af udstødningsroret end udstødnings-
kanal eller påmonteret lyddæmper. Dette er
altså den egentilge grund til, at alle racermo-
torer går med fri udblæsning og ikke, som
mange tror, udelukkende for at lave larm og
virke imponerende. Det tryk, hvormed ud-

Således ser en racerþører sin nod,erne landeoejsracer,
lige før høn sætter sig i sadlen. Bemærk, at der iþlee

anaend.es speed.ometer men omdrejningstæLLer.
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Efterh'ånclen sorn trial- og lnoto-crosssporten bleø popøIær, begyndte de t'leste motorcy/eelfabriker også at seriefretn-
stille nasþiner netop til d.ette formå\. BiLledet aiser en AJS-nodcl 1953 éncl,lindret 5OO cc trialnasþine, der tyde-
ligt bærer præg df dt aære fremstillet til terrænþørsel.

stødningsgassen farer ud i udstødningsrører,
vil endelig også danne et kraftigt vacuum i
forbrændingskammerer, hvorved friskgassen
ligefrem vil blive suger ind af den udsrrøm-
mende forbrændte gas, noget der også er med-
virkende til, at fyldningen er meger effektiv,
i særdeleshed når motoren i forvejen har et
ventildiagram med meger stor overlapning.
Praktisk erfaring har ydermere visr, ar den
forbrændte gas kan frembringe endnu større
sugende virkning i forbrændingskammeret,
ved at udstødningsrøret afsluttes med elt så-
kaldt megafon, når der er tale om store hastig-
heder og høje motoromdrejningstal, hvorimod
anvendelse af megafon ved små hastigheder og
lave omdrejningstal har den modsatte virk-
ning. Det er altså kun på motorbaner, hvor
man over lang tid kan komme op på de helt
store hastigheder, at det har betydning at mon-
tere megafon på udstødningsrøret.

Medens ventiler og forbrændingskammer
omtales, skal det også indskydes, ar det kan
:rære af vigtighed for at mindske modstanden
på gasstrØmmen i en racermotor, at man fore-
tager en såkaldt spidsning eller afslibning af
ventilstyr, hvorved forstås, at man enten helt

fjerner den del af ventilstyrerne, der går ned
i selve indsugnings- og udstødningskanalen,
eller også gør dem så tynde som muligt ved
afslubning. Fjerner man helt den del af ventil-
styrene, der normalt går ned i kanalerne, må
man regne med stor slitage på den tilbagevæ-
rende del af styrene, dabæreiladen jo er gjort
betydelig mindre. FIar man derimod kun fore-
taget spidsning af styrene, skulle deres levetid
ikke være formindsket, idet det her kun drejer
sig om fjernelse af overflødift gods, der fylder
op i kanalerne, hvor det netop drejer sig om at
have så god plads som muligt.

For at lette gasstrømmen gennem motoren
kan der også foretages polering af både stem-
peltop, ventiler, indsugnings- og udstødnings-
kanal samt forbrændingskammerer. Vil man
ikke have det store arbejde, som en polering
kræver, så må man i hvert fald sikre sig, at der
overhovedet ikke findes ujævnheder på over-
fladen af de nævnte dele, idet selv ganske små
ujævnheder kan være medvirkende til at danne
hvirvelstrømninger i gasvandringen. I samme
forbindelse skal nævnes, at den til indsug-
ningskanalen tilsluttede karburator naturlig-
vis skal have samme diameter eller lysning
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som kanalen, og her må man nøje päse, at en
pakningskant ikke går ind i kanalen, men lig-
ger helt plan med samlingen mellem karbura-
tor og indsugningskanal.

tr ældre motorcykelracermotorer var forhol-
det mellem slaglængde og boring som regel
således, at slaglængden målt i millimeter var
noget stØrre end boringen. I nyere racermoto-
rer har man imidlertid tilstræbt at få slag-
længde og boring af så nogenlunde samme
størrelsesorden af hensyn til stempelhastighe-
den ved de meget store omdrejningstal, disse
motorer kommer op på. I nogle tilfælde er
man endog gået så vidt, at man lader boringen
yære stØrÍe end slaglængden (d. såkaldte
overkvadratiske motorer). Naturligvis sætter
man motorkraft til ved at forkorte en morors
slaglængde, men i de moderne racermotorer
har man opvejet dette ved at forhøje moror-
omdrejningstallet, hvorved også opnås bety-
delig bedre accelerationseyne. Motoromdrej-
ningstallet har man forøget ved at tilpasse
vægten af svinghjulet samr indføre ventilakti-

Tegning øf d.en tysÞe NSU
Rennrnax-motor på 250 cc,

cJer i 1953 og 1954 bjern-

førte verdensmestersþabet
tiL sine þonstrøletører.
Motoren er opbygget sont

en 2-cylindre t paraLlel-

rnotor rned, overLiggende

lenastaksler, og clen

udviþIer 30 bþ.

veringssystemer, der er endog meget effektive
under de store omdrejningstal.

Så at sige enhver fuldblods racermotor er
forsynet med den såkaldte overliggende knast.
aksel eller knastaksler, når der er tale om to-
eller flerecylindrede motorer. Spørgsmålet om
tilstrækkelig stramme ventilfjedre eller rettere
hurtigtarbejdende ventilfjedre har også meget
stor betydning på en racermotor med stort
omdrejningstal. At en ventilfjeder er meget
stram, er ikke nogen sikkerhed for, at den også
er hurtigtarbejdende, og ved anvendelse af for
stramme ventilfjedre risikerer marL at få ho-
vedet rykket af den glødende yentil, når den
tilbageføres til sædet i topstykket. Når der
derfor tales om ventilfjedre i racermororer i
dag, tænkes der som regel på de såkaldte hår-
nålefjedre, der er en slags spiralfjeder. Denne
ventiltype har den egenskab, ar den beholder
sin fulde virkning selv under meger høje mo-
toromdrejningstal, hvorved man undgår den
såkaldte ventilfyldning, hvorved forstås, at
ventilfjederen ikke när at trække ventilen på
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plads efter en åbning, inden den igen påvirkes
fra knastakslen.

Enkelte såkaldte sprintermotorer til kort-
baneløb, der anvender alkoholbrændstof, kon-
strueres dog stadig efter det gamle princip med
lang slaglængde i forhold til boringen og ven-
tilmekanisme efter løftestangssystemet. Flvad
angår ventildiagrammet for disse motorer, så

er dette dog efter samme princip som her om-
talt for racermotorer, hvor der i særdeleshed

er tænkt på landevejsracere og standardmoto-
rer ombygget til dette formål eller langbane-
løb.

Hvad angär brændstof til en racermotor, så

foreskrives der normalt anvendelse af almin-

En NSU reÞord.masÞine,

br.,o.r føreren,'Wilhelm
Herz, ztar t'øld.stændig
indløþþet i det strørn-
liniede þarosseri.

Efterhånden som þonleør-
rencen er steget, og Þravet
orn højere bastigbeder
oed, land,eoejsløbene bar
rneldt sig, er det blevet
,nere og rnere almindeligt
øt anr.,end.e strørnlinet
þarosseri på racerrnasÞi-
nerne for at nedsætte luft-
wodstanden og derøed.

opnå t'orøgelse at' topha-
stigheden.

deligt superbenzin med et oktaltal på ikke
over 80. Racermotorens kompressionsforhold
må altså tilpasses efter dette brændstof eller
et eventuelt andet, der er opgivet, og som skal
anvendes til den pågældende konkurrence.
Brændstoffet, der skal anyendes, dets oktaltal
og racermotorens kompressionsforhold, er i
hvert fald ting, der stàr i nøje forhold til hin-
anden.

Racermotorens termiske virkningsgrad er

direkte afhængig af, hvor meget friskgassen
sammenpresses inden antændelsen. Et mål
herfor er det såkaldte kompressionsforhold.

En motors kompressionsforhold er forholdet
mellem rumfanget over stemplet, når dette
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står i bundstilling, og rumfanget over stem-

plet, når dette står i topstilling.
Højt kompressionsforhold giver stor ter-

misk virkning, men jo højerc kompressions-
forhold des højere oktaltal må der være i det
brændstof, der anvendes for at motoren ikke
skal få forholdsvis stor tændingsbanken. Nor-
malt kompressionsforhold for en motor, der
skal køre med oktaltal 80 benzin, må anses

for at være maksimalt 8,5 : 1., hvorimod mo-
torer, der kører med alkohol som brændstof,
kan have et kompressionsforhold, der langt
overstiger L2 : 1.

Kompressionsforholdet op eller ned i en

motor kan ændres på forskellige måder. De
mest anvendte er fjernelse eller indsætning af
kompressionsplader mellem cylinder og krum-
taphus eller mellem cylinder og topstykke.
skal der ske meget stor ændring af kompressi-
onsforholdet, sker dette som regel ved isæt-
ning af stempel med stØrre eller mindre kup-
let top. evt. med nedsænket top, når der er
tale om en nedsætning af kompressionsforhol-
det.

Noget, der også er af meget stor vigtighed
Íor at få den helt store ydelse af en racermo-
tor, er et meget effektivt tændingssystem. På
racermotorer anvendes udelukkende magnet-
tænding, der leveres af en højspændingsmag-

net, der har de egenskaber, at den kan stå for

,Den t'lyoende cigaro, også

en at' NSU-fabriþens
reþord,¡nasþiner, hoorrned.

der blet bøstet store teþ,-

nisÞe erføringer, som i d'ag

leomrner brags prcdøÞtionen
på fabriÞen til gode.

et meget stort omdrejningstal og selv under
disse forhold levere en kraftig gnistudladning,
hver gang motorens stempel befinder sig i den
stilling, at der skal ske en eksplosion i moto-
ren. Ikke alene magneten skal være i stand til
at levere en kraftig gnist til racermotoren, men

2-cylindret Acller-racer med vandleøling
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Matcbless Landevejsracer (G45 1953) ned tocylind.ret tnotor p,å 5Oo cc. Bemærþ. rÌe neget leraftige brernsetromler,
der er løt'tkølet.

det anvendte tændrØr i denne skal også være
i stand til at omsætte den til forbrændings-
kammeret. Af et tændrør til en racermotor, er
såkaldt racertændrør, må man altsä kræve, at
det for det første kan arbejde hurtigt under
store varmegrader og højt cylindertryk, samr
at det skal kunne holde til disse arbejdsforhold
over længere tid. Hvad angår valget af tænd-
rØr til en racermotor, vil man altid kunne få
stor hjælp fra de forskellige tændrørsfabriker,
der har tændrørstyper med mange forskellige
glødetal, så man altid vil kunne fä et tændrør
netop dl den bestemte motor, blot man opgiver

Således ztar Baamtn anbragt
i sin releordmasþine nDen

f lyr.tende cigarn,

under hvilke forhold tændrøret skal arbejde,
samt i hvilken moror dette skal ske.

Endelig er der så tilbage ar omtale racer-
motorens hjerte, nemlig smØresystemet.

Det er noget, der siger sig selv, at en hårdt-
belastet motor med et maksimalt omdrejnings-
tal pã. helt op dl 10.OOO omdrejninger kræver
en meget effekdv smøring. Blot en enkelt be-
vægelig del i en racermotor er uden olieforsy-
ning i 1/ro af et sekund, vil der ske en sammen-
brænding i motoren, hyorfor man da også på
racermotorer anvender meget kraftige olie-
pumper til såvel fremadsmøring som retur-
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smØring. SmØresystemet på en racermotor er
som regel indrettet således, at den olie, der
pumpes retur f.ra motoren, føres tilbage til en

speciel olietank, hvor den udsættes for køling,
inden den igen indgår i kredsløbet.

Da en racermotor som sagt på grund af sit
meget høje omdrejningstal kræver en meger
effektiv smøring, er den olie, der anvendes i
racermotorer, som regel altid en såkaldt R-olie

Også de beLt sntå hLasser

bar motorcyÞelfabriÞernes
interesse, når det d.rejer
sig om sportsÞørsel, bvilket
man tydeligt lean se af
denne 125 cc DKV i
f abrikstrimning t'or rnoto-
cross.

Det lykkedes lor tekniÞerne
på NSU-fabriken at få
d.enne 2-cylindrede røcer-
motor på 500 cc med oaer-
liggend,e þnastaþslet til at
yde iÞÞe mindre end.

110 hþ.

fremstillet af planteolie, hvorimod almindelig
motorolie er mineralolie.

Det har naturligvis været umuligt at omtale
tekniske forskelligheder mellem alle de for-
skellige mærker af racermotorer, der fremstil-
les, hvorimod det er forsøgt at give et klart
billede af den direkte forskel, der er mellem
en racermotor i en motorcykel og en maskine
med almindelig brugsmotor. Fllrad angår rek-
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nisk udvikling inden for motorcykelfabriker-
nes fremstilling af racermaskiner og racermo-
torer, så har der i særdeleshed efter sidste ver-
denskrig fundet en rivende udvikling sted. Så

at sige ingen landevejsracer, der deltager i de

store internationale løb i dag, kører uden
karosseri, en foranstaltning der er indført for
at indsætte vindmodstanden så meget som mu-

Selv om d.en iþþe er set

meget her i løndet, så har
Velocettes Ìnoto-cross-
model o,¿erølt fået en god

modtagelse iÞÞe mindst på.

grwnd at' sin store motor-
hraft.

ligt. Hvad angår selve racermotorens opbyg-
ning, så har denne også i de sidste år gennem-

gà"et en rivende udvikling i særdeleshed hen

imod at være opbygget efter princippet for to-
og flercylindrede motorer helt op til 8-cylin-
drede racermotorer på 5oo cc, der da også kan
præstere hastigheder på langt over 200 km/t.
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DKW-landeøejsracer på

350 cc fra før sidste zter-

d.ensÞrig. Betnærle den

aandþølecle tnotor,

Virleelig et fornøftigt
køretøj for den Priqrdte
sþortskører øed lønd ettejs-

Iøbene i 250 cc þIassen, en

NSU Sportmax.
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DANSK MOTORSPORT OG DENS UDØVERE
EFTER SIDSTE VERDENSKRIG

Straks da fredsbudskabet kom til Danmark
den 4. maj 1,945 om aftenen medbringende
alle sine lyse håb for fremtiden, vågnede der
også straks et håb hos danske motorsporrs-
mænd om, at de nu inden længe igen kunne
optage deres kære sport, som de havde måttet
undvære i så mange år.

Det var dog først i 7946, ar der rigtig kom
gang i motorsporten i Danmark, idet der jo
gik nogen dd, inden benzinforsyningerne
begyndte at strømme til landet, men da moror-
sporten så først fik lagt ud, skete dette under
så stor tilslutning og succes, som man hverken
før eller siden har set magen til.

Motorklubberne voksede dag for dag, og
nye blev stiftet, hvilket naturligvis også med-
Íørte, at, Danmarks Motor Union som motor-
organisation hurtigt voksede sig stor og stærk
efter den dvaletilværelse, den havde ført under
hele kirgen,

I de første efterkrigsår gik motorcykel- og
automobilsporten i Danmark hånd i hånd
under det såkaldte "Dansk Motorsporrs Rådu,
der omfattede repræsentanter fra bãde DMU
og KDAK, og som var den Øversre myndighed
for al motorsporr i Danmarlc.

Hvad angik motorbaner, så fik man også
ret hurtigt gjort nogle af de gamle fra før kri-
gen klar igen, men det var dog hovedsagelig
nye baner, der dukkede op over hele landet.

Den 1. august 1946 kunne Danmarks Motor
Union, der på daværende tidspunkt omfattede
46 motorklubber foruden 3 landsdelsunioner
fordelt på Sjælland, Fyn og i Jylland, præsen-
tere sine medlemmer for et nyt medlemsblad,
der kom under navnet >Motor og Sport".

Hvad angik materiel til kørerne i form af
\ye racermaskiner, standardmaskiner og reser-
vedele til de gamle, så stod det derimod på
dette område meger sløjt til for dansk moror-
sport. Så at sige alt det materiel, der fandtes
i landet, og som anvendtes til motorsportskon-
kurrencer, stammede fua f.ør krigens begyn-
delse, og meget aÍ det ûængte til udskiftning
eller forbedring ved isætning af nye reserve-
dele, men intet lcunne skaffes, og det, der
kunne fremstilles her i landet, var ikke særlig
godt. Selv en ting som dæk, i særdeleshed de
specielle racerdæk, kunne overhovedet ikke
skaffes, så det var store dage for slidbanefa-
frikanterne, selv om de materialer, de an-
vendte, mange gange var så dårlige, at enkører
end ikke nåede at køre et løb lærdigt med et
slidbanedæk, inden slidbanen 'rar rcget af til
stor ærgrelse for både ham selv og publikum.

Men trods alle besværlighederne tog alle det
med godt humør, og en IøbsarrangØr var i de
første efterkrigsår altid sikker på stor tilslut-
ning af publikum til sine errangementer. Der
var ikke nogen seværdighed, at et almindeligt
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jordbaneløb i de år blev besøgt af et publikum
på helt op dl 20.000.

Også hvad angik det internationale sam-
arbejde og da i særdeleshed det nordiske, så

kom der også ret hurtigt en udveksling af
kørere i gang. Mange både norske, svenske og
engelske kørere var at finde i de danske mo-
torløbsprogrammer i de første efterkrigsår.

Interessen for de forskellige motorløb, der
afholdtes it946, var som sagt stadig voksende,
og samtlige løbsarrangører landet over kunne
glæde sig over tusindtallige tilskuerskarer, der
fulgte Løbene med en entusiasme, der ikke
kunne undgå at. glæde også sportens aktive
udøvere.

Nogle af løbsbegivenhederne fn 1946 skal
her omtales sammen med naynene på de

kørere, der gjorde sig fordelagtigt bemærket
og dermed må regnes for at høre til eliten
af danske motorsportskørere i 1,946.

Et sted, hvor dansk motorcykelsport straks
efter krigen i stor stil oplevede sin renaissance,

var Gentofte stadion.
Denne bane havde således ved et af sine

mange løb i P+e besøg af de norske kørere
Verner Lorentzen og Leif Samsing samt af den
svenske kører Ragnar Friberg, der skulle
kæmpe med de danske stjerner i det såkaldte
Gentofteløb.

Dette løb, der både bød pä overraskelser og
spændende situationer, kørtes i to afdelinger
med 2 heat i hver. I første heat startede Ver-
ner Lorentzen, Sv. Aage Sørensen, Aage Ja-
cobsen og Aage Andersen alle på JAP-maski-
ner. Der blev ingen rigtig kamp i dette heat,
for allerede i anden omgang styrtede Sv. Aage
Sørensen og Aage Jacobsen, og da der blev vist
gult flag, misforstod nordmanden situationen
og troede, løbet var stoppet, hvorefter Aage
Andersen kørte i mål som sikker vinder, selv
om nordmanden igen nåede at îä fan på ma-
skinen, efter at han havde opdaget sin fejl-
tagelse.

I det næste heat viste nordmanden imidler-
tid, hvad han duede til, og vandt med 2 sek.

foran Aage Jacobsen, der havde úden I,37.
Disse to kørere gik altså til slutheat.

f anden afdeling startede Ragnar Friberg,

Leif Samsing, Orla Knudsen og Bent Jensen,
også alle på JAP-maskiner.

Begge heat blev vundet af Orla Knudsen,
selv om han var meget hårdt trængt af
Samsing. Også Bent Jensen kørte fint og viste
god svingteknik. Svenskeren Ragnar Friberg
kunne derimod ikke rigtig være med i det
hårde selskab, så det blev altså her Orla Knud-
sen og Leif Samsing, der skulle til slutheat, der
absolut ville blive dagens store hovedløb.

Inden finalerl var Orla Knudsen favorit,
idet han stod med dagens hurtigste tid, men de

to nordmænd kunne blive meget farlige. Orla
Knudsen var da også så uheldig, at han styr-
tedei2. omgang af slutheatet, hvor han lå for-
rest med Aage Andersen på sin side og de to
nordmænd bagefter. Om det nu var, fordi
Aage Andersen blev alene om at forsvare de

danske farver, eller hvad der ellers kunne
være grunden, så blev løbet imidlertid hans,

og han kørte i mål som en sikker vinder i
tiden 1,35,0 i en stil, der vendte tankerne hen

mod "Sprout"-Elders deltagelse i dirt-track-
løbene på den gamle bane ude ved Roskilde-
vejen i trediverne. Nr. 2 i løbet blev Leif Sam-
sing i tiden 7,35,2.

Dagens ekspert-match havde som deltagere
de fire hurtigste ryttere, der var Aage Ander-
sen, Leif Samsing, Bent Jensen og Orla Knud-
sen. Ekspertmatchen omfattede i alt tre heat,

og i det første styrtede Bent Jensen lige foran
Aage Andersen, der med nød og næppe und-
gik en påkørsel ved en hurtig reaktion. De to
næste heat blev meget spændende, og Bent

Jensen tog her revanche og vandt det første i
overlegen stil. Før sidste og afgørende hert
var pointstillingen således: Leif Samsing, 6

points, Aage Andersn, 5 points, og Bent Jen-
sen og Orla Knudsen hver 4 points.

Starten gik, og rytterne kom alle af sted
samtidig og gik ind i første sving side og side.

På langsiden gik Aage Andersen imidlertid
frem efterfulgt af Leif Samsing, men i tredie
omgang overtog Bent Jensen imidlertid anden-
pladsen efter en hård dyst med Samsing, og i
opløbssvinget gik Bent Jensen inden om Aage

Andersen og vandt heatet.
Resultatet af ekspertmatchen blev derefter,
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at Bent Jensen sejrede med et samlet pointstal
på 8, det samme som Aage Andersen, der

imidlertid havde dårligere sammenlagt tid end

Bent Jensen.
Et standardløb for 350 cc maskiner semme

dag bød ikke på de store oYerraskelser' men

blev efter god og stabil kørsel vundet af Einer
Andersen, Velocette, der fik 7 points og klas-
sens bedste úd 1,46,3.

Jægersborgløbet for 500 cc standardmaski-
ner manglede ikke spænding og dramatik.
Allerede i det indledende heat styrtede Johs.
Nielsen, idet han simpelt hen blev lukket inde
under en klumpkørsel i et sving. I slutheatet
indtraf dagens mest dramatiske styrt, idet
Villy Dalby Nielsen styrtede lige foran Leif
Hirsborg, der ikke på nogen måde kunne
undgå at køre lige ind i ham og dermed selv

styrte. Lige bagefter kom Holþer Flansen, og

alle ventede også at se ham gå med i styrtet,
men ved en fantastisk hurtig manØ'vre lykke-
des det ham at komme fri af de styrtede, noget

der senere indbragte ham en konduitepræmie.
Ingen af de styrtede kørere kom alvorligt til
skade, og endelig vinder af Jægersborgløbet
blev Holger Flansen.

Dagens store handicap blev vundet af sven-
skeren Friberg i tiden 1,39.

Det her omtalte løb pï Gentofte stadion
havde 15.OOO tilskuere. Midt under løbet fik
man på banen besøg af den gamle dirttrack-
kører Morian FIansen, der ikke havde dyrket

1 946

Laøritz Amstrø.p, Herning,
går t'lyvende otter bøþþe-

toppen på. Silheborg Motor
Sport's bakleebane ued

Resenbro.

rnotorsport siden sin tilbagevenden fra det

engelske luftvåben, hvor han havde gjort tje-
neste under hele krigen.

Intet var vel mere naturligt, end at publi-
kum forlangte en æresrunde af Morian, hvilket
da også skete i blät tøj og a.lmindelige sko, så

nogen egentlig broad side blev der ikke tale

om, men jubelen fra publikum var stor.
Som sagt var det en storhedstid uden lige,

dansk motorcykelsport oplevede straks efter

krigens afslutning; den ene motorbane efter

den anden dukkede op ud over landet, og an-

tallet af aktive kørere steg meget. Også inden

for det lokale klubarbejde fandt der en rivende

udvikling sted. Klubbernes medlemstal steg

for hver dag, der gik, og nåede efterhånden
højder, som man aldrig havde håbet på.

Danmarks Motor Union bestod i 7946 af.

tre landsdelsunioner, nemlig Sjællands Motor
Union med dens formand, faktor Poul Ras-

mussen, Fyens Motor lJnion, hvor Karl Mad-
sen var formand, og Jyllands Motor Sports-

union med tØmrer Peter Franck på formands-
posten.

Præsidenten for Danmarks Motor Union i
1.946 var Vald. Hoffmeyer.

Af de baner, der dukkede op i de fiørste

ef terkri gsår eller nær mere b ete gnet L9 4 6-79 47,

skal nævnes nogle stykker, hvor der afholdtes

betydelige løb. Enkelte af disse baner havde

dog også yæret anvendt før krigen, men det

gjaldt for næsten dem alle, at de blev startet
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1 946

igen under den ene eller anden form for for-
nyelse og omlægning.

Et af de steder, hvor jydske kørere altid
satte hinanden stævne, når et storopgør i bak-
keløb skulle finde sted i disse är, var Randers
Motor Sports bane i Volk-MøIle. Et af disse
storstævner, hvor det udelukkende var jydske
kørere, der dominerede dagens løb, fandt såle-
des sted i august 1946.

Knud Nielsen, ,Ãrhus, opnåede ved dette løb
dagens bedste tid efter strålende kørsel på den
vanskelige bane. FIan vandt klassen i tiden
17,3 sek., hvorimod gennemsnittet for de
øvrige deltagere lå på 19,5 sek.

Sidevognsklassen var som sædvanlig ved et
bakkeløb dagens store oplevelse for publikum,
der hylede af begejstring. Resultaterne blev, at
føIgende jydske kørere blev klassevindere:
250 cc solo: Erling Pedersen, Ã,rhus, BSA, 350
cc solo: Gunnar Laursen, Als Motorklub, 5OO

cc solo: Knud Nielsen, Ãrhus, BSA, Z5O cc
solo: Joseph Koch, København, Nimbus, side-
vogne: N. O. Jensen, Ãlborg, Triumph, og
begynderklassen: Tage Sørensen, Djurslands
Motorklub.

Også det jydske sommersrævne 1946 blev
en stor succes på den nye jydske motorbane. I
klassen indtil 250 cc var Flenry Sørensen, Sil-
keborg, BSA, suveræn og vandt efter behag,
hvorimod der i 350 cc klassen var mere krig
på kniven. Aksel Jensen, Ãlborg, var således
kun en tiendedel hurtigere end klubkammera-

Fra et sideaognsopgør oed.

et af de mange jordbane-
løb, d.er afholdtes ooer ltele
løndet i 1947.

ten Victor Simonsen, Ãlborg, hvorimod Peter
Staal Jensen, Randers, endnu ikke rigtig var
kommet i form efter krigens hvilepause, så
han måtte nøjes med en solid tredieplads.

I 500 cc klassen måtte der omkørsel til for
at finde frem til vinderen, og her vandt Knud
Nielsen, Ãrhus, med Niels Amstrup, FIerning,
på andenpladsen.

Vinder i 750 cc klassen blev Aksel Jensen,
,A.lborg.

Sidevognsløbene bød på stor spænding og
dramatik, idet kørerne havde meger sror van-
skelighed med svingene på den nye bane. FIen-
rring Ballisager, Slagelse, var således ude for et
uheld, der let kunne have fået alvorlige løIger.
Han mistede således i et sving helt herredøm-
met over sin maskine, hvorefter både han og
Alex Siim, Silkeborg, måtte udgå efter styrt.
l)en fra før krigen så skrappe sidevognskører,
Hans Dalsgaard,Yejle, havde endnu ikke rig-
tig fundet den vanre form, selv om det lykke-
des ham ar rangere dagens hurrigste tid i klas-
sen.

Dagens store pokalløb blev vunder af Aksel
Jensen, Ãlborg, selv om han lige efter srarren
styrtede grundet er sammensrød med en flag-
stang.

Også på Tved motorbane var der i 1946
kamp om søLvtøjet, endda så hård, at dom-
merne i sidevognsklassen måtte tildele advar-
sler til H. Skov, København, og Knud Mogen-
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sen, Odellse " der var lige lovlig hårde ved hin-
anden i deres opgØr.

I ekspertklassen ved samme \øb var Aage

Andersen, København, den bedste, men han

savnede også konkurrence fra Aage Jacobsen,
der havde måttet sende afbud på grund af
manglende reservedele til sin motor.

De fynske kørere, der deltog í løbet, kørte
om en vandrepokal, og her var Poul Kalør
dagens mand, og han overtog pokalen fra den

sidste vinder, Aage Jacobsen.
De bedst placerede kørere i hele løbet blev:

junior solo: Ejvind Ffansen, Korup, BSA,
1,51,'1., ekspert solo: Aage Andersen, Køben-
havn, JAP, 1.,48,2, standard solo: Poul Kalør,
Odense, AJS, 1.,50,2, special solo: Johs.
Aaskov, Ejby, JAP, 1,51,4, og sidevogne: FI.
Skov, København, Flarley, 1,59,4.

Dagens store handicap havde Orla Knud-
sen København, JAP, som vinder i tiden
1,54,1 uden forspring.

Nordjyllands Motor Sport var også blandt
de meget aktive i 1,946 med bl. a. stort bakke-
løb i Dronninglund den7. juli 1946, hvor der
var ikke mindre end 10.000 tilskuere.

Fra hele landet var mødt 56kørere til start,
og det blev i alle måder et vellykket og spæn-

dende løb, hvilket bl. a. også vejrguderne var
medvirkende til, idet løbet af disse var blevet
betænkt med strålende solskin og blikstille
vejr, så det næsten var lige ved at blive for
varmt både for kørere og publikum.
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Det store, jydsÞe nøon, nå.r

det drejede s;g ott std.n-

dardløb i de lørstc cftcr-
krigsår, var så absoløt
Knucl Nielsen, Ãrbu.s, Nor-
ton, der opnåede stor popu-
Laritet p'å motorbanerne i
hele landet.

Banen, der blev kørt pà, rrar meget skrap,
r'ren alligevel blev der kørt hårdt til og op-
nået fine resultater, hvoraf skal nævnes: be-
gynder solo: Henry Petersen, 'l,7,5,Harry Pe-
tersen, 1.7,8, og Oskar Madsen, 17,8; 250 cc

solo: Flenry Sørensen, Silkeborg, BSA, 16,7;
l5O cc solo: Victor Simonsen, Ãlborg, 16,1,

Aksel Jensen, Ãlborg, '1.6,4, og Gorm Hjort-
lund, 1.7,I; 500 cc solo: Viggo Thomadsen,
Randers, 15,2, Knud Nielsen, Ãrhus, 16,4,

Hugo Madsen, 16,2, og Niels Amstrup, FIer-
ning, 16,6; 750 cc solo: Joseph Koch, Køben-
havn, 16,0, og Orla Nielsen, Ãlborg, 76,7,

sidevogne: N. O. Jensen/Verner Poulsen, Ã1-
borg, 19,9, Carlo Sejr Jensen/Erling Petersen,
Ärhus, 20,4, og Chr. Christensen/ Harry Pe-
tersen, Ãrhus, 20,7,

Forøvrigt havde sidevognskøreren Chr.
Christensen fra Ãlborg ved dette løb sin kone
med i sidevognen, og fruen viste sig så absolut
at væte opgaven voksen, og hun fik overrakt
en smuk præmie for præstationen.

Løbet sluttede med stor præmieuddeling pä
Dronninglund hotel.

Et andet stort bakkeløb i tg+ø blev arran-
geret af Silkeborg Motor Sport i lyngbak-
kerne ved Resenbro, hvor der var mødt 8.000
tilskuere. Ikke mindre end 65 kørere var mødt
til start, så der blev underholdning for alle
pengene i de smukke naturomgivelser. Enkelte
kørere var udsat for dramatiske styrt, men de
slap da alle heldigt fra det.
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Begynderklassen, der talte mange nye
kørernavne, viste sig meget jævnbyrdig og
spændende, således blev O. Nielsen og Flugo
E. Madsen begge noteret for samme tlL 1.5,7

sek. H. Bertelsen og Breisemeister fik begge

tiden 15,8, Th. Sørensen 1.5,9, lørgen Larsen
76,1. og C. E. Jensen 16,2.

Resutaterne i seniorklasserne blev:

250 cc solo: Flenry Sørensen 15,8; 350 cc

solo: Axel Jensen 15,6, Victor Simonsen L6,0,
Ejler Svendsen 16,6 og Bent Jensen 16,9; 500
cc solo: N. O. Jensen 14,3, Viggo Thomadsen
L5,2 og Søren Nielsen 15,4;750 cc solo: Axel

Jensen 15,8 og Joseph Koch 16,5; sidevogne:
begyndere: Axel Villadsen 21,2, og seniores:

N. O. Jensen 18,3 og Joseph Koch 18,8.
Heller ikke på Fyn manglede der noget,

når der var :'ale om store motorsportsstævner
lige efter krigens afslutning; således var der
bl. a. kommet gang i løbene pâ.Langesø-banen,
ligesom Bogense Motor Klub bl. a. afholdt et
stort jordbaneløb pä Bogense-banen den 23.
juni, hvor resultaterne blev: begyndere solo:
Ejner Flansen 2,I'1,8, Jørgen Rasmussen 2,17,8
og Kaj S. Petersen 2,21,9. Senior solor 500 cc:
Sv. Aage Rasrnussen 2,17,6, Laurvig Pedersen

2,L8,3 og Svend Nissen 2,'1.9,5. Ekspertrace:
Orla Knudsen').,53,9, Aage Andersen 1.,56 og
Egon Rasmussen 2,03,2. Sidevogne begyndere:
Gunnar Eriksen 2,42,5 og Ejner Jensen 2,47,6,
Sidevogne seniores: Knud Mogensen 2,22,5,
H. Skov 2,24,0 og Svend Jensen 2,29,8. Da-
gens sluthandicap gav følgende resultater:

Fn et midgetløb pâ Hern
Odde lige elter lerigen. To.
Robert Nellemann, Ran-
d.ers, og th. Henning
Pedersen, Å,rbøs.

Orla Knudsen 2,02,1., Erh. Fisker, 2,07,4 og
Egon Resmussen 2,03,0. Pokalløb solo blev
vundet af Egon Rasmussen og pokalløb for
sidevogne af Knud Mogensen.

I 1946 havde Ãrhus Motor Sport også stor
glæde af åbningen af sin nye bane ved FIem
Odde, hvor ikke mindre end 12.000 tilskuere
var mødt op til åbningsløbet og baneindviel-
sen. Grundet megen regn i dagene forud for
åbningsløbet blev der ikke opnået så gode
tider, som man havde regnet med, selv om
publikum alligevel kom til at overvære en
række spændende løb [ra de udmærkede til-
skuerpladser, hvorfra man havde fint udsyn
over hele banen.

Den første banerekord, der blev sat på Hem
Odde, kom til at lyde pä 1,26 ved Svend

Jensen.
Begynderløbet havde Ove Petersen som vin-

der efterfulgt af K. Bertelsen og Erik Søren-
sen.

Senior solo 500 cc havde Holger Flansen
som vinder med Kaj Mogensen og Axel Niel-
sen på de efterfølgende pladser.

Sidevognsløbet blev vundet af Hans Dals-
gaard, Yejle, efterfulgt af N. O. Jensen,
Ãlborg, og Carlo Sejr Jensen, Ãrhus.

Iøvrigt knyttedes den store interesse sig til
afgørelsen i ekspertklassen, der overraskende
blev vundet af Jens (Lyn) Christensen med
75 points foran Vitus Kelvang, 50 points,
Svend Jensen, 20 points, og Knud Nielsen, 20
points.
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Hastighedsløb pït afspærret vej forsøgte

man også i 1.946 ved Nivåløbet, men det blev
ikke den strålende succes, som man havde
Yentet.

Selve vejbanen, der var afspærret, og som

blev anvendt, var ganske udmærket, men da
politiet kun tillod enkeltmandsstart, blev
resultatet et lidet tilfreds publikum og et me-

get dØdt stæYne.

Sv. Aage Sørensen blev velfortjent dagens

mand, idet han med sin 350 cc racer kørte
kilometeren, som var banens længde, i tiden
23,8 sek. svarende til en gennemsnitsfart på
1,52 km.

Af andre hurtige tider skal nævnesr 250 cc:

Sv. Aage SØrensen, 27,9. 350 cc: Svend Aage

Sørensen, 25,0. 500 cc: Sv. Aage Sørensen,

23,8, N. V. Jensen, 25,0. (Tiderne er gennem-
snit af to starter). Sidevogne indtil 600 cc:

Egon -Valther 25,2 (143 km). Sidevogne over
600 cc: Sv. Jensen 31,4 (115 km).

En klasse for automobiler havde som hur-
tigste kører Vilh. Nellemann i tiden 29,5, sva-
rende til en gennemsnitsfart pà tZl km.

Det blev altså ikke det store efterkrigs-
hastighedsløb, man havde ventet, og det viste
sig, at motorløb over lige stræk med enkelt-
mandsstart overhovedet ikke var nogen publi-
kumsattraktion.

Det af SMK arrangerede løb pà Avedøre
flyveplads blev derimod succes og fik et olrer
al forventning godt forløb, og der skete under
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D ans þ motor c y Þe Ls por ts

store ndon i speciallelassen

genneft't tnange år, Orla
Knuclsen, Købenbaon, er
her þotnmet i oanskelig-
heder, tnen lelarer situatio-
nen.

selve løbet ikke et eneste styrt, noget der
tydeligt viste, at den store del af de danske
motorkørere igen var ved at finde formen
efter den lange pause, de havde haft under
hele krigen.

Også publikumsmæssigt blev Avedøre-løbet
en sror succes, idet ikke mindre end 11.000
tilskuere overværede løbet.

Kørerne i begynderklassen viste under hele
Iøbet pæn og behersket kørsel, noget der be-
virkede, at de opnåede tider i slutheatet for
dem alle blev betydelig bedre,.end hvad der
var opnået i de indledende heat,

Vinder af begynderklassen blev V. Mikkel-
sen, 2,05,5, efterfulgt af Uffe Petersen, 2,06,09
og Axel D. Nielsen, 2,08,9, på anden- og tre-
diepladsen.

Senior standardløbet for 500 cc maskiner
havde som de bedst placerede kørere i slut-
heatet Holger Flansen, 1,59,2, Agner Flansen,
2,02,9, Axel Nielsen, 2,03,0, og Johannes
Nielsen, 2,05,0.

Dagens ekspertrace havde den unge Erh.
Fisker som sikker vinder i tiden 1,58,4, nr. 2
Leo Andersen, 1,59, nr. 3 Sv. Larsen, 1-.,59,1,

og nr. 4 Tage Jacobsen, 2,01..

Dagens store sidevognshandicap bød ikke
på de store overraskelser, idet alle tre favorit-
ter: Sv. Jensen, Egon -Walther og Hans Ja-
cobsen placerede sig i den nævnte rckkeføIge.

Handicap for solomaskiner havde Holger
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Flansen som vinder i tiden 2,01 efterfulgt af
Uffe Pedersen,2,05 og V. Mikkelsen, 2,06.

Også Herning Motor Sport var igen med
straks efter krigen og afholclt således den 30.
juni L946 et tetrænløb, der formede sig som en

mellemting mellem et trial og et bakkeløb,
men der rrar stor tilfredshed at spore både
l¡landt de mange startende jydske kørere og

det store publikum på 9.000, der fik fin
motorsportsunderholdning. De bedste kørere
ved løbet var i begynderklassen Jørgen Lar.
sen, Skanderborg, BSA, Hugo E. Madsen og
P. A. Anneberg.

Da der ikke var nogen klasse for 250 cc

maskiner, startede Henry Sørensen, Silkeborg,
med sin 250 cc BSA i 350 cc klassen, og her
lykkedes det ham at besætte en tredieplads
efter Victor Simonsen, Ãlborg, og Aage Dyhr
Thomsen, Herning.

500 cc soloklassen havde som de bedst pla-
cerede J. P. Nielsen og Carl Vilhelmsen, der
kørte pä tiderne 37,7 og 39,0.

Sidevognsklassen, der bød p?t. spændende
konkurrence, havde Vagn Poulsen som vinder
i tiden 39,3 foran Rs. Kornum, O. Nielsen og
Marius Remmer.

Utallige var de motorsportsarrangemenrer
der afholdtes rundt omkring i landet i 1946,
og som tidligere nævnt under en publikums-
tilslutning, man aldrig førhavde kendt magen
til; det var nemlig ingen seværdighed, at et
ganske almindeligt bakke- eller baneløb sam-

Den popu.Lære þøbenbaun-
she sideoognsleører Joset'
Kocþ, Nimbus, kører ber
sin rnasþine i rnål i dagens

bnrtigste tid og tilføjer en

førsteplads til de i foruejen
nønge sejrc, sorn han op-
nå.ede oøeraLt på de clønske

nt o torbaner.

lede l-relt op 'ùil 10.000 tilskuere. De fleste af
de kendte kørernavne lra 1ør krigen var nu
igen alle i gang med at dyrke aktiv motor-
sporf, foruden at staben af unge nye ryttere
val ved at have dygtiggjort sig, så det var
absolut kun lyse fremtidsperspektiver for
dansk motorcykelsport ved afslutningen af
den første efterkrigssæson i L946. Det skal lige
her indskydes, at en tidligere kendt motor-
sportsmand som Sv. Aage Engstrøm også igen
havde gravet stridsøksen op, hvilket skete ved
etløb pà den fynske bane i Fangel den 4. aug.
1946.

Og i det internationale samarbejde eller ret-
tere det nordiske rrar Danmark igen med
straks efter krigen.

Nordiske mesterskaber 1946 var henlagt til
Norge, der også var dldelt dette løb i 1939,
men som meget brat måtte aflyse dagen før
løbets afholdelse på grund af krigsudbruddet.

Følgende kørere deltog fra Danmark i nor-
diske mesterskaber 1946, der blev afviklet for
baneløbenes vedkommende på Bjerke-banen
og for bakkeløbenes vedkommende på Korke-
trekken:

1. Aage Andersen.
2. Orla Knudsen.
3. Sv. Aage Sørensen.

4. Bent Jensen.

I nationskonkurrencen for såvel baneløb
som bakkeløb besatte Danmark trediepladsen
efter Sverige og Norge.
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Nordisk mester i baneløb i den individuelle
konkurrence blev Leif Basse Flvem, Norge, i
tiden 2,52,2, og i bakkeløb Hans Flenriksen,
Sverige, 2,00,6.

Også Saxtorp i Sverige levede op igen i
1946.

Efter seks års dvale oplevede landevejene
med Saxtorp trekanten arter en invasion, der
vel ikke var pä højde med, hvad man kendte
ved de gamle Saxtorpløb, men tilskuerantallet
ved dette første efterkrigsløb nåede dog er
antal pä over 25.000.

Målet ved det første efterkrigsløb var igen
et virkeligt Saxtorp løb, men i en væsentlig
ændret skikkelse i forhold til de fra før kri-
gen så berømte landevejsløb.

"Saxtorp generalen", direktør Axel Løf-
strøm kunne simpelt hen ikke holde sig i ro
længere og måtte udnytte sit pragtfulde ter-
ræn ved Saxtorp, og han havde da undfanget
den glimrende idé at prØve noget helt nyt i
retning af de engelske scrambles løb, selv om
det dog ikke helt blev det samme, vel nærmere
en forløber for nutidens moro-cross.

Banen, der blev kørt pâ", var anlagt pï de
fra de tidligere Saxtorp-løb anvendre parke-
rings- og tilskuerpladser.

Fra Danmark deltog kørerne Josef Koch,
Poul Kalør, Sv. Schmidt og N. V. Jensen i
dett første store, svenske efterkrigsløb, og det
skal straks siges, ar alle de danske kørere vir-

1946

En øf de popølære rnidget-
leørere i aþtioitet på Hem-
Odde, (Ernst Mortensen,
Horsens).

kelig gjorde en fin figur i det meget krævende
løb, hvor hvert heat gik over 12 km.

Løbet blev afviklet som er regulært baneløb
i heat med 10 srarænde kørere i hvert indle-
dende heat, hvoraf de fem bedste gik til slut-
heat.

I de forskellige klassers slutheat opnåede
Poul Kalør en fjerdeplads i gruppe I indtil
500 cc, N. V. Jensen en femteplads i gruppe
II indtil 500 cc, medens Josef Koch besatte
førstepladsen i gruppe I for maskiner over
500 cc. Beklageligvis måtte Sv. Schmidt se sig
slået af maskinskade i form af en brændr ven-
til, efter at han havde lørt feket i sin klasse
det meste af slutheatet.

Afslumingen på den danske motorsporrs-
sæson 1,946 skete med to virkelig store bane-
løb, nemlig et på Ãrhus stadion og et på Gen-
tofte Stadion.

Løbet pà Ã.rhus stadion .var arcarlgeret af
Ãrhus Motor Sport, og banen og løbet blev
indviet med et rekordforsøg i ekspertklassen
ved Bent Jensen, Ãrhus. Bent Jensens tid for
de 4X400 m med flyvende start blev 7,26,3,
men broderen, Svend Jensen, Odense, gav
ikke ved dørene den dag, og i et efterfølgende
forsøg trykkede han rekorden med en tiende-
del, så den endelige banerekord for ekspert-
klassen kom til atlyde pä 1,26,2.

I standardklassen blev det Knud Nielsen,
Ãrhus, der satte rekord med tiden 7,30,3,
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Straks lra lørste start i de egentlige \øb,

der begyndte med Ãrhus by's grand prix, var
der stor spænding og dramatik. Bent Jensen
styrtede i det tredie sving i første omgang. De
øvrige deltagere i heatet for forbi ham, men

han var igen hurtigt oppe, klar til at påbegyn-

de forfølgelsen - men kun for atkøre ind i det
fjedrende hegn, hvor maskinen blev hængende

fast, så løbet blev blæst af.
I omstarten sejrede Bent Jensen i tiden 1,28

efterfulgt af Sv. Jensen i tiden L,32,2.

Næste heat i grand prix'et vandtes aÍ Orla
Knudsen, København, i 1,29,2 med Karl O.

Jensen, Bogense, på andenpladsen.
I finalen startede derefter brødrene Bent og

Svend Jensen samt Orla Knudsen, Køben-

Den jydske baþþeþører H.
Briesetneister, Horsens, er

her þommet i konfliÞt tned

en fløgstang På banen i
Resenbro.

5' id. e o o gn. s h ø r e r en. C ar lo
Sejr .lensen, '4,rhtts, rned

si d. e o o gn sman cl en E rlin g

Pedersen, Àrhøs, går ber
/neget 7)oldsornt t'ra start
zted. et baþþe!øb i Volþ-
Mølle, men ticlen bLeo som

oftest også gocl for det
popøLære pør.

havn. Der var altså lagt op til det helt store,

idet de tre kørere samtidig repræsenterede de

tre storbyer København, Odense og Ãrhus.
Efter et fantastisk godt kørt løb sejrede

Bent Jensen i finalen i tiden 1,28,3'
I Marselisborgløbet for standardmaskiner

1. heat sejrede Knud Nielsen, Ãrhus, i tiden
1.,33, efterÍulgt af Axel Nielsen, København.

2.heat havde \Øilly Dalby Nielsen, Køben-
havn som vinder i tiden 1',41,2, og tredie heat

blev vundet af Leif Hirsborg, København, i
tiden 1,35,3.

I finalen startede derefter Knud Nielsen,

Axel Nielsen og Leif Hirsborg. Knud Nielsen

sejrede efter dristig kørsel i tiden 1,35,2 med

Leif Hirsborg på andenpladsen.

392



l 946

De fire motorleørende brødre lra Od.ense, Bent, Svend, N. V. og C. O. Jensen, der i årene lige ef ter Þrigen ttar at

find.e i motorløbsprogrammerne ltver sønd.ag og frygtet af aLle konleurrenterne,

Stadion crak race for ekspermaskiner L.

heat, der blev kørt med flyvende start, havde
Bent Jensen som vinder i 1,31,0, og andet
heat kom Orla Knudsen som vinder ned på
den fine tid 1,27,3.

Finalen i dette crak race blev dagens bedste
løb, der formede sig som en r'oldsom duel mel-
lem Bent Jensen og Orla Knudsen. Side om
side for de gennem svingene skiftevis pä yder-
og inderbane, men til sidst lykkedes det Orla
Knudsen ved en dristig manØvre at presse sig

frem til en førerstilling, som han ikke senere

var til at fravriste trods utallige fortvivlede
forsøg fra Bent Jensen. Orla Knudsens vinder-
tid blev 1,26,3 (dagens hurtigste), medens
Bent Jensen på andenpladsen blev noteret for
tiden 7,27,7.

I dagens sidste løb, der var et handicap,
deltog i alt fem ryfiere samtidig. Førxe afde-
ling blev vundet af Carlo Sejr Jensen, Ãrhus,
medens Søren Nielsen, Ãrhus, vandt anden
afdeling. Slutheatet blev derefter vundet af
Carlo Sejr Jensen efterfulgt af \Øilly Dalby
Nielsen og Søren Nielsen.

Den 20. oktober kørtes så årets sidste bane-

\øb i 1946 på Gentofte stadion.
Dagens ekspertløb rGentofteløbet" blev

usædvanlig spændende, da rytterne, der del-
tog, 'rar meget jævnbyrdige, hvilket fremgår
af tiderne og placeringerne fra første heat, der
blev således: Aage Andersen, '!.,32,5, Orla
Knudsen, '1,33,4, Bent Jensen, 1,33,5, og

Henry Andersen, Norge, 1,33,9. Rytterne
kørte så at sige side om side hele dette heat til
få meter 1ør mäL, hvor den endelige afgørelse

og placering fandt sted.

Næste indledende heat i uGentofteløbet..
blev overlegent vundet af Aage Jacobsen i
tiden 7,34,3, medens Aage Andersen tog sig af
slutheatet i tiden 1,35,0.

"Jægersborgløbet,, for standardmaskiner
blev også spændende, og her var det Ariel-
køreren Holger Flansen, der vandt første heat,

og Leif Hirsborg, Norton, andet, hvorefter
Leif Hirsborg gik ud af slutheatet som den

sejrende, efterfulgt af Holger Hansen. Leif
Hirsborgs vindertid blev 1,40,7.

I et standardløb deltog for første gang efter
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krigen den ganle TT-kører N. V. Jensen i et
baneløb. Straks fra starten lagde N. V. Jensen
sig i spidsen for feltet, men blev dog senere

overhalet af Einar Andersen, der vandt løbet
på sin trofaste Velocette.

I standard handicap viste Leif Hirsborg
endnu engang sin sejrvilje, idet han kørte hele
feltet op samt B0 m tillæg og sejrede meger
overlegent.

Dagens ekspertmatch var noget af det bed-
ste, man endnu havde set på en dansk motor-
bane efter krigen. Det var Orla Knudsen,
Bent Jensen, Aage Andersen og Flenry Ander-
sen, Norge, der igen rog en meger voldsom
dyst. Tiderne for de fire kørere lå alle mel-
lem 1.,32 og I,36, og afgørelsen fandt hver
gang først sted på selve målstregen. Bent Jen-
sen var endda så uheldig, ar hans moror
brændte sammen i andet heat, så han måtte
køre sidste heat på lånt maskine, Iigesom nord-
manden Flenry Andersen fik maskinskade i
slutheatet og måtte udgå, selv om han stod
lige med Orla Knudsen i points, idet de hver
havde 9. OÃa Knudsen havde imidlertid den
hurtigste tid, hvorfor han blev vinder afløbet,
men stor forskel pä de fire kørere var der
ikke, selv om nordmanden blot ved at gennem-
føre slutheater var blevet den endelige vinder.

Den þøbenhaønsþe stan-
d.ard.leører Leif Hirsborg
(nr. 10) i hård. Þamp rnecl

den jydsÞe standørd.þører
Henry Vorte, Horsens.
Masþinmærleerne, d,e to
þørere anoendte, aar hba.
Norton og Rødge.

Dermed var banesporrssæsonen 1,946 sl:ur-,

og trialsæsonen kunne tage sin begyndelse.
Det skal dog lige her som srarus orrer de dan-
ske standardkørere i 1946 nævnes, at et meger
stort Ønske fra det danske mororsportspubli-
kum ved afslutningen af sæson 7946 var, tt
1,947 nàtte begyndes med et sroropgØr mellem
følgende standardkørere, der blev anset for de
skrappeste i hele landet: Leif Flirsborg, Einar
Andersen, Knud Nielsen, Axel Nielsen og
Holger FIansen.

Som sagt kunne vinterhalvårets trials nu
tage sin begyndelse, og Ser skal omtales en sror
jydsk og en stor fynsk trial-begivenhed, der
fandt sted i årets to sidste måneder i 7946.

Det store, jydske trial der skal omtalet, var
et dag-nat trial ved FIavndal, der fandt sted i
regn og pløre med deltagelse af ikke mindre
end 48 kørere, hvoraf en del startede i auto-
mobilklasser.

Løbet blev en virkelig prøvelse for delta-
gerne, idet flere dages regn forud for løbet
havde omdannet hele det terîæn, hvor eta-
perne var beliggende, til det rene pløre. der
på visse steder tildels var bundløs. Flere af
deltagerne måtte udgå på grund af maskin-
skader, der var forvoldt af vejrliget, eller
fordi deres lys kom i uorden på natetaperne.
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Viborg Motor Klttbs bane i Løoel øed, åbningsløbet. Som det ses, er banen beliggende i rneget srnøþþe natøromgitel-
ser, hvor lyngbahherne ned mod banen d'ønne.r de bedst tænhelige tilsleøerpladser.

I senior solo var der en ualmindelig hård
kamp mellem Knud Nielsen, Ãrhus, og Axel

Jensen, Ãlborg. De to kørere havde, da de

startede på sidste etape, îØjagtig lige mange
points. Den endelige vinder efter sidste etape
blev l{nud Nielsen, Ãrhus, med 1035 points,
medens Axel Jensen, Ãlborg, opnàeJe 1025.
Pï de efterfølgende pladser fulgte Gorm
Hjortlund, Hjørring, 890 points, Victor Si-
monsen, Ãlborg, 885 points, og Eiler Svend-
sen, Ãlborg, 770 points, medens Peter Staal

Jensen, Randers, til slut havde uheld og måtte
udgå.

Der var ikke åbnet nogen begynderklasse
ved løbet, men deltagerne i juniorklassen

havde også brug for al den erfaring, de havde
samlet sig og lidt til, sellr om de fleste klarede
sig udmærket og for nogles vedkommende
endog ualmindeligt fint.

Vinder af juniorklassen blev Gunnar Laur-
sen, Als, med 965 points efterfulgt af Poul
Clausen, Odense, 850 points, Hans J. Erik-
strup, Randers, 765 points, Henry Vorre,
Fforsens, 755 points, Børge Petersen, Ã.rhus,

755 points, P. Gammelgaard, .Ã.lborg, 755
points, Poul Jensen, Randers, 615 points, Rei-
nert Jensen, Ã.lborg, 61.5 points, og Henry
Pedersen, Ã.rhus, 610 points.

Sidevognskørerne var de deltagere, der fik
mest ud af dagens specialitet: mudderet. Vin-
der i denne klasse blev Kresten Krestensen,
Ãrhus, med 975 points. På andenpladsen
fulgte Rasmus Kornum, Ãlborg, med 975

points, på trediepladsen Carlo Sejr Jensen,
Ãrhus, med 890 points, og pä fjerdepladsen
Chr. Christensen, Ãlborg, cier opnåcl c 820
points.

Bilerne havde det ikke godt veci dette tl iai,
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og de var nærmest ikke til at kende ved af-
slutningen, men de var heller ikke blevet skå-
net. Vilh. Nellemann, København, vakre sror
begejstring og opmærksomhed med sin lille
nye MG, der vandt den lille klasse med 970
points efterfulgt af Bachmann Perersen, Ffo-
bro, med 760 points. Torben Strand, der også
havde givet møde for at deltage i samme
klasse, mistede derimod lysten til at køre, da
han så etapernes tilstand.

I den tunge bilklasse var det Robert Nelle-
mann, Randers, d,er lø6 med sejren foran H.
Dideriksen, Flobro, Poul Sørensen, Randers,
og Carl Amelung, København, der dog blev
frataget en sikker sejrschance grundet et min-
dre uheld med tændingen som følge af det fug-
tige føre.

Det andet store trial, som skal nævnes,
inden vi forlader 1946,blev afholdt af Fyens
Motor Sport søndag den 77. november med i
alt 48 deltagere, der skulle igennem 6 etaper.

Da den samlede resultatliste fra dette trial
giver et udmærket indtryk af hele staben af
danske trialkørere i 7946, skal denne her brin-
ges i sin helhed med placeringerne for alle de
kørere, der gennemføræ løbet

Solo begyndere:
1. Sv. Aage Madsen .. 545 p.

Der bleø også i 41-erne
leørt stærþt i specialklassen,
bvilþet d,ette billede giaer
et tydcligt indtryh af.

2. Ejoer FL Karlsen, Ringsted . . .

3.Børge Pedersen, Ãrhus
4. N. Chr. Jacobsen, Odense .. .

5. Øgaard Rasmussen, Hillerød
6. Arnold Nielsen, Bogense .. . . .

7.8ørge Steendahl Flansen .. .. .

8. Hans A. Flansen, Odense .. .

9. Henry Rasmussen, Odense . . .

10. H. M. Christensen, Odense . . .

11. Knud Axel Petersen, Odense

Solo jønior:
1. Poul A. Clausen, Odense . . . . .

2. Mogens Bendtsen, Odense . . .

3. Ejvind Petersen, Glostrup . . .

4. Ove Flansen, Sorø .

5. P. Andersen, Søborg

Solo senior:
1. Svend Schmidt, Kerteminde
2.Ejvind Flansen, Odense .. .. .

3. Josef Koch, København . . .. .

4. Niels E. Nielsen, Bogense .. .

5. Sv. Aage Rasmussen, Odense
6. Gunnar \Øilladsen. København

Sidevogne jønior:
1. Axel \Øilladsen, København
2. H. Christiansen, Køge . . .. .

.. 535p.

.. 530p.

..490p.

..440p.

.. 405p.

.. 400p.

.. 375 p.

.. 370p.

.. 250p.
145 p.

535 p.
535 p,
530 p.
515 p.
465 p.

550 p.
520 p.
500 p.
175 p.
420 p.
420 p.

590 p.
530 p.
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3. Gustav Eriksen, Odense 505 p.
4. J. Skarreløkke Petersen, Odense . . 490 p.

5. Olaf KlixbøI, Odense . . . . 240 p.

Sidevogne senior:
1. Knud E. Mogensen, Odense 600 p.

2. CarTo Sejr Jensen, Ãrhus 535 p.

3. Kresten Krestensen, Ãrhus 510 p.
4.Einar Bruun Larsen, Odense .. .. 490p.

Sidste motorsportsresultat j 1946, der kom
fra udlandet, var en glædelig meddelelse om,
at to danske kørere havde opnået endog meger

350 cc standard.þlassen v¿r
lige efter lerigen meget
popølær oed jordbane-

løbene, og ber ses et opgør
i dennne þlasse mellem
Henry Vorre, Horsens,
Matchless, og Børge Peder-

sen, Arhøs, BSA,

1946

Den populære standard-
lcører i 350 cc leLassen,

Victor Sirnonsen,,,llborg,
har her bjent'ørt et mester-
sieab til sin klub, Nord-
j1'lland,s Motor Sport,
Ålborg.

bemærkelsesværdige placeringer ved det årlige
svenske orienteringsløb "Novemberkåsan..

De to danskekørere, der deltog i dette løb,
var solokØreren Josef Koch, København, og
sidevognskøreren Vagn Poulsen, Ãrhus, begge
på det danske maskinmærke Nimbus.

I senior sidevognsklassen opnåede Vagn
Poulsen således en førsteplads, medens Josef
Koch i soloklassen for eksperter blev placeret
som nr. 5, virkelig en flot dansk præstation af
de eneste to deltagende kørere fra Danmark
i konkurrence med 129 svenske deltagere.
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Henr! $s¡sr'¿ten, Silleeborg, BSA, og Victor Sintonsen, Alborg,'Triutnpb, i en drabelig møtch på. en jyd.sk jord.bane
aed et af et'terÞri.gsårenes t'ørste løb.

1947

For Danmarks Motor Union og dansk mo-
torcykelsport begyndte ã"ret 1947 meger srorm-
fuldt med et ekstraordinært repræsentanr-
skabsmøde i Kolding den 12. januar.

På dette mØde var de to vigtigste punkter
på dagsordenen økonomien og valg æ[ ny ptæ-
sident.

Hvad angik økonomien, så var det i sær-

deleshed DMU's medlemsblad Motor og Sporr,
der tyngede hårdt, idet udgiften til bladets
fremstilling stadig steg. RedaktØrerne af bla-
det, d'herrer Damkier og Nielsen, var ind-
kaldt til forhandlingerne for at udtale sig om
bladets fremtid, og der blev her fremsat yder-
ligere økonomiske krav til unionen fra redak-
tØrernes side, for at disse i fremtiden kunne
blive ved at pätage sig levering af bladet. Da
et sådant økonomisk krav ikke kunne efter-
kommes af unionen, lod d'herrer redaktører
repræsentantskabsmødet forstå, at deres kon-
trakt ville blive opsagt, hvorefter de selv og

for egen regning ville udgive et nyt motor-
blad uden tilknytning under nogen form til
Danmarks Motor Union.

Hvad angik spørgsmålet om præsidentvalg,
så endte dette med, at redaktør Elwin Han-
sen, Ãrhus, blev valgt. Den nye præsident var
pä daværende tidspunkt tilknyttet Jyllands-
posten som bl. a. motorsportsmedarbejder, for-
uden at han fungerede sorn bestyrelsesmedlem
i Ãrhus Motor Sport, hvor han havde været
sjælen i en stor del af denne klubs store motor-
sportsarrangementer, ikke mindst det store
løb som klubben havde afholdt på Ãrhus sta-
dion, hvor bl. a. Ãrhus byråd havde udsat en
stor og kostbar vandrepokal.

En del af mødedeltagerne, bl. a. formanden
for Sjællands Motor lJnion, Poul Rasmussen,
var meget imod, at der blev foretaget præsi-
dentvalg på det ekstraordinære repræsentant-
skabsmøde, og anbefalede, at man ventede
med dette til det kommende ordinære møde.

Hvad angik den kommende sportssæson i
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'1947, sä var denne planlagt meget stor med
ikke mindre end 123 anmeldte løb.

Beklageligvis havde man endnu efterkrigs-
virkninger i form af benzinrationering med en
zoneord.ning, således at man til privatkørsel
kun måtte køre inden for nætmere fastsatte
landområder, alt efter hvor ens motorkøretøj
var indregistreret, en ordning der medførte
vanskeligheder for de forskellige kørere med
hensyn til deltagelse i andre løb end de, der
fandt sted i det landområde, hvor de havde
lov til at køre privatkørsel.

Iøvrigt begyndte den motorsportslige akti-
vitet i 1,947 som sædvanlig med en del åbne
trials og klubtrials samt isløb på forskellige
sØer.

Af vigtige mororsporrsbegivenheder fua
1947 skal iøvrigt nævnes indvielsen af Dan-
marks første 10OO m motorbane ved Flobro,
der blev åbnet ved et srorsdler sræyne søndag
den 20. juli. Der var 2O.0OO tilskuere, men
beklageligvis var banelegemet endnu noget
løst, så en voldsom støvsky forvandlede både
kørere og tilskuere til rene negere. De fleste
tog dog støvplagen med godt humør, da hele
indvielsesstævner iøvrigt bød pä et storstilet
program.

1947

Thorþild. Sørensen, Hor-
sens, BMW, på en mud.der-
etøpe oed et dt' de Íørste
trial, cler afholdtes efter
krigens afslutning.

Det størsre motorcykelheat omfattede såle.
des i alt 24 startendekørere samridig, og auto-
mobilklassen havde på en gang 15 startende
vogne ved målstregen.

Der var i aLt 64 deltagende kørere i åbnings-
Løbet pã den nye bane, og vindere i de tre
hovedklasser blev Knud Nielsen, Ãrhus, i
rnotorcykel soloklassen, Thorkild Sørensen,
FIorsens, i sidevognsklassen og K. H. Søren-
sen, Odense, i automobilklassen.

Iøvrigt blev der budt på god og spændende
kørsel, så det var et veltilfreds publikum, der
forlod banen efter 3 timers god motorsport.

Den endelige resultatliste over præmieta-
gerne kom til at se således ud:

MotorcyÞ,ler ind,til 3i0 cc:
1. Axel Jensen, Ãlborg 2,37,0
2. L, Amstrup, Flerning 2,40,2
3.Ejler Svendsen, Ãlborg .. .. 2,44,0

Motorcykler over 350 cc:
i. N. O. Jensen, Ã.lborg
2. Viggo Thomadsen, Randers
3. Robert Nellemann, Randers

Støndard solo:
1, Knud Nielsen, Ãrhus

2131,9

2,31.,9

2,42,5

2,26,2
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2. Axel Nielsen, København .. .. .

3. Villy Dalby Nielsen, København

Sidevogne:
1. Thorkild SØrensen, Florsens
2. Carlo Sejr Jensen, Ãrhus
3. Knud Mogensen, Odense

Sideaogne band,icap:
1. K. E, Jensen, Florsens (80 m)
2. Kr. Christensen, Ãlborg (0 m)
3. Thorkild Sørensen, Florsens $20 m)

Mid.get oaer 3300 cc:
1. Sølvsten Madsen, Hobro

Midget under 3300 cc:
1. Ernst Mortensen, Florsens .. .. .

2. Henning Pedersen, Ãrhus .. . . .

3. Robert Nellemann, Randers .. .

Aøtornobiler indtil 2200 cc:
1. O. Heick, København .. .. . . . .

2. Torben Strand, København . . . .

3. Frede Andersen, København .. , ,

Aøtomobi,Ier over 3300 cc:

1. Robert Nellemann, Randers
2.Orla Rasmussen, Grenå .. . .

3. Barchmann Petersen, Hobro

Victor Simonsen, Ålborg,

forcerer baleleen på Nord-
jyllands Motor SPorts
baþþebane í Løndby bak-
þer med. sin AJS.

Røcerbiler:
1. K. H. Sørensen, Odense .. .. 2,45,0

2.Hans Pahl, København . ... 2,54,4

3. P. Kongsberg, Odense .. . 3,00,7

Bogense motorbane var i 1947 et meget
yndet sted for både kørere og publikum, så

intet var vel mere naturligt, end at banen

straks fra sæsonens begyndelse lagde ud med
to løb lige efter hinanden.

Sæsonens første løb på Bogense motorbane
kørtes den 1. juni.

Det var højt vejr - og desværre næsten for
højt til motorløb, idet den stærhe varme satte
sit præg i form af svigtende publikumsbesøg,
selv om der alligevel vt ca.8.000 tilskuere.

Sæsonens løb begyndte med et banerekord-
forsøgved Bent Jensen, der imidlertid iklie fik
sat nogen ny rekord, idet han styrtede i 3. om-
gang.

De vigtigste resultater f.raløbet var således¡

Ekspertrace:
1. Bent Jensen, -Ã.rhus 8 p'
2. Aage Andersen, København 5 P.
3. N. V. Jensen, Odense 4 P.

Senior solo:
1. Johs. Aaskov, Odense l2P.
2. Svend Nissen, Odense 9 P.
3. Helge Kamuk, Odense 7 P-

. 2,31,0

. 2,37,8

2,51,4
2,53,L
3,35,2

2,56,0

3,06,6
3,16,0
3,46,5

2,53,1
3,02,7
3,15,5

2,58,3
2,58,6
3,02,0
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Sid.evogne:
1. H. Skov, København 11 p.
2. Vedsted Flansen 8 p.

(Axel Hansen og David Axelsson udgik begge

med maskinskade).

Pokalløb for soloklassen blev vundet af Sv.
Nissen, Odense, der dermed vandt den af brdr.
N. og Kr. Petersen udsatte vandrepokal til
ejendom.

Sæsonens andetløb på Bogense-banen fandt
sted søndag den29. juni, og det blev i alle må-
der en stor succes. At både publikum, kørere
og officials ved løbets afslutning lignede kul-
minearbejdere som lølge af en voldsom støv-
plage, der ikke kunne neddæmpes trods flittig
vanding af banen, gjorde øjensynlig ingen
skår i begejstringen over hele arrangementets
afvikling.

1947

Henry Vorre, Horsens,
Matchless, og Knød Dyrby,
Århus, Triumpb, i to situa-
tioner ønder en stor afstig-
ning på Hetn-Odd.e ¡notor-
bane.

For første gang blev der ved løbet kørt om
en af Bogense byråd udsat pokal. Det meget
flotte og kostbare stykke søIvtøj, der var
udsat til bedste solokører, blev vundet af Orla
Knudsen, København, i dagens bedste tid
1.,50,3.

'De øvrige resultater fra løbet blev:

EÞ,spert-race:
1. Orla Knudsen, København ..
2. Aage Andersen, København
3. Svend Jensen, Odense

Senior special:
1. C. O. Jensen, Odense
2. N. V. Jensen, Odense
3. Helge Kamuk, Odense

Senior Støndard, solo:
l.Kaj Holck Mogensen, Odense 18 p.
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2. Poul Kalør, Odense 13 p.

3. Laurvig Petersen 13 p.

Jønior solo:
1. Viggo F{ansen, Odense 8 p.
2, Aage Iversen, Sønderborg I p.

Sidevogne:
1. H. Skov, København 7 p.
2. Johs. FIansen, Odense 6 p.

3. Kr. Krestensen, Ãrhus 5 p.

Midget:
1. Ernst Mortensen, Florsens 8 p.
2. Robert Nellemann, Randers 6 p.

3. Henning Petersen, Ãrhus 4 p.

Ã.rhus Motor Sport havde også straks fra
sæsonens begyndelse 1947 lagt ud med bane-
løb pä den nye bane i Hem Odde. Ãrets andet
løb blev.således afviklet søndag den 27 . juli og
blev såre dramatisk.

Allerede i dagens første start kolliderede de

to juniorkørere Flenry Vorre, FIorsens, og
Knud Dyrby, Ãrhus, med det resultat, at de

begge måtte meget voldsomt ned i slaggerne,
men heldigvis kom ingen af de to kørere al-
vorligt til skade, således kunne Knud Dyrby
fuldføre resten af dagens løb, hvorimod
Flenry Vorre fik startforbud af stævnelægen.

I dagens Mossørace kørte N. V. Jensen,

Hårdt trængt øl leonlear-

renterne har Knud Nielsen,

'4,rhus, igen tøget spidsen

for t'ehet oed et af de

mange jordbaneløb, ban
har dehaget i.

Odense, ind i hegnet og rev det op på et langt
stykke, men mere skade på hegnet forvoldte
dog midgetracerne.

Midgetkøreren Flenning Petersen, Ãrhus,
blev således ffængt ud i hegnet af Ernst Mor-
tensen, Fforsens, men heldigvis holdt bardu-
nerne i hegnet, så hverken kører eller publi-
kum kom noget dl, selv om aviserne bag efter
lavede episoden til, at der havde været alvor-
lig fare for publikums sikkerhed, idet vognen
efter aviserne skulle være havnet inde blandt
publikum.

Dagens to mest populære kørere ved dette
store motorsportsarrangement var iøvrigt
svenskeren Rune Larsson fra Kumla og Josef
Koch, København.

Svenskeren satte ny banerekord, idet han
slog Bent Jensens gamle rekord med 1/ro sek.

og fik noteret tiden 1,15,0.
Også rekorden for standardmaskiner sat af

Knud Nielsen, .A.rhus, i tiden 7,26,4, fik et

ordentligt tryk af Ka1 Holck Mogensen,
Odense, der satte ny banerekord i tiden 1,22,0.
Ved dagens senere løb tog Knud Nielsen, Ãr-
hus, dog en alvorlig revanche, idet han vandt
alle de heat, han startede i sammen med bl. a.

Kaj Holck Mogensen.
Rune Larsson tog hele publikum med storm,

hans sympatiske væsen og hans fremragende
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Nr. 1, Stønislao, TjeleÞosloztaleiet, under et at' løbene han deLtog i på Gladsaxe stadion. Køreren nr. B, der har taget

inderbane, er Erh. Fisleer, København,

kørsel kunne ingen stå for, og han vandt da

også alle ekspertløbets tre afdelinger efter
behag.

På midgetracernes område var der også sket
en fornyelse ved dette løb, idet Kaj Flansen,

København, Yar mØdt op med sin meget
smarte vogn forsynet med en 500 cc JAP-
motor. I første heat havde Kaj Hansen noget
besvær med motoren og måtte nøjes med en

tredieplads. Inden 2. heat havde han fået fej-
len rettet, og i de to sidste afdelinger kønehan
konkurrenterne langt bag ud og vandt sikkert
foran Robert Nellemann, Randers.

Dagens stØrste bifaldsbrøl fra de 12.000 til-
skuere blev dog fremkaldt af Josef Koch,
København, under sidevognsløbet, idet han
præsterede det kunststykke at overhale Knud
Mogensen, Odense, i et sving, medens denne
lå forrest i feltet. Josef Kock sikrede sig ved
denne fine kørsel en fortjent førsteplads i side-
vognsklassen.

Resultaterne for de bedst placerede delta-
gere kom til at se således ud:

Eþ,spertrdce:
1. Rune Larsson, Sverige 15 p.

2. Aage Jacobsen, Svendborg 9 p.
3. Bent Jensen, Ã.rhus 9 p.
4. Aage Andersen, København 7 p.

Senior speciøI:
1. C. O. Jensen, Odense i2p.
2. Ove Frederiksen 9 p.
3. N. V. Jensen, Odense 6p.
4. Johs. Aaskcv, Odense 3 p.

Støndard senior:
1. Knud Nielsen, Ãrhus 1,22,9
2.Kaj Holck Mogensen, Odense . . .. 7,25,4
3. \Øilly Andersen 1,27,0

Jønior solo:
l. Børge Petersen, Ãrhus 4 p,
2.Erik Ravn, Ãrhus 2p.
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Støndard band.icøp:
1. Holger F{ansen, Københav,r.. ..
2. \Øilly Dalby Nielsen, Køt,enhavn
3.Kaj Holck Mogensen, Oriense . .

Speciøl band.icøp:
1. C. O. Jensen, Odense
2. Aage Andersen, København . . . .

3. Storm Larsen, Norge

Sid.eaogne:
1. Josef Kock, Købe¡-,havn
2. Knud Mogensen, Odense
3. Thorkild Sørensen, Florsens .. ..

Sideoogns handicap:
1. Svend Jensen, København
2. Kresten Krestensen, Ãrhus
3. Carlo Sejr Jensen, Ãrhus

Mi.dget:
1. Kaj Ffansen, København
2. Robert Nellemann, Randers .. .

3.Ernst Mortensen, Fforsens .....
4. Henning Petersen, Ãrhus

Jyllands Motor Sportsunion afholdt også i
L947 et, sommerstævne, som var overdraget
I{aderslev Motor Sport at arrangere på motor-
banen ved Bøghoved søndag den 13. juli.

Det skal straks slås fast, at stævnet blev en
stor succes, og efter at formanden for JMS,

De to þlubþømmera,ter og
sid.eoognsÞørere K¡esten
Krestensen, nr, 19, og Vagn
Poølsen, nr. 20, begge

ar):rs, tøger en tørß på
Hem Oàde.

Peter Franck, Silkeborg, havde budt velkom-
men, åbnede præsidenten for DMU, Elwin
Ffansen, stæynet, idet han udtalte, at når JMS
havde henlagt sit sommerstævne til Sønderjyl-
land. så måtte det tages som et udtryk for
glæde over det store arbejde, der blev lagt for
motorsporten i denne landsdel. Med ønsket
om lykke og held i tiden fremover for dansk
motorcykelsport erklærede præsidenten stæy-
net for åbnet.

Der indledtes med banerekordforsØg, hvor
Aage Andersen, København, med sin JAP
gennemkørte de 4 omgange på \,25, Kaj
Holck Mogensen, Odense, der kørte standard-
maskine, en Triumph, fik noteret tiden l,29lO
for sit rekordforsøg, og endelig kørte Knud
Mogensen, Odense, i sidevognsklassen på tiden
"1.,34,0.

En af de kørere, man lagde mest mærke til
ved stævnet, var Lindegaard Petersen, Fladers-
lev, der efter glimrende kørsel sejrede i alle tre
afdelinger af senior solo klasse II.

Jyllands Motor Sportsunions vandrepokal,
der året i forvejen var blevet vundet af Aksel

Jensen, Ãlborg, blev i 1947 vundet af Kaj
Holck Mogensen, Odense, der sejrede i alle
tre afdelinger i senior solo klasse I.

De øvrige resultater fra sommerstævnets
løb blev:

30m
0m

45m

80m
115 m
110 m

1.,32,2

1,32,6
1,33,9

1,34,2
t,34,4
1,35,0

1o p.
1o p.
5p.
lp.
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Elespertrace:
1. Bent Jensen, Ã.rhus
2. Aage Andersen, København
3. Niels E. Nielsen, Bogense . . .

4. Aage Frederiksen, Florsens . . .

Senior solo þlasse I:
1. Kaj Holck Mogensen, Odense .

2.Børge Mørch, Kolding
3.Harry Petersen, Ã,lborg .. .. .

4. Knud Nielsen, Ãrhus

Senior solo þlasse II:
1. Lindegaard Petersen, Haderslev
2. Aage fversen, Sønderborg .. .

3. Holger lversen, Sønderborg. . .

Senior solo þ,\øsse III:
1.L. Amstrup, Flerning .......
2..Fï.erluf Nielsen, Ãbenrå .. .. .

Jønior sid,eztogne:

1. Iver Iversen, Kolding
2. Flans Nielsen, Haderslev .. . . .

3. Preben Schou, Kjellerup .. .. .

Senior si.d.evogne:

1. Knud Mogensen, Odense .. .. .

2.Karl E. Jensen, Florsens .. .. .

Sid.evogns band.icøp:
1. Karl E. Jensen, Florsens . . . .

2. Knud Mogensen, Odense . . ..

1947

To af jyd.sÞ rnotorcykel-
sports store navne, når det
drejed.e sig om sid.eoognsløb

i 1940-erne, oar nr, 26,

Thorkild Sørensen, Hor-
sens, og nr. 22, Cørlo Sejr

Jensen, Århøs.

3. Preben Schou, Kjellerup I,5'1.,2

4. Flans Nielsen, Haderslev 1,51.,4

Den eneste aktive motorbane i selve Køben-
havn i den første efterkrigstid var Gentofte
stadion, hvor arrangØrerne til gengæld havde
afviklet både mange og store motorsports-
arrangementer.

I august måned t947 meddeltes imidlertid,
at en ny og energisk klub ved navn ,'Rapid"
i lang tid havde arbejdet stærkt pä at lä en

bane på Gladsaxe stadion, og det var denne
bane, der nu meddeltes at skulle være klar til
afholdelse af åbningsløb søndag d. 23. august.

Efter hvad der oplystes i forhåndsomtalerne
af åbningsløbet på Gladsaxe stadion, så havde

"Rapid" allerede sikret sig en så fin buket af
de bedste danske kørere som Aage Andersen,
Bent Jensen, Orla Knudsen og Aage Jacobsen,
men hertil kom ydermere, ât man var i for-
handling med den gamle dirt-trackstjerne
Morian Flansen om et come back på slagge-

banen.

Morian Flansen havde på daværende tids-
punkt ikke startet i et motorløb efter krigen,
og det stod klart for alle, at hvis det lykkedes
fooRapidu at få Morian på startstregen ved
åbningsløbet, så ville der blive trængsel og
fuldt hus på tilskuerpladserne ved denne lej-
lighed-

12 p.
9p.
5p.
4p.

8p.
7p.
3p.

P.

P.

P.
p.

p.

P.

P,

p.
p.

9

5

2

2

9

6

3

8

7

9

6
P

P

L,44,r
1.,46,1
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Også en anden jydsk motorbane slog for
første gang sine porte op i 1947, nemlig Viborg
Motor Klubs bane ved Løvel. Ãbningsløbet
fandt sted søndag den 10. augusr og blev vir-
kelig en stor begivenhed.

Der var samlet ca. 10.000 tilskuere på de
lyngklædte bakker omkring banen, da præsi-
denten for DMU tog ordet for at holde ind-
vielsestalen, hvori han rettede en tak til
Viborg Motor Klub for den indsats, der var
ydet i forbindelse med klargøring af den nye
bane.

Formanden for klubben, Sv. Aage Fager-
vold, der havde yæret den store leder for
arbejdet, havde desværre på selve festdagen
måttet sende afbud på grund af sygdom; i
stedet sendte han et telegram til banen, hvori
han takkede klubkammeraterne for godt sam-
arbejde.

Arcangørerne havde til åbningsløbet for-
mået nogle af de bedste danske kørerc ttI at
starte, og det blev en yderst vellykket sporrs-
lig premiere.

Oda Knudsen, København, startede dagens
løb med at sætte banerekord for specialmaski-
ner i tiden 7,27,7, og for standardmaskinernes
vedkommende var det Knud Nielsen, Ãrhus,
der satte rekorden i tiden 1,36,9.

Foruden motorcykelløb var der også mid-
getløb på programmer, og her havde Kaj Han-

Børge Mørk, Kolding, BSA,
og Helge KanøÞ, Odense,

Triumpb, oiser svingteÞniÞ
and.er et at' de første løb
på FangeL motorbane.

sen, København, overhovedet ingen konkur-
rence, så han i et af heatene var ved at over-
hale konkurrenterne med en omgang.

Den endelige resultatliste over placerede
kørere ved åbningsløbet så således ud:

J øni.or stønd,ard solo :
1. Victor Simonsen, Ãlborg 1,46,6
2.Lauritz Amstrup, Herning 7,46,9
3. Oskar Madsen, Ã.lborg .. . . 1,48,8

Stand.ard, senior solo :

1. Leif Hirsborg, København 1,40,7
2. Axel Nielsen, København .. 1,43,5
3. Holger Flansen, København 7,46,0

S enior stand,ørd. handicap :

1. N. O. Jensen, Ã.lborg 7,46,2
2.Yilly Dalby Nielsen, København .. 7,46,5
3.Henry Vorre, Fforsens .. .. 7,47,7

Sideztognsrace:
1. Kresten Krestensen, Ã,rhus . . 1,50,6
2.Carlo Sejr Jensen, Ã.rhus 1,56,8
3. Svend Jensen, København .. 7,58,2
4. JosefKock,København .. .. 2,04,6

Sid.evogns bandicap:
1. Orla Nielsen, Ãlborg 7,59,6
2. Preben Schou, Kjellerup .. 2,07,8
3. Josef Kock,København .... 2,02,0

Ekspertrace:
1. Orla Knudsen, København 12p.
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2. Poul Sander, København 9 p.
3. P. Ulrich Pappe, Viborg 5 p.
4. Aage Andersen, København 3 p.

Speciøl handicøp:
1. Aage Andersen, København I,44,4
2. Poul Sander, København 1,45,3

3. Orla Knudsen, København 1,47,4
4. P. Ulrich Pappe, Viborg 1,56,5

Midgetrace:
1,.Kaj Flansen, København 12p.
2.Henry V. Madsen, Hobro 7 p.
3. Oscar Madsen, Ãlborg 6 p.
4. P. Søby, Randers 5 p.

Også den fynske klub, Motorcykle Clubben
Svendborg, stod i 1947 som arrangør al et

baneløb søndag den 1.7. august.
7.000 tilskuere blev i eftermiddagens løb

vidne til en række fine motorsportslige præ-
stationer, hvor der skete meget [à styrt.

Der blev kørt et specialløb af det helt store
format, og her var det nordmanden Storm
Larsen og C. O. Jensen, Odense, der domine-
rede - de kørte begge blændende godt. Resul-
tatet af matchen blev, at Storm Larsen sejrede
i tiden 1.,4L,0, medens C. O. Jensen besatte
andenpladsen i tiden '/.,42,1., og Herløv Gitz
blev nr. 3. i t,49,1,.

Standardløbet vandtes al Poul KaIør,
Odense, der måtte kæmpe hårdt med Sv.

1947

Kresten Krestensen, Årbus,
metl Frede Jacobsen i side-
ùognen har lagt sig t'oran
sine værste konleørrenter,
CarLo Sejr Jensen, Århøs,
og Josef Koch, Købenbaon.

Schmidt, Kerteminde. Tiderne for de tokørere
blev hhv. 1,4I,0 og 1,42,3.

Ingvard Varhold, Norge, placerede sig som
nr.3 i tiden1,,44,2.

I junior soloklassen stod der en meget hård
kamp mellem tre af den arrangerende klubs
kørere og gæsterne. Sejren gik til de hjemlige
farver, idet Gunnar Jørgensen, Svendborg,
vandt i tiden 1,53,1, J. Lund Andersen, Svend-
borg, blev nr. 2 i L,59,0, og Svend Nielsen,
Svendborg, nr. 3 i tiden 2,05,7, så det var jo
en fin triumf for Svendborg-klubben.

Også i sidevognsklassen havde den stedlige
klub lovende stjerner med, idet R. Vedsted
Flansen, Svendborg, havde en meger fin dag;
hankørte nemlig fra en såkendt kører som H.
Skov, København, i det indledende heat. Slut-
resultatet for sidevognsløbet blev dog, at H.
Skov løb med førstepladsen i tiden 1,50,2,
medens R. Vedsted Flansen klarede en fin
andenplads i tiden '1.,58,2.

Automobilløbene gav til resultat for mid-
getklassens vedkommende, at Kaj Flansen,
København, som sædvanlig løb med første-
pladsen i tiden 1,55,2 foran Flans Oppelshøj,
København, der blev nr. 2 i tiden 2,04,0.

Klassen for MG-vogne havde Vilh. Nelle-
mann, København, som vinder i tiden 1,58,0
efterfulgt al Torben Strand, København,
2,00,4, og O. Hech, København,2,00,6.
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'1.7. august var der igen et nyt åbningsløb,

men denne gang pà Djurslands Motor Sports

nye bakkebane ved Femmøller, og her blev
der både kørt med motorcykler og biler.

I alt startede 52 kørere i de forskellige
motorcykelklasser og ll kørere i 2 automobil-
klasser.

De ca. 6.000 tilskuere havde fra bakkeskrå-
ningerne, der omgav banen, et udmærket ud-
syn over denne, så løbene kunne følges lige
fra start til måI.

Løbet åbnedes med, at speakeren, fabrikant
Vestergaard, Flobro, bød publikum og kørere
velkommen. Desværre havde den lange tids
tørke gjort banen forfærdelig løs, og der er

ingen tvivl om, at de opnåede tider under
gunstigere forhold kunne være blevet betyde-
ligt bedre på den iøvrigt udmærkede bane.

Dagens hurtigste tid blev nu opnået af Kaj
Jacobsen, Nordjyllands Motor Sport, på AJS
i 13,4 sek.

I juniorklassen var det den unge Tage
Sørensen, der imponerede ved at forcere banen
i så god en tid som 13,8 sek.

De forslcellige klassevindere blev iøvrigt:
Begyndere: A. C. Poulsen, Silkeborg, Nimbus,
16,0; juniores: Tage Sørensen, BSA, 13,8;
senior solo 250 cc: Flenry Sørensen, Silkeborg,
BSA, 76,2; senior solo 500 cc: Kaj Jacobsen,
Älborg, AJS, 73,4; senior solo 750 cc: Martin

Carlo Sejr Jensen, Àrbus
ser spørgend.e på sin sidel
oogns'mand Frede Jacobsen,
otn han iþlee har þunnnet
lide den sþ.ønhed,sþur i
form at' mødd.erbad, sorn
parret Lige har været igen-
netn aecl et jydsÞ triaL.

MøIler, Herning Nimbus, 15,0; senior solo 350
cc: Gunnar Laursen, Grenå, BSA, 14,6; junior
sidevogne: Egon Elmstrøm Larsen, Ãrhus,
Nirnbus, 18,9; senior sidevogne: Rasmus Kor-
num, Ãlborg, Triumph, 16,8; automobiler
1500 cc: P. Søby, Randers, MG, 12,8, og auto-
mobiler 3300 cc: Bachmann, Flobro, Ford V8,
15,6.

Esbjerg Motor Sport afholdt også stort mo-
torløb søndag den 17. aug. 1947 på klubbens
jordbane ved Korskroen. Det varme vejr
havde her influeret noget på tilstrømningen af
tilskuere, der ikke kom i så stort et antal, som

man havde ventet, men de, der var mødt op,
blev præsenteret for virkeligt gode og spæn-
dende løb.

Desværre udeblev de to engelske kørere
Phil Hart og Cyril Page, der var anmeldt til
løbet, fordi DDL's ruteflyver, der skulle afgå
fra London, pludselig var blevet inddraget på
de to køreres afrejsedag.

Løbet startede med, at Bent Jensen forsøgte
at slå Sv. Aage Engstrøms banerekord for spe-

cialmaskiner, der var pã, 10,4. Dette lykkedes
imidlertid ikke, da Bent Jensen blev noteret
for tiden 30,9.

Banerekorden for standardmaskiner pâ. 34,0,
der tilhørte Ejvind Flansen, Odense, blev der-
imod slået og fornyet af Kaj Holck Mogen-
sen, Odense, der opnåede tiden 32,6.
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Thorkild SØrensen, FIorsens, forsøgte at

sætte ny banerekord i sidevognsklassen, men

det lykkedes ikke. Den bestående rekord til-
hørte Sv. Jensen, København, og var på tiden
35,8.

Dagens mest spændende løb var ekspert-
løbet, hvor deltagerne var Aage Jacobsen,
Svendborg, Bent Jensen, Ãrhus, Svend Jensen,
Odense, og Sv. Nissen, Odense. De fire ryt-
tere viste fuldstændig jævnbyrdig kørsel og
pressede hinanden meget hårdt i hvert heat, så

selve afgørelsen først fandt sted lige på mål-
stregen, noget der også vil kunne ses af de op-
nåede tider. Således blev de tidligere opnåede
heatresultater ved Sv. Aage Engsttøm pà

1,39,8 passeret af både Bent Jensen, Aage

Jacobsen og Sv. Nissen, der blev noteret for
tiderne 1,38,0, 1,,38,2 og 1,38,8.

Første heat i ekspertmatchen blev vundet
af Bent Jensen med Aage Jacobsen på anden-
pladsen med en tidsforskel på kun 2/ro sek.

Andet heat blev derefter vundet af Svend

Jensen, der overhalede Aage Jacobsen 10 m
før målstregen, og her blev forskellen i de op-
nåede tider kun 1/ro sek. Sidste heat vandt
Svend Jensen klart foran Bent Jensen, så det
endelige slutresultat blev, at Svend Jensen
placerede sig som nr. 1, Aage Jacobsen som nr.
2, medens Bent Jensen og Sv. Nissen måtte se

sig henvist til hhv. tredie- og fjerdepladsen.
I senior special, hvor der også blev udkæm-

pet nogle drabelige dyster, var det Sv. Aage

7947

Kaj Hansen, Københaon,
m¿d sin hørtige midget-
rdcer, sonx ban opnåede så

stor popølaritet med, aed
efterÞrigsfuenes Ìltdnge
jord,baneløb.

Rasmussen, Odense, der løb med søIvtøjet
foran Ove Frederiksen, Florsens.

Senior standard blev vundet af Kaj Holck
Mogensen, Odense, medens Knud Nielsen,
Ãrhus, blev nr. 2.

I junior standard var det de to brødre Íra
Sønderborg, Aage og Holger Iversen, der satte
sig på hhv. første- og andenpladsen.

Sidevognsløb manglede heller ikke, og man
kørte endda med ikke mindre end to klasser.
I den første var det Thorkild Sørensen, FIor-
sens, der klart sejrede foran Svend Jensen,
København, medens den anden klasse havde

Johannes Flansen, Odense, som vinder tæt
fulgt af Carlo Sejr Jensen, Ã,rhus.

De nordiske mesterskaber 1947 i både bak-
keløb og baneløb, der skulle afvikles i Sverige,
var overdraget til to klubber, der lå langt
oppe i Nordsverige. En overgang så det ud,
som om der ikke ville blive tale om dansk
deltagelse, da man .var meget betænkelig ved
at sende et hold så langt nordpå, idet man var
klar over, at der ville medgå mindst 8 dage til
turen, hvilket for de fleste deltagere kunne
blive svært at afse.

Det endelige resultat blev dog alligevel, at
Danmark sendte et hold bestående af de bed-
ste folk, nemlig Svend Aage Sørensen, Orla
Knudsen, Aage Andersen, Bent Jensen og side-
vognskøreren David Axelsson, der som inde-
haver af titlen nordisk mester for sidevogne
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satte alt ind på at komme med, så han kunne
forsvare sit mesterskab.

De danske kørere vendte hjem rige pä erfa-
ringer og med en række gode minder både fra
turen gennem de skønne landskaber og besø-
gene blandt motorkammerater i de to værts-
byer Sollefteå og Umeå. Hvad angik de
sportslige resultater, så lå disse for de fleste af
deltagerne ikke i toppen, men var dog hæder-
lige. For Svend Aage Sørensens vedkommende
havde han opnået en tredieplads, og David
Axelsson rrar som turens sensation igen blevet
vinder af sidevognsløbet og kunne dermed
hjemføre det fornemme nordiske mesterskab
til Danmark for anden gang.

Konkurrencen rrar hård - meger hård - så-
vel ved bakkeløbet som baneløbet, og det blev
Norge, der i 1947 fejrede en række triumfer,
som de næppe selv havde turdet regne med
forud for løbet, idet man vidste, at Sverige
også havde sat alle klude til for at opnå det
bedst mulige i det nordiske opgØr.

Bakkeløbet kørtes først d. 3. august i Hall-
stabacken ved Sollefteå. Deltagerne i nations-
holdene startede først, og man var her meget
spændt på resultatet. Allerede ved træningen
omlørdagen viste såvel svenskerne som nord-
mændene meger fin form, og man var i meget
stor tvivl om, hvem der på løbsdagen kunne
placere sig bedst. Nordmanden Verner Loren-
zen kørte hurtigst under rræningen, medens
de øvrige lå lige efter med kun tiendele af

Nr, 8, Irøing lrvinger,
Københøan, og nr. 16, Erb.
Fkher, Købenbavn, går
gennern et af svingene på
Gentofte stadion aed et løb
;1948.

sekunder i tidsforskel. Beklageligvis nåede de
danske kørere ikke frem og fik gjort klar,
inden træningen sluttede, så de var straks fra
starten noget handicappede, selv om det var i
bakkeløbet, man regnede med at have den
stØrste chance,

Løbsdagen kom, og som fØrste mand star-
tede Sv. Aage Sørensen, Danmark, og han op-
nåede den fine tid pà 5z,lt sek., men det skulle
dog senere vise sig, ar hans tid blev slået af
samtlige deltagere pàbàde det norske og sven-
ske hold.

Resultatet af nationskampen i bakkeløb
blev således:

Nr. 7, Norge:
Kjell Bakke .. .. .

Leif Samsing .. .

Verner Lorenzen

Nr. 2, Sverige:
Børje Haag .. .. .

Erik Engwall
FI.Carlsson.....

Nr. 3, Danmarþ.:
Sv. Aage Sørensen . .

Aage Andersen
Bent Jensen

Nr.4, Finland.:
GøstaLønfors......
V. Bergstrøm
Lasse Reivonen

54,26
53,89
55,09

53,68
55,69
57,15

57,19
65,33

61,35

4t0

61,66

61,80
67,91



I den individuelle konkurrence forbedrede
Leif Samsing sin første tid og placerede sig

som nr. 1 og vandt dermed det individuelle
nordiske mesterskab 1,947 i bakkeløb. Resul-
taterne her blev iøvrigtl.

1. Leif Samsing, Norge 53,24
2.KjelI Bakke, Norge .. 53,45

3.8ørje Haag, Sverige .. .. .. 53,68

Z. Sv. Aage Sørensen, Danmark .. .. .. 55,96

Nordiske mesterskaber 1.947 i jordbaneløb
var henlagt til Umeå og blev kørt tirsdag den
5. august, så deltagerne måtte altså mandag
tage et lille trip pà ZOO km. Også i Umeå fik
deltagerne en hjertelig velkomst, og der var
gjort meget lor at skaffe de danske deltagere
så gode opholdsforhold som muligt.

Ved træningen viste banen, der skulle an-
vendes, sig meget løs, og det støvede så vold-
somt, at man ikke kunne se mere end en ma-
skinlængde frem. Der blev nu omgående an-
vendt masser al vand for at afbøde på denne
kalamitet, men dl gengæld blev banen nu tung
og fedtet.

At de nordiske mesterskaber havde den
svenske befolhnings opmærksomhed, vil man
kunne se deraf, at da første start skulle gä,var
der 12.000 på tilskuerpladserne, og befolk-
ningstallet i Umeå, hvor løbet afholdtes, var
kun på 15.000.

Dagen blel¡ atter helt igennem en stor succes

for de norske farver. I sidevognsklassen havde
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Cørlo Sejr Jensen, Århus,
Triumph, har sat ølle sejl
til oed sideoognsløb og går
ind foran Hans Dalsgaard,
Vejle, BSA.

de få danskere, der var dl stede, dog den glæde

at se David Axelsson besætte førstepladsen
for derefter at blive kåret som nordisk side-
vognsmester L947, en titel han havde .været, i
besiddelse af siden 1938.

Nationsholdkonkurrencen blev også her
kørt først, og de danske deltagere var meget
spændt på, om det her skulle lykkes for dem
at besætte anclenpladsen, da de mente sig ret
godt kørende.

Allerede første heat gav et fingerpeg om,
hvor sejren og mesterskabet skulle gå hen. Sv.
Aage Sørensen havde her fået tildelt inder-
bane, og ved siden af ham 1å den frygtede
nordmand Leif Basse FIveem samt finnen
Rompanen og svenskeren Carlsson. Basse

Flveem satte straks fra starten i med et vold-
somt tempo, men Sv. Aage Sørensen hængte
godt på, og selv om han ikke kunne holde helt
samme fart som Basse, hjalp denne ham sikkert
til at opnå den meget fine tid 3,03,2.

Leif Basse Ffveems vindertid blev 2,53,5 og
noteredes som dagens bedste.

I andet heat var det Orla Knudsen, der
sikrede Danmark en andenplads i tiden 3,07,6
efter Einar Sardin 3,07,0.

Tredie heat blev vundet af Eskil Carlsson i
tiden 3,05,7 med \Øerner Lorenzen på anden-
pladsen i tiden 3,06,2, og her blev Bent Jensen
nr.3itiden3,10,13.

Fjerde og afsluftende heat i nationsmatchen
gav igen norsk sejr ved \Øiik Ffansen i tiden
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3,05,3 efterfulg af Aage Andersen, 3,08,0,
hvorimod Svenskeren Tord Larsson og finnen
Bergstrøm måtte udgå med maskinskade.

Det endelige resultat af nationsmatchen blev
herefter:

Erb. Fisker, Københaon,

forsøger sig her som side-
vognskører ved et trial, tneø

tilsynelad,ende har masþ.i-

nen iþþe besteÞrælter nok
til at klare opgdverr.

Sid.evogne:

1. David Axelsson, Danmark 3,30,9
(Nordisk mester 1,947)

2. G. Sandberg, Sverige .. .. 3,37,4
3. Tore Behrendz, Sverige .. 4,09,5

De nationale mesterskabsløb efter krigen
tog også igen deres begyndelse i 1.947, således

afviklede motorklubben Odin i Odense det
første danmarksmesterskab på jordbane efter
krigen søndag den 7. september på Fangel
motorbane, og Jyllands Motor Sportsunion
afviklede for første gang et jydsk jordbane-
mesterskab, der fandt sted på banen ved FIer-
ningholm søndag den 14. september.

Til danmarksmesterskaberne pïL Fangel

motorbane yar der rekordbesøg både af del-
tagende kørere og publikum. Ikke mindre end
66 kørere deltog i mesterskabsløbet, der blev
ol.ervætet af ca. 16.000 tilskuere, som blev
vidne til et virkeligt glimrende tilrettelagt og

afviklet løb med megen spænding. Alt foregik
med tempo på - virkelig forbilledligt for
enhver anden løbsarrangør.

Alle kørerne rlar mØdt op i bedste form og

med materiellet i fineste stand, men alligevel
måtte et par stykker som ved de fleste mester-

skabsløb glide ud med maskinskade. Det gjaldt
således storfavoritten i ekspertklassen, Orla
Knudsen, København, der iøvrigt i sit indle-
dende heat havde kørt pä dagens hurtigste tid,

Nr. 1, Norge:
Leif Basse Flveem
V. Lorenzen ....
H. \fiik Flansen ..

9. Orla Knudsen, Danmark
lO.Aage Andersen, Danmark .....
11. Bent Jensen, Danmark

2,53,5
3,06,2
3,05,3

Nr. 2, Sverige:
Bertil Carlsson
Einar Sardin
Eskil Karlsson

Nr, 3, Danrnarþ:
Sv. Aage Sørensen . . .. 3,03,2

Orla Knudsen .. . . .. .. 3,07,6
Aage Andersen 3,08,0

I de individuelle konkurrencer blev resul-
taterne:

500 cc solo:
1. Leif Basse Flveem, Norge 2,53,5

(Nordisk mester 7947)
2,Bertil Carlsson, Sverige 3,0L,7
3. Sv. Aage Sørensen, Danmark .. .. 3,03,2

3,Ol17

3,0'7,0

3,05,7

3107,6

3,09,0
3,09,6
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1,,59,0. I finalen havde Orla Knudsen allerede
i første sving vrøvl med kæden, men fik det
dog hurtigt i orden igen og optog foÅølgelsen
af feltet. Havde han ikke en omgang efter
igen fået samme vrøvl med kæden, ville han
sandsynligvis efter sin kørsel være nået op tìl
feltet, men han måtte nu med stor ærgrelse

overtage rollen som tilskuer til den endelige

og afsluttende kamp om mesterskabet, som

syntes så sikker, men som alligevel så pludse-
lig gled ham af hænde.

I soloklassen for 500 cc standardmaskiner
var Kaj Holck Mogensen, Odense, suveræn i
sit indledende heat, som han vandt i 2,12,0

med Sv. Schmidt, Kerteminde, på andenplad-
sen i 2,77,0.

Andet indledende heat vandtes af Knud
Nielsen, Ãrhus, i 2,1.7,5, Holger Flansen nr. 2
i 2,19,0, og tredie indledende heat havde som

vinder \Øilly Dalby Nielsen i 2,18,5 med
Helge Kamuk, Odense, på andenpladsen i
2,17,0.

De her nævnte to første kørere fta de tre
indledende heat skulle så mødes i finalen, og
her lagde Helge Kamuk sig straks efter starten
i spidsen for feltet og holdt førerpladsen til
sidste omgangs sidste sving, hvor hans motor
begyndte at sætte ud, hvorefter han kort før
målet blev overhalet af Kaj Holck Mogensen,
der blev danmarksmester 7947 i tiden 2,12,0
med Helge Kamuk, Odense, på andenpladsen
i tiden 2,12,4.
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Da midget-racerne bLeo

popu.lære lige efter sid.ste

oerdenskrig, blev der byg-
get tndnge forskellige Þon-
binøtioner, baoraf den

tnest dpdrte bøjest sandsyn-
ligt oar d,enne tnodel.

Knud Nielsen, Ãrhus, styrtede alleredc i
îørste omgang og måtte udgå.

I 350 cc standard soloklassen blev der lige-
ledes kørt 3 indledende heat og en finale.

Det første heat vandtes af Einar Andersen
i 2,16,8 med Ernst Østerlund, Silkeborg, på
andenpladsen i 2,22,9, Andet heat havde som

de rc først placerede Erik Melhede, Nakskov,
og Ejvind Petersen, København, i hhv. 2,20,2
og 2,22,4, og i tredie indledende heat blev det
Leif Bech, København, og Larùtz Amstrup,
Herning, der placerede sig til finalen med
tiderne 2,16,7 og 2,1.9,3.

I finalen styrtede Leif Bech i første omgang,
men kom hurtigt i gang igen. Han kunne dog
ikke nå op til feltet og endte som nr. 6. Vin-
der og danmarksmester blev Einar Andersen,
der uden at være alvorligt truet af konkurren-
terne kørte i mål og fik noteret vindertiden
2,1.6,3 med Erik Melhede som nr. 2 i 2,78,0

og som nr. 3 Lauritz Amstrup i 2,79,0.

I25O cc klassen var der kun anmeldt 6 del-
tagere, og man gik derfor direkte til afvikling
af finalen. Danmarksmester blev Henry Sø-

rensen, Silkeborg, i tiden 2,26,0 med Viggo
Bender, København, som nr. 2 og Agner Han-
sen, København, som nr. 3 i hhv 2,27,8 og

2,32,5.

Afviklingen af ekspertklassen kom til at
foregå således, I første heat viste Irving lrvin-
ger meget fin kørsel og sejrede da også i tiden
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2,02,7, medens Sv. Nissen, Odense, kom på
andenpladsen i tiden 2,05,2.

Som tidligere omtalt besatte Orla Knudsen,
København, Íørstepladsen i andet indledende
heat, medens Niels E. Nielsen, Bogense, her
blev nr. 2 i tiden 2,09,3.

Resultatet af finalen blev derefter i ekspert-
klassen, at Irving Irvinger blev danmarksme-
ster i tiden 2,02,2, medens Niels E. Nielsen
besatte andenpladsen i tiden 2,OB,g, og Sv.
Aage Rasmussen, Odense, trediepladsen i
2,11,3.

Den nybagte danmarksmester i ekspertklas-
sen for 500 cc maskiner, Irving Irvinger, Kø-
benhavn, deltog også i kampen om mestersha-
bet i samme klasse for 350 cc maskiner, men
her var N. V. Jensen, Odense, ham for hurtig
og vandt danmarksmesterskabet i tiden 2,08,8.
Forøvrigt en flot præsration af N. V. Jensen,
der samme dag kunne fejre sit 25 â.rsjubilæum
som aktiv mororkører. Irving Irvingers tid på
andenpladsen blev 2,!0,8, og på trediepladsen
fulgte Agner Ffansen, København, i tiden
2,19,6.

Knud E. Mogensen, Odense, tog sig som
ventet af det første indledende heat i side-
vognsklassen for maskiner indtil 600 cc, og
hans vindertid blev så god som 2,20,9. pà
andenpladsen fulgte Kresten Krestensen, Ãr-
hus, der fik noteret tiden2,27,2.

I sidevognsklassens andet indledende heat

Dønsþ rnotorcykelsports
store naøn gennem mdnge
år et'ter Þrigen var nr. 5,
Orla Knudsen, Købenbaon,
der her på oøerbeoisende
mådn slår den engelshe

ruesterþører Tonny Price
p,å Gladsaxe stddion.

måtte Sv. Jensen, København, allerede udgå
efter første omgang med maskinskade, hvor-
efter heatvinderen blev Carlo Sejr Jensen,
Ãrhus, i tiden 2,22,0, medens Johs. FIansen,
Odense, blev nr. 2 i tiden 2,25,6.

Finalen i denne sidevognsklasse blev dagens
bedste. Johs. Hansen, Odense, kørte et strå-
lende løb og sejrede i ny rekordúd, 2,'1.9,7.
Bifaldet ville næsten ingen ende tage, da publi-
kum så deres yndling suse over målstregen lige
for næsen af Carlo Sejr Jensen, Ãrhus, der fik
noteret tiden 2,21.,8 pä andenpladsen, og Knud
E. Mogensen, Odense, og Kresten Krestensen,
Ãrhus, hhv, 2,22,0 og 2,27,0 på tredie- og
fjerdepladsen.

I sidevognsklassen for maskiner over 600
cc var den nordiske mesrer David Axelsson på
sin Dania-JAP urørlig. FIan vandt sit indle-
dende heat i den ikke særlig overbevisende
dd 2,20,I, men det var ikke nødvendigt for
ham at køre hurtigere for at holde konkur-
renterne på afstand.

Danmarksmesterskabet 1,947 vandt David
Axelsson ved i hård konkurrence i finalen at
slå Sv. Knudsen, København. At der var hàrd
kamp til det sidste af finalen, vil man kunne
se af tiderne for de to kørere, der var på hhv.
2,I7,9 og 2,L 8,0.

De første jydske mesterskaber i jordbaneløb
var af Jyllands Motor Sportsunion overdraget
til Herning Motor Sport, der stod som arran-
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gØr pâ, banen beliggende ved Flerningholm.
Unionen og den arrangerende klub fortjente

virkelig ros for det udmærkede arrangemenr,
som disse første jydske mesterskaber blev. Alt
klappede fint, og ca. 6.000 tilskuere fik en for-
nøjelig motorsportseftermiddag ud af det i
selskab med 40 aspiranrer, der alle var besin-
det af viljen til at vinde en mesrerskabstitel.

Efter at formanden for JMS, Peter Franck,
Silkeborg, havde budt kørere, publikum og
øvrige medvirkende velkommen, åbnede præ-
sidenten for DMU, Elwin FIansen, Ã.rhus,
stævnet.

Flere af dagens favoritter var uheldige, og
outsiderne løb derfor i flere tilfælde med me-
sterskaberne. I 500 cc solo standardklassen
styrtede således både Knud Nielsen, Ãrhus,
og Børge Mørck, Kolding. Sidstnævnte havde
endda i sit indledende heat kørr aldeles strå-
lende i dagens hurtigste tid,2,05,6.

I sidevognsklassen for maskiner indtil 600
cc stod der en drabelig dyst mellem Carlo Sejr

Jensen, Ãrhus, og Flans Dalsgaard, Vejle, og
Carlo Sejr Jensen nåede i mål kun 1/ro hur-
tigere end Hans Dalsgaard, medens den tredie
mesterskabsaspirant Kresten Krestensen måtte
udgå med maskinskade.

Dagens dramatiske højdepunkt forekom i
det indledende heat for sidevognsmaskiner
over 600 cc, hvor der startede 3 køretøjer.
Straks efter starten var de to yderste kørerepä
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En at' d.e t'ørste danske
tnidget-Þørere our Carl
Atneløng, Københaon, d.er

ber ses aed et løb på
Kotby-banen i Finland,,
hztor han sikred.e sig en

andenplads i selsleab med.

5 finshe og 4 soenshe
hørere.

banen så ivrige efter at komme til inderbane,
at de kolliderede og slog en stor kolbøtte. Den
ene af kørerne var Jens Nielsen, Silkeborg, og
hans maskine landede på hjulene igen for der-
efter uden mandskab at fortsætre ind over
inderbanen, hvor flere officials f.orsøgte at
standse den, men det lykkedes førsr, da den
selv kørte i et hul og lagde sig til hvile på den
ene side med brølende moror.

Efter løbets afslutning fik hver af de ny-
bagte jydske jordbanemestre overrakt laur-
bærkrans og om aftenen ved præmieuddelin-
gen i Håndværkerforeningen i Herning smuk-
ke mesterskabspokaler.

De endelige resultater fra det første jydske
jordbanemesterskab kom dl at se således ud:

Solo ind,til 250 cc:
1. Henry Sørensen, Silkeborg, BSA . . 2,19,7

(Jydsk mester 1947)
2. Preben Pedersen, Silkeborg, BSA . . 2,24,9

Solo indtil 350 cc:
1. Aksel Jensen, .Ã.lborg, Triumph .. 2,09,5

(Jydsk mester 1947)
2.Laur. Amstrup, Fferning, Triumph 2,1L,0
3. Gunnar Laursen, Als, BSA 2,L2,7
4.8. Østerlund, Silkeborg, Triumph .. 2,13,6

Solo indtil 500 cc:
1. Villy Andersen, Kolding, Matchless 2,10,0

(Jydsk mester 1947)
2.Kurt Lauritsen, Esbjerg, BSA . . .. 2,1.3,0
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3. Bruno lversen, Vejle, Triumph . . . . 2,13,8
1.8ørge Pedersen, Ãrhus, BSA . . .. .. 2,i4,0

Sideaogne i.ndtil 600 cc:
1.. Carlo Sejr Jensen, Ãrhus, Triumph 2,L4,4

(Jydsk mester 1947)
2. Flans Dalsgaard, Vejle, BSA 2,14,5
3. Rasmus Kornum, Ãlborg, Triumph 2,1.5,6

Sid.eoogne over 600 cc:
1. Vitus Kelvang, Kolding, Nimbus . . 2,19,4

(Jydsk mester 1.947)

2.J. P. Nielsen, Flerning, Nimbus . . 2,22,0
3. Orla Nielsen, Ãlborg, Ariel . . .. . . 2,22,I
4. Iver lversen, Kolding, Nimbus, .. 2,23,6

København havde nu også fået en ny mo-
torbane, idet den nystiftede klub "Rapid"
som tidligere omtalt efter stort slid havde
kunnet holde åbningsløb på Gladsaxe stadion
søndag den 23. aug. Kommunalbestyrelsen i
Gladsaxe havde vist banen en ganske oyervæl-
dende interesse og havde bl. a. fuldstændíg
omlagt stadions atletikbaner netop med afhol-
delse af motorløb for øje.

Resultatet af anstrengelserne blev da også

udmærket, og "Rapid< rådede således i 1947

oyer en af de mest moderne motorbaner i lan-
det.

Klubben havde i forbindelse med åbningen
af den nye bane ydermere været sâ" dristig at
lade åbningsløbet strække sig over to dage, så

JydsÞe notorÞørere nyder
ndtrrren ved en af de

smuht beliggende baþþe-
baner. Man øil bL. a. þønne
genleende den jydske

mesterþører N. O. Jensen,
Ålborg.

der blev kørt både Iørdag og søndag, men det
gav godt resultat og fint publikumsbesøg
begge dagene, således var der 12.000 om lør-
dagen og 16.000 om søndagen.

Efter at præsidenten for Danmarks Motor
Union havde lykønsket Gladsaxe kommune
og klubben til den nye bane, foretog sogne-

rådsformand Villumsen den egentlige bane-
åbning, idet han udtrykte sin glæde o\rer, 

^tmotorfolk var rykket ind på kommunens sta-
dion for derved at.være med til at skabe bedre

kår for den øvrige idræt.

Første Løbedag blev meget dramatisk, idet
ikke mindre end tre af programmets fire stan-
dardkørere styrtede og blev ukampdygtige.
Styrtet skete i standardløbets første heat, hvor
Leif Hirsborg, København, kørte op bag i
Kaj Holck Mogensen, Odense, Hirsborg styr-
tede, og for ikke at päkøre ham måtte Holger
Hansen, København, og Axel Nielsen, Kø-
benhavn, så langt ud mod hegnet, at de begge

ramte det og styrtede.

Den første banerekord på Gladsaxe speed-

way blev sat med stående staft af Orla Knud-
sen, København, i ekspertklassen, og tiden
blev 1,,22,8.

Løbsresultat er ne fu a Iør dagl.

GIad saxe speed.røøy s åbningsløb :
1..Orla Knudsen, København 1,23,3
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Kørerne þlar til at bliqte præsenteret for pøblileun ind.en starten oed et af Silkeborg Motor Sports baþleeLøb i Resen-

bro. I lorgrønden den popølære, þøbenltaonsþe sidevognsÞører, Josef Kocb, Nimbus.

2.Bill FIarris, England 1',26,0

3. Aage Andersen, København I,27,0

Speciøl solo þløsse B:
1. Erh. Fisker, København 1,30,4

2. Uno Jensen, København 1,31,7

3. Sv. Aage Sørensen, København .. . . 1,33,0

Dagens ønsþernøtcb:
1. Bill Flarris, England 1.,22,9

2.Morian Ffansen, København I,23,1

Speciøl hand,icøp:
1. C. O. Jensen, Odense 1,34,3 (0 sek. forsp.)
2. Uno Jensen, Kbhvn. 1,35,2 (2 sek. forsp.)
3. Erh. Fisker, Kbhvn. 1,36,3 (1 sek. forsp.)

Ekspert handicøp:
1. Rune Larsson, Sverige 7,28,0

2. Aage Andersen, København 1,28,4

3. Bill FIarris, England 1.30,0

Løbsresultaterne fua. søndag:

Døgens ønskematcb:
1. Steve Langton, England
2. Aage Andersen, København

Speciøl solo:
1. Henning Petersen, København
2.Poul Sander, Norge
3. Niels E. Nielsen, Bogense . . .

Bwddingeløbet:
1. Erh. Fisker, København
2.C. O. Jensen, Odense
3. Sv. Aage SØrensen, København . .

SoIo stand.ørd; 500 cc:
1. Leif Flirsborg, København
2.YiIly Dalby Nielsen, København
3. Holger Flansen, København . . . .

1,29,7
1,29,8

12 p.

8p.
5p.

1,39,7
r,39,9
1,47,0

P.

P.
p.

9

8

8
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Søborgløbet:
1. Steve Langton, England II p.
2. Aage Andersen, København 8 p.
3. Rune Larsson, Sverige 7 p.

Glad,saxeløbet:
1. Orla Knudsen, København t2p.
2. Bent Jensen, Ãrhus 8 p.
3. Bill Harris, Enlgand 7 p.

Langesø-banen var ogsä i t9+z midtpunktet
for store fynske motorsportsbegivenheder, Så-
ledes blev der afholdt store løb både den 24,
aug. og 2L. sept.

Løbet den 24. aug. havde samlet ikke min-
dre end 6.000 tilskuere, der virkelig fik "smækfor skillingen".

En af de deltagende midget-racere, der blev
kørt af P. C. Backmann, Flobro, kørte gen-
nem afspærringen lige inden grusgrayen og
päkørte ude blandt publikum en dame og hen-
des dreng, der dog begge slap med nogle hårde
knubs. Uheldet skete ved, at håndbremsen og
styrtØjet fuldstændig svigtede ned ad den srore
bakke mod grusgraven.

Den sympatiske sidevognskører Johs. Han-
sen, Odense, måtte også ned i grønsværen,
fordi udstødningsrøret f a.ldt af og gik i jorden,
hvorved maskinen slog en kolbøtte. Thorkild
Sørensen, Fforsens, og hans sidevognsmand
slog også en virkelig flot saltomortale, da de

En af de jyd.she bøleke-
hørere, N. O. Jensen,
Ålborg, Triumplt, på oej
op gennem lyngbakherne i
Resenbro lor at t'å noteret
en tid, der blezt døgens
bedste.

1å klart i spidsen og var lige kommet op af
grusgrayen pâ, vej mod måI. Der var forøvrigt
Thorkild Sørensens første start på Langesø-
banen.

I den store automobilklasse blev der også
kørt hårdt, endda meger hårdt, og det gav
anledning til et par diskvalifikationer. August
Jørgensen, ,Kronsbjerg-Special", nåede at
køre fra både Robert Nellemann og K. Holst
Sørensen, men blev hængt ud for lidt for hård
svingkørsel sammen med K. Flolst Sørensen,
således at FI. Flansen, København, blev sejr-
herre.

Resultaterne fra alle løbene kom iøvirgt til
at se således ud, idet sidste heat af midgetløbet
måtte køres uden deltagelse af Robert Nelle-
mann, der måtte udgå med et ødelagt og uer-
statteligt dæk, efter at Kaj Ffansen, Køben-
havn, havde haft et sammensrØd med haml

!unior solo:
1. Poul A. Clausen, Hillerød 3,L5,2
2. Poul \Øest, Ubberud . . 3,15,8
3. Carl S. Andersen, Kassemose 3,76,0
4. Peder Pedersen, Morud 3,1,7,'1.

Senior solo:
1. Poul Kalør, Odense 3,15,2
2. Sv. Nissen, Odense 3,'1,7,6

3. Ejvincl Flansen, Ejlstrup 3,20,2
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4. Vitus Kelvang, Kolding 3,27,7
5. Sv. Schmidt, Kerteminde . 3,27,9

Sid,eztogne:

i. Thorkild Sørensen, Horsens 5 p.

2. Kresten Krestensen, Ãrhus 4 p.
3. Josef Koch, København 3 p.
4. Bent Bruun Larsen, Odense 1 p.

Sidevogne, bandicøp:
1. Josef Koch, København (a0 m)
2. Carlo Sejr Jensen, Ã.rhus (60 m)
3. Kresten Krestensen, Ãrhus (30 m)
4.Johs. Ffansen, Odense . .. ( 0m)

Langesø-Løbet den 27. sept. blev generet af
et meget voldsomt regnvejr i middagstimerne,
noget, der uden tvivl var medvirkende til det
noget lille publikumsbesøg.

Rent sportsligt var det spændende løb, det
fremmødte publikum kom til at overvære,
blot gik noget af glansen af sidevognsløbene,
cla Knud E. Mogensen, Odense, styrtede i mo-
sen og fik maskinen over sig. Han måtte køres
på hospitalet, hvor man konstaterede brud på
tre ribben. Sidevognsmanden slap uskadt fra
uheldet, selv om han også fik nogle hårde
knubs.

Iøvrigt skete der i sidevognsløbet den sen-

sation, at danmarksmesteren Johs. Flansen,
Odense, regtlært blev slået af Johs. Mäkinen,
Kolding, men i handicapet tog Johs. F{ansen
alvorlig revanche og slog Mäkinen eftertryk-
keligt.

1947

Fra et speciaLløb på Glad-
saxe stadion i 1947, Nr, 12,

[Jno Jensen, Købenbaon,

nr. 14, Henning Petersen,

Købenbaon, og nr. 9, Erh.
Fisher, Københaon og nr.
11, C. O. Jensen, Odense.

I ekspertklassen havde man ikke stor glæde

af danmarksmesteren Irving Irvinger, der hele

dager-r havde vrøvl med maskinen og ikke op-
nåede nogen placering.

De samlede løbsresultater blev:

Senior solo:
1. Svend Nissen, Odense .. .. 3,75,4
2. Poul Kalør, Odense, 3,1614

3. Holger Flansen, København 3,23,6

Sidevogne:
1. Johs. Mäkinen, Kolding .. 3,36,1
2. Johs. Ffansen, Odense .. .. 3,38,2
3. Kresten Krestensen, Ãrhus 3,49,4

Jønior solo:
1. Chr. Jacobsen 6p.
2. Carl S. Andersen 4p.
3. Eigil Jørgensen 2p.

Langesøsæsonen sluttede om aftenen med
præmieuddeling på Komingen kro, hvor Lan-
gesø-pokalen til sæsonens hurtigste solokører
blev overrakt Svend Nissen, Odense.

En ærespræmie til sæsonens hurtigste side-
vognskører udsat af restalÍetØt J. C. Madsen,
Næsbyhoved skov, tilfaldt Kresten Kresten-
sen, Ãrhus.

Tre af årets sidste baneløb i 7947 foregik
på Lolland og Sjællancl samt et aftenløb ved
kunstigt lys på Gentofte stadion.

Baneløbet på Lolland, nærmere betegnet på
en bane i Nakskov, der var blevet indviet tid-
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ligere på âret, bød i særdeleshed på de lokale
køreres præstatiorler.

De 4.500 tilskuere gav gang på gang deres
bifald til kende ved kraftige klapsalver.

Det store nummer på programmet var iøv-
rigt et løb lor midgetracere, der blev vundet
af Kaj Ffansen, København, med 5 points
foran Robert Nellemann, Randers, der opnå-
ede 4 points.

Sidevognsmatchen blev vundet af Josef
Koch, København, der brillerede med særlig
fin kørsel i svingene. Koch sejrede i tiden
1,51,3 med Villy Korneg på andenpladsen i
tiden 1,52,5.

I et handicap for ekspertklassen overraskede
Erik Melhede, Nakskov, ved at lægge samt-
lige konkurrenter bag sig straks i srarren -
endda på en standardmaskine, idet hans JAP
havde fået motorstop. FIan kunne dog ikke
helt holde til det hårde tempo, og måtte se sig
overhalet af Peter Nielsen, Slagelse, der sikre-
de sig førstepladsen efterfulgt af Melhede på
andenpladsen.

Også i handicap for senior solo standard
placerede nakskovkørerne sig fint, bl. a. sej-
rede Erik Melhede i tiden '1,,44,0.

Den unge lokale juniorkører Ernsr Pedersen,
Nakskov, overraskede også meget og vandt
sin klasse i den fine tid I,53,3.

Af andre Nakskov-kørere, der opnåede

Erb. Fisleer, Købenbøvn,
hør ber taget inderbane ved
et løb på Gentofte stadion
i 1947 og sejrer ooer Aage
Antlersen, Købenltaøn, d,er

þører beh øde ved hegnet.

gode placeringer ved dette løb, skal nævnes
Palle Houlberg og Erik Langhorn.

Sæsonens sidste løb på Gentofte stadion i
1947 var planlagt til søndag den 29. seprem-
ber,, men vejrguderne var ikke gunstige, og
det satte i med et voldsomt regnvejr, 3 timer
før Løbet skulle køres, og da arrangØÍerne
ønskede at give publikum det bedste mulige
ved afslutningsløbet, blev løbet aflyst, og det
meddeltes til stor overraskelse for alle, atløbet
i stedet ville blive kørt onsdag aften ved kun-
stigt lys.

Der var altså kun levnet tre dage úl x 1â.

det kunstige lys på banen bragti orden, en rer
stor opgave, idet alt skulle installeres fra bun-
den, kabler indlægges, master rejses og ikke
mindst fremskaffelsen af projektører skabte
vanskeligheder, men ved hjælp fra mange
sider lykkedes det ar få alt lclaret.

- Så kom vejrguderne igen.
3 timer Íør det første aftenløb ved kunstigt

lys skulle starre, styrtregnede det, og det blev
ved til klokken rrar over 19,00, men da var
der mødt flere tusinde tilskuere, så trods det
våde vejr besluttede løbsledelsen ar gennem-
føre løbet, og de, der trodsede regnen og blev
på tilskuerpladserne under hele løbet, fik vir-
kelig en oplevelse med hjem.

Tre af Sveriges bedste kørere, Folke Svahn,
nKumla"-Fransson og Eskild Carlsson var
hentet herover til løbet, og selv om banen var
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våd og smattet, blev der kørt til som ingen-
sinde både af de danske kørere og de uden-
landske. Nogle enkelte rutscheture blev der
taget, når farten var blevet for stor i svingene,
men heldigvis skete der ikke alvorlige styrt.

Af de vigtigste resultater fra løbet skal
nævrles en udfordringsmatch mellem Orla
Knudsen, København, Bent Jensen, Ãrhus, og
Aage Andersen, København, der blev vundet
af Orla Knudsen med Aage Andersen på
andenpladsen, medens Bent Jensen styrtede og
måtte udgå.

Gentofteløbet havde "Kumla"-Fransson,
Sverige, som vinder foran Folke-Svahn, Sve-
rige, og Aage Jacobsen, Svendborg.

Ekspertmatchen tog Eskild Carlsson, Sve-
rige, sig af med Orla Knudsen på andenplad-
sen, medens det her var ,rKumla<<-Fransson,

der styrtede og måtte udgå.
En match i specialklassen for narionale

kørere havde Flenning Petersen, København,
som vinder foran IJno Jensen, København.

Standardløbet, der kørtes som handicap i
3 afdelinger med skiftende handicap givet
efter opnået tid i foregående afdelinger, blev
vundet af Knud Nielsen, Ãrhus, efterfulgt af
Leif Hirsborg og Holger Ffansen, begge Kø-
benhavn.

Korsør og Omegns Motorlclub havde ikke
mindre end 9.000 tilskuere til sæsonafslutnin-

1947

Nr. 5, Orla Knødsen,
Købenbavn, er her i aþtioi-
tet på Viborg Motor Kløbs
bane i LøoeL Nr. 3 og nr.
4 er to soenske þørere.

gen på Løng-banen søndag den 21.. seprember,
hvor der i flere løb skete dramatiske situatio-
ner.

Det alvorligste uheld skete under formidda-
gens træning, da den lovende seniorkører i
standardklassen, Erling Nygaard, styrtede
med sin Velocette og pådrog sig så alvorlig en
hjernerystelse, at han måtte indlægges på Sla-
gelse sygehus. Det havde ellers været planen,
at Erling Nygaard skulle forsøge ar særre ny
banerekord for standardmaskiner pi Løng-
banen, men dette punkt måtte nu udgå af pro-
grammet.

Da, løbet srartede, satte tJno Jensen, Kø-
benhavn, derimod ny banerekord for special-
maskiner i tiden 1,58,0. Kaj Hansen, Køben-
havn satte også ny banerekord i midgetklassen
med så god en tid som 2,03,3.

Et ekstra løb senere i programmet mellem
Kaj Hansen i midget og Helmuth Carlsen på
sidevognsmaskine gav overlegen sejr til Kaj
Ffansen, selv om Helmuth Carlsen startede
med 50 meters forspring.

Dagens juniorløb for solokørere havde som
de bedst placerede Robert Petersen, Flans Bon-
desen og Kurt Larsen.

Ekspertløbet blev vundet af Helge Kamuk,
Odense, med 8 points foran Uno Jensen, der
fik 7 points, selv om denne i tredie heat måtte
udgå med maskinskade. På de efterfølgende
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pladser fulgte Peter Nielsen med 6 points og

Jørgen Nielsen med 3 points,

De tre bedst placerede kørere i senior stan-
dard blev Erik Langhorn med 10 points, Axel
Clausen med 6 points og Egon \X/alther med
5 points.

Senior Standard blev også kørt for 350 cc

maskiner, og her var det Sv. Larsen, der sej-
rede med 10 points efterfulgt af Carlo Neister
og Knud Jensen.

Dagens sidevognsmatch gav til resultat, at
Helmuth Carlsen besatte førstepladsen med 12
points efterfulgt af Sv. Jensen, 8 poinrs, og
Hans Jacobsen, der fik 7 points.

Baneløbssæsonen 1,947 var dermed slut, og
de forskellige trials, srore og små, ud over
landet tog deres begyndelse.

De to stærÞe, fynshe stan-
d.ardþ.ørere i årene li.ge

efter Þrigen, nr. 15, Poøl
Kalør, Odense, Ariel, og
nr, 14, Ejoind Hansen,
Ejlstrøp, BSA, algør her
et loþalt mellemøærende.

Den t'1'nshe specialleører,
Se, Nissen, Oclense , er het
þonmet ud at' leurs og går
incl i begnet på Hem Od.de
inotorbane.

For at give et indtryk af de danske trial-
kørere fra øerne i 1,947 skal der her bringes en
resultatliste fra er storr rrial, der afholdtes af
Fyens Motor Sport med hovedkontrol ved
Komigen kro.

I \øbet deltog i ak 32 kørere, hvoraf de
3C gennemfwte de 6 vanskelige eraper, som
løbec omfattede.

De to kørere, der ikke gennemførte, var FI.
\Øosney, Odense, der udgik med maskinskade,
og Helmuth Carlsen, Helsinge, der udgik på
etape 4. FIan kunne i et sving ikke nå at dreje,
da han havde for stor fart pà, og måtte med
sin sidevognsmaskine styre ind mellem nogle
Ílæer, hvorved hans sidevognsmand, Sigurd
Glædesdal, kom lettere til skade og måtte
køres til hospitalet.
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Forøvrigt savnede man Knud E. Mogenser-r

i sidevognsklassen ved dette løb, men han var
endnu ikke helt restitueret efter sit uheld ved
løbet pä Langesø-banen, men da den endelige
resultatliste for trialet var færdrg kl. 16,00 på
Komigen kro, ble.o den oplæst af Knud E.
Mogensen krydret med morsomme bemærk-
ninger, der vakte megen munterhed.

Resultatlisten så således ud:

Solo begyndere:
1. Svend Mister, Kerteminde
2. A. Mogner Ffansen, Hillerød . . . . .

3. Flans P. Petersen, Salby
4. L. Østergaard Rasmussen, Flillerød
5. Peder Pedersen, Himmelstrup . . .

6. Frits Petersen, Kerteminde

Solo jwnior:
1.. Harry Dyrhauge, .Ã.sum

2. Poul E. Pedersen, Bullerup
3. Poul \Øest, Ubberud . .

4. N. Chr. Jacobsen, Næsby
5. Arne Chr. Jørgensen, Odense

Solo senior:
1. Poul Kalør, Odense
2. Ejvind Flansen, Ejlstrup
3.Børge Larsen, Odense

1947

En at' deltagerne i side-
oognshlassen aed åbnings-
Iøbet på Føngel motorbane
vør Vagn Poulsen, ,4rbøs,

Nimbus.

-1. Svend Schmidt, Kerteminde 4S5 p.
5. Poul A. Clausen, Hillerød 470 p.
6. Niels E. Nielsen, Bogense .. 455 p.

Sid.eaogne junior:
1. Helmer Albrechtsen, Lynge 560 p.
2.Flans Flansen, Køge . ..... 540p.
3. Herluf I(ristiansen, Køge . 540 p.
4. Poul Larsen, Mesinge 470 p.

Sidevogne senior:
1. Vedsted F{ansen, Svendborg 590 p.
2. Gustav Eriksen, Graderup 550 p.

Autornobiler:
1. Carl FIansen, København . . 565 p.
2. August Jørgensen, Odense 550 p.
3, Svend E. Kronsbjerg, Odense . . . . 495 p.
4, K. Holst Sørensen, Odense. 480 p.
5. Robert Nellemann, Randers 470 p.
6. Kurt E. Christensen, København . . 440 p.

De sidste mororsporrsnyheder, der indløb
inden året 1947 svandt bort, var en virkelig
dansk triumf ved det årligt tilbagevendende
svenske orienteringstrial rNovemberkåsano,
idet specialklassen for solokørere for første
gang var blevet vundet af en dansker, nemlig

Josef Koch, København, der kørte det danske
maskinmærke Nimbus.

560 p

555 p
495 p
490 p
480 p
420 p

545 p
520 p
510 p
500 p
495 p

540 p.

530 p.

505 p.
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1948

Det var en meget mørk fremtid, dansk mo-
torsport havde at se frem til straks fra begyn-
delsen af det nye är 1948, idet den nye han-
delsminister Jens Otto Kragh som nyrårsgave
til motorsporten havde udsendt et forbud mod
afholdelse af enhver form for motorløb i Dan-
mark.

Da forbudet var udsendt fra ministeriet,
lod Danmarks Motor Union en deputation
søge foretæde for ministeren, og her lykkedes
det da også at få enkelte dispensationer, så

man bl. a. kunne gennemføre de forskellige
mesterskabsløb samt enkelte velgørenhedsløb.

Da forbudet endnu ikke var ophævet i
eugust måned og syntes ganske urimelig,
¡endte Danmarks Motor Union igen sin besty-
relse repræsenteret ved N. K. Pedersen, Poul
Rasmussen og Hoffmeyer til ministeren rors-
dag den 1.2. aagust for at søge udvirket en

ophævelse af forbudet.

Ministeren lod imidlertid deputationen for-
stâ, at han egentlig var lidt forbavset over
igen at se d'herrer, da han mente ved det før-
ste møde tidligt pä äret at have tilkendegivet,
at det var en speciel imødekommenhed, når
man dengang havde opnået de meddelte dis-

Sitøation t'ra et at' de første
løb p,å Gentofte stadion.
Nr. 5, Orla Knødsen,
Købenbaøn, nr. 1, Sv. Aage
Sørensen, København, og
nr. 6, Erb. Fisþer,
København.

pensationer, og at disse var det yderste, der
kunne opnås på daværende tidspunkt.

Grunden til det udstedte forbud mod af-
holdelse at motorløb skyldtes situationen med
hensyn til Danmarks forsyninger af benzin.

Inden for de forskellige unionsledelser skete
der flere ændringer i 1948, således var for-
manden for Jyllands Motor Sportsunion,
Peter Franck, Silkeborg, afgàet og afLøst tf
Kaj O. Nielsen, Ãlborg.

Formandsskiftet i JMS fandt sted på et
repræsentantskabsmøde, som unionen afholdt
i Herning.

Hvad angik det internordiskesamarbejde så

skete der den L. jan. 1948 det beklagelige, at
den svenske motororganisation SVEMO ud-
meldte sig af Nordisk Motorcykle-Forbund.

Der var stærke divergerende meninger om
denne udmeldelse, og kraftigst tog Norge til
orde ved at svare Sverige med at meddele, at
man herefter ikke så nogen mulighed for ud-
veksling af kørere de to lande imellem, samt
foreslog Finland og Danmark, at man mødtes
i Stockholm for at drøfte spørgsmålet samt
finde frem til en løsning og form for frem-
tidig nordisk samarbejde, derunder afvikling
af nordiske mesterskaber.
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Efter en sejr t:ed. et af ,4rbøs Motor Sports løb pâ Arbas stadion får OrLa l{nud.sen, Købenbavn, ooerrøþt en smøþ
sølvpoleal af klubbens t'ormand, Poul Sørensen, og fortnantlen t'or sportsudr.tølget, Henning Petlersen.

På et bestyrelsesmøde i DMU blev sagen

indgående drøftet, og der udsendtes herfra
gennem Ritzaus bureau følgende udtalelse:

,Danmarks Motor Union beklager SVE-
MO's udmeldelse af Nordisk Motorcykle
Forbund og de mellem Norge og Sverige
opståede divergenser og udtaler håbet om,
at det nordiske samarbejde gennem 25 är
snart måtte finde sin hidtidige form.

DMU mener imidlertid ikke på nuvæ-
rende tidspunkt at kunne tage stilling til
sagen) men imødeser en afklaring af for-
holdet de to lande imellem".

Hvad angik de forskellige automobilsports-
kørere, der hidtil havde haft licens gennem

Kongelig Dansk Automobil Klub og hørt
under Dansk Motorsports Råd, der var øver-
ste myndighed for al motorsport i Danmark,
så var der i 1948 stærke kræfter i gang med at
få dannet en speciel automobil sportsunion,
hvorunder a,lt vedrørende automobilsport

skulle høre i lighed med, hvad der gjaldt for
Danmarks Motor Union som Øverste myndig-
hed for al motorcykelsport.

Af andre organisationsmæssige begivenhe-
der i 1.948 skal nævnes, at Danmarks Motor
Union i august måned modtog et brev fra
præsidenten Elwin Flansen, hvori denne med-
delte, at har var i Êærd med at etablere en ny
forretning, der sandsynligvis af nogle ville
blive opfattet som stridende mod hvervet som
præsident, og altså ønskede han at fratræde
som sådan.

I henhold til foranstående meddelelse an-
modede DMU's bestyrelse derefter N. K. Pe-
dersen om at fungere som præsident for unio-
nen indtil dennes førstkommende ordinære
repræsentantskabsmøde.

Selv om der altså totalt var lukket al [or
motorsportslig aktivitet i Danmark i 1948, så

var der dog enkelte af vore kørere, der fih
rørt maskinerne bl. a. ved deltagelse i Sven-
ska Motorklubbens Ystads afdelings baneløb
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ved Ystad søndag den 11. juli, foruden at de

naturligvis deltog i de omtalte løb, der var
givet dispensation for her i landet.

Det var i alt 4 danske kørere, der deltog i
Ystad, nemlig Irving Irvinger, København,
Erhardt Fisker, København, og de to born-
holmere F{ermann Marcussen og Poul Møller
fra Rønne.

De danske kørere gjorde en udmærket ind-
sats og opnåede en for Danmark smigrende
popularitet.

Løbet var oprindelig angivet som et scram-
bleløb, men senere meddeltes det, at det dreje-
de sig om et baneløb. Banen var ganske vist
en rundbane, men af en sådan beskaffenhed,
at Løbene nærmest fik karakter af scramble.

Dagens beds e tid opnåedes af Stig Pram-
berg, Sverige, i 7,43,9, der dermed slog den
tidligere banerekord fra 1947, der var på
7,59,2.

Svenskerne viste en enestående kamplyst,
men danskerne viste, hvorledes man skal
behandle en væddeløbsmaskine, skrev de sven-
ske aviser elter løbet.

Irving Irvinger blev dagens mand, da han
lor at undgå atkøre ind i det svage hegn og
derved udsætte publikum for uoverskuelig
fare, resolut kastede sin maskine, hvad der
vakte almindelig beundring. Også den born-

Orlø Knsdsen, København,
i et llyoende brcad-side ud
af det sidste sai.ng og på

vej til en af sine mange
sel/e,

holmske kører Poul Møller klarede sig fint og
opnåede en 2-plads i seniorfinalen.

Den anden bornholmer Flermann Marcus-
sen, der kørte i juniorklassen, f.ørte en hård
kamp med den svenske kører Kuno Johansson
og vandt sit heat ligesom Poul Møller og
Irving lrvinger, medens Erh. Fisker måtte
nøjes med en andenplads i sit heat.

I ekspertfinalenførte Irving Irvinger længe,
men han måtte som sagt kaste sin maskine og
udgik derved af løbet, hvorefter Stig Pram-
berg vandt i 1.,1.9,0 tæt fulgt af Brinkeback,
1.,21,0, og Ove Braun, '1.,21.,1.

Junior finalen blev vundet af Svend E.
Nilsson, Sverige, i t,34,5, 2: Artur Ovessen,
Sverige, 7,36,0, og 3: Flermann Marcussen,
Danmark, 1.,37,8.

Senior finalen: 1: Ingvar Andersson, Sve-
rige,'1,24,0, 2 : Poul Møller, Danmark,'1,,28,8.

De to bornholmske kørere, der sejlede til
Ystad i 2 fiskerbåde i ret hård blæst, havde
mange kammerater med på turen, og de satte
under løbet kulør på tilværelsen ved at opildne
alle danske kørere.

Så kom da endelig dagen, hvor det første
motorløb i Danmark skulle køres på den spe-
cielle dispensation, nemlig et velgørenhedsløb
på Gentofte stadion.

11 motorklubber på Sjælland, der på davæ-
rende tidspunkt havde slået sig sammen og
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Der sleølle ikke gå rnønge år efter Þ,rigens at'slutning,
inden d,e dansþe leørere også kønne ønskaft'e sig en

sådøn engelsk speedøaymasÞine med JAP-tnotor.

dannet "Motorklubbernes Banefond", stod
som arrangør aÎ løbet, der fik et udmærket
sportsligt forløb, men takket være alt for godt
vejr var publikumsbesØget ikke særligt stort.

Formanden for den nye banefond, Poul
Rasmussen, København, åbnede dagen med en

velkomst til de raske norske gutter, der ville
overbevise både de danske kørere og publi-
kum og måske også myndighederne om, at
man godt kan køre en motorcykel - af pas-

sende størrelse - selv om man kun er omkring
t5 tu.

Løbet, der skulle køres af de meget unge,
norske kørere, var et bb for letvægtsmaskiner,
der fik fiølgende udfald:

1. Per Ott, Norge . . .. 2,06,4

2. Reidar Kristoffersen, Norge 2,07,0

3. Sverre Grann, Norge 2,17,0
a. Eigil Kongsgaard, Norge .. 2,14,8

1948

5. Svein Nordvang, Norge .. 2,15,0

6. Tore Almestrand, Norge .. 2,L9,5

I Gentofte-løbetvar det igen Orla Knudsen,
der sejrede i tiden 7,20,5 i første heat, medens

Aage Andersen og Aage Jacobsen også hver
tog sig af et indledende heat og fik noteret
vindertiderne 1,32,3, hhv. 1,3L,3.

Slutheatet blev en virkelig kamp mellem
disse tre og C. O. Jensen, Odense. Orla Knud-
sen var ude for et uheld efter første sving og

væltede. FIan kom dog hurtigt på benene igen

og fortsatte, men kunne ikke nå op til feltet,
hvor de andre tre kørere lå side om side alle
4 omgange. Resultatet blev, at Aage Jacobsen
sejrede i 1,33,5 med Aage Andersen på anden-
pladsen i 7,34,6 og C. O. Jensen på tredie-
pladsen i 1,34,7.

Orla Knudsens dd blev trods styrtet så god

som 1,57,2,

Jægersborgløbet blev også meget spændende,

og publikum fik lige hvad de kunne lide.
Villy Dalby Nielsen og Leif Bech vandt hver
sit indledende heat, og slutheatet blev vundet
af Leif Bech i tiden 7,40,2, fulgt af Holck
Mogensen, 7,42,4, Villy Dalby Nielsen,
1,42,5, og Leif Hirsborg, 1,44,4,

Ekspertmatchen blev vundet af Orla Knud-
sen med 9 points, efterfulgt af Aage Andersen,
8 points, og Aage Jacobsen, 6 points.

Dagens forskellige handicaps var også

yderst vellykkede, og slutresultatet i standard-
handicap blev:

1. Kienhn Bertelsen, Kbhvn. ( 10 m) 1,45,0
2.Kaj FI. Mogensen, Odense ( 70 m) 7,45,2
3. Leif Bech, København (100 m) 1,45,3
4. Einar Andersen, Kbhvn.. . ( 15 m) 7,46,6

Resultaterne fra specialhandicap:
l. Jørgen Nielsen, Kbhvn. . . (20 m) 1,38,7
2. Svend Nissen, Odense . . . . (60 m) 1,39,0
3. Erh. Fisker, København . . (30 m) 1,40,6
4. Uno Jensen, København .. (35 m) 1,47,2

De næste løb, handelsministeren havde givet
dispensation til at afholde, var de danske
jordbanemestershaber, der blev afviklet søn-

dag den 15. august på Charlottenlund trav-
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bane. Dette store arrangement blev både publi-
kumsmæssigt og sportsligt en meget stor suc-

ces.

Aldrig har der 1ør været samlet så stort et

antal tilskuere pâ. Charlottenlund travbane,
noget der gav de bedste forhåbninger om, at
der her hvert år kunne afholdes en stor motor-
sportsbegivenhed.

Afviklingen al danmarksmesterskaberne
foregik fuldt ud tilfredsstillende, og selv om
det tog 3 timer med de '1.7 starter, mærkedes

ingen træthed og svigtende begejstring hos det
tusindtallige publikum

Adskillige af heatene bød pà fremragende
sportslige præstationer, og man var under hele
løbet ganske forskånet for uheld. Enkelte
maskiner kunne dog ikke stå for det hårde
pres, som de var ude for under de lange om-
gange, og flere af favoritterne måtte se sig

slået ud af maskinskader. Dette var således
tilfældet med Orla Knudsen, København, der
i sit indledende heat havde præsteret dagens

bedste tid 2,48,1,.

I 250 cc soloklassen for standardmaskiner
lagde Sv. Aage Sørensen sig straks i spidsen
og var urørlig hele løbet igennem, og han
vandt overlegent 12 sek. i màI før den nær-
mest fØlgende kører, Preben Pedersen, Silke-
borg, men efter løbet blev der nedlagt protest
mod Sv. Aage Sørensens maskine, der var den
samme, hvormed han havde deltaget med held
ved TTIøb på Isle of Man. Man hævdede, at

L,liten af d,anslee motor-
leørere i elterkrigsårene.
Fra venstre: Orla Knød.sen,

Københaztn, Aage Ander-
sen, Københaon, Erb.
Fisker, København, Uno

Jensen, Københaon, og
Bent Jensen, 'Ï,rhas, d,er

også på den tid. Iød kæle-
naonet ,Mister Moþs".

maskinen ikke kunne karakteriseres som sta.n-
dardmaskine.

Protesten blev dog afvist af løbsledelsen og
senere af Dansk Motor Sportsråd.

Slutresultatet blev derefter:

1. Sv. Aage Sørensen, Kbh., Excelsior 3,15,0
(Danmarksmester 1948)

2.Preben Pedersen, Silkeborg, BSA. . . 3,27,7
3. Leif Bech, København, Jawa 3,29,6
4. Viggo Bender, København, Rudge 3,30,6
5. Agner FIansen, København, BSA . . 3,35,0
6.Bøje Christensen, Korsør, Excelsior 3,44,7

I klassen for 350 cc standard solomaskiner,
der kørtes som dagens førsteløb, viste der sig
meget stor jævnbyrdighed.

De fire bedste kørere i 1. heat var Peter
Staal Jensen, Randers, Ib Nielsen, Skive,
Aksel Jensen, Ãlborg, og Eiler Svendsen,
,Ãlborg.

I 2. heat fulgtes Kiehn Bertelsen, Kværke-
by, og Einar Andersen, KØbenhavn, næsten

over målstregen, og omtrent lige så tæt Iä. nr.
3 og 4, Gudmand Petersen, København, og
Lion Flansen, København.

Slutleatet viste et meget fint opløb, hvor
spændingen først blev udløst lige 1ør målstre-
gen, da kørerne gik i mål i følgende nurnmer-
orden:

1. Peter Staal Jensen, Randers, BSA . . 3,'/.4,2

(Danmarksmester 1948)
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Et meget kendt ansigt ind.en for dansÞ motorcykel-
sqort, Erl). Fisþer, Københaon. - Erb. Fßþer må også

siges at n'ere en af de mest alsid,ige Þørere, ai bar haft,
idet der så at sige ilelee findes en masþinlelasse elLer

løbsform, som høn ileþe har sLørLct i.

2.Einar Andersen, Kbhvn., Velocette 3,L4,9
3. Kiehn Bertelsen, Kværkeby, Veloc. 3,15,2
4. Ib Nielsen, Skive, Velocette 3,15,2
5. Gudmand Petersen, København, OK 3,20,3
6. Eilar Svendsen, Ãlborg, Triumph.. 3,24,0

I den store standardklasse for 500 cc maski-
ner var feltet noget mere spredt.

1. heat blev vundet af Leif Bech, Køben-
havn, efterfulgt al Kaj Holck Mogensen,
Odense, Knud Nielsen, Ãrhus, og Poul Kalør,
Odense.

2.heat blev en kamp mellem Agner Han-
sen, København, og Børge Mørch, Kolding,
efterfulgt af Ejvind Flansen, Odense, og Villy
Dalby Nielsen, København.

Slutheatet blev virkelig en oplevelse, hvor
alle kørerne endnu lå tæt samlet, da de gik ud
på tredie omgang. Børge Mørch, Kolding,
havde ført de første omgange med Leif Bech,

1948

København, og Knud Nielsen, Ã.rhus, lige
efter sig, men så begyndte kampen om mester-
skabet for alvor. I stadigt stigende tempo drø-
nede feltet mod måI, og på målstregen lykke-
des det Agner llansen, København, at presse

sig få meter foran de øvrige konkurrenter for
dermed at hjemføre mesterskabet.

Rækkefølgen i mål blev således:

1. Agner Ffansen, København, BSA. . . 3,0613

(Danmarksmester 1948)
2.Ejvind Flansen, Ejlstrup, BSA .. .. 3,06,7
3. Leif Bech, København, Ariel 3,07,0
4. Knud Nielsen, Ã.rhus, Norton . . .. 3,07,4
5. Kaj H. Mogensen, Odense, Triumph 3,08,4
6.8ørgeMørch, Kolding, BSA .. .. .. 3,08,8
T.PoulKalør, Odense, AJS . 3,12,4

For solo-specialklassernes vedkommende
kom det ikke til at mangle på overraskelser,
da det store pres på maskinerne garr mange
mandefald ofte på ret dramatiske måder.

250 cc klassen var ikke blevet åbnet, da der
ikke var anmeldt et tilstrækkeligt antal kørere.

I 350 cc klassen startede kun 5 mand, så

man kunne gå direkte til finalen. Man havde
vel nok regnet Sv. Aage Sørensen og N. V.

Jensen for storfavoritter, men såvel Irving
Irvinger som Peder Nielsen og ikke mindst
Aage Andersen kunne godt komme med den
helt store overraskelse. Desværre måtte både
Aage Andersen, København, og Irving lrvin-
ger, København, udgå og se sig slået af ma-
skinskader, efter at Aage Andersen havde ført
de tre første omgange med N, V. Jensen,
Odense, på andenpladsen og Sv. Aage Søren-
sen på trediepladsen.

Efter at Aage Andersen var udgået, overtog
N. V. Jensen føringen, og han var ikke på
noget tidspunkt truet af Sv. Aage Sørensen.

Kørerne kom iøvrigt i mål således:

1.N. V. Jensen, Odense, JAP . .., .. 3,02,9
(Danmarksmester 1948)

2. Sv. Aage Sørensen, Kbh., Excelsior 3,04,8
3. Peder Nielsen, Slagelse, Velocette . . 3,2'1.,2

I 500 cc specialklassen anså vel nok de fleste
Orla Knudsen, København, for sikker vinder
af mesterskabet.
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Til gengæld vidste rnan også, at den lille
mand, Aage Jacobsen fra Svendborg, havde
stærke krælter i sin maskine, og ar hans drøn.l
-rar at slå Orla Knudsen, hvilket også gjaldt
for Bent Jensen, Ãrhus, der var hjemme på
gæsteoptræden fra Sverige, hvor han kørte
løb med stor succes hele 1948.

Irving Irvinger, København havde sit me-
sterskab fra året i forvejen ar forsrrare, men
man regnede ikke hans chancer for store, hvor-
imod veteranen Sv. Aage Sørengen, der var
så udpræget distancemand, udmærket kunne
komme med oyerraskelsen.

1. heat blev vundet klart af Bent Jensen,
2,52,2, dagens hidtil bedste tid, men Irving
Irvinger hængte godt på og blev nr. 2 i 2,53,4,
medens Sv. Aage Sørensen og Uno Jensen blev
henvist til 3. og 4. pladsen.

Så fulgte 2,heat, hvor spændingen var sror.
Orla Knudsen lagde sig straks i spidsen og
havde endnu meger gas i håndtaget, da haî
som sikker heatvinder gik i mål i dagens hur-
tigste tid, 2,48,7. Aage Andersen, der forsøgte
at lølge med i Orla Knudsens rempo, måtte
opgive dette og lade sig henvise til andenplad-
8en.

I slutheatet præsrerede Orla Knudsen en
regulær tyystarr, der dog ikke fremkaldte
rødt flagog omstarr. Oda Knudsen blev senere
indhentet af sin skæbne, da en sprængning af
hans gearkasse satte en stopper for hans videre

Frecleriksborg Amts Motot-
lelub arrangerede i 1940 et

oeLgørenhedsløb til forcleL

J o r F inl ønd s -ind. s aml in gen

på den. islagte Frederiles-
borg sLotssø. Her ses i et

af saingene på isbanen nr.
4, CarL Arnelung, et'terfulgt
af nr. 6, Poal Cødooiøs,
to af d.atitlens store duto-
rnobilleørere.

kørsel. Bent Jensen íørrc deref.ter klart, tæt
fulgt af Peder Andersen, Ølgod, medens Sv.
Aage Sørensen og Irving Irvinger dannede
bagtroppen.

Rækkefølgen i mål blev:

1. Bent Jensen, Ãrhus, JAP . 2,51,9
(Danmarksmester 1948)

2.Peder Andersen, Ølgod, JAP .. .... 2,53,1
3. Ãage Andersen, København, JAP . . 2,54,5
4. Sv. Aage Sørensen, Kbhvn., JAP . . 2,58,7
5. Irving Irvinger, København, JAP.. 3,09,4

Sidevognsløbene, der sluttede dagens moror-
sportslige begivenheder, frembød også på
ûlange spændende situationer, idet der med
lethed kunne foretages overhalinger på den
store og brede bane.

Kampen om danmarksmesterskabet i den
lille sidevognsklasse var den mest spændende,
hvorimod der i den store klasse var for stor
overlegenhed til stede fra David Axelssons
side til, at Thorkild SØrensen, Florsens, virke-
lig kunne yde nogen modstand i finalen, selv
om han i sit indledende heat, som han vandt,
havde kørt hurtigere end David Axelsson, der
også vandt sit indledende heat.

Forskellen mellem de tre placerede i første
heat for sidevognsmaskiner indtil 600 cc var
ikke stor, og kørerne gav ofte anledning til
stort bifald fra tilskuerne, ikke mindst når
sidevognsmændene (sandsækkene) viste deres
akrobatiske kunster i svingene.
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Vinder aÎ første indledende heat blev E. V.
Mathiasen, København, i tiden 3,24,2, efter-
fulgt af Kresten Krestensen, Ãrhus, 3,24,8,
Svend Knudsen, København, 3,25,'1., og Jør-
gen Nielsen, 3,48,2,

Andet heat blev vundet af Carlo Sejr Jen-
sen, Ã.rhus, 3,23,3, med Johs. Ffansen, Odense,
3,24,7, og Helmuth Carlsen, 3,31,3, på anden-
og trediepladsen.

I slutheatet blev der kæmpet bravr, og
tiderne blev sat noget ned, men E. V. Mathia-
sens MARTIN/JAP holdt stadig spidsen og
gik i mål som danmarksmester.

Slutresultatet blev:
1. E. V. Mathiasen/Carlo Rasmussen,

København, MARTIN/JAP .. .. .. 3,20,1
(Danmarksmester 1948)

2. Carlo Sejr Jensen/\Øilly Valther,
-Ã.rhus, Triumph 3,2'!.,7

3. Kresten Krestensen/Frede Jacobsen,
Ãrhus, Norton .. .. 3,22,3

4. Johs. Flansen/Ernst Sørensen,
Odense, BM\ø .. .. 3,23,6

Første heat i sidevognsklassen for maskiner
over 600 cc blev vundet af David Axelsson,
København, i promenadekørsel i tiden 3,24,2,
med Helmer Albrechtsen, Lynge, som nr. 2 i
3,30,0, og Joh. Makinen, Kolding, som nr. 3 i
3,47,7.

Chr. Jørgensen blev diskvalificeret for en
ganske umotiveret overhaling venstre oñ,

1948

Der ødr altid stemning og

fart, når nr. 4, Orla Knad-
sen, Københaon, og nr, 1,

Bent Jensen, Århus, star-
tede på Gentofte stadion.

hvorved han kom helt op i græsrabatten, og
som ved et vidunder undgik en alvorlig kolli-
sion med de forankørende.

I det andet indledende heat kørte Thorkilcl
Sørensen, Fforsens, i den hidtil bedste tid for
sidevognsklasserne, nemlig 3,27,3, og vandt
heatet, medens Josef Koch, København, og

Jens Nielsen, Silkeborg, blev nr. 3 og 2 med
tiderne 3,57,8 og 3,57,3.

Thorkild Sørensens tid i hans indledende
heat gav aksä løfte om, at der virkelig skulle
blive kamp om mesterskabspokalen i slut-
heatet, men Thorkild Sørensens maskine strej-
kede, da han rigtig pressede David Axelsson.

Resultaterne blev derefter:

1. David Axelsson/Aksel Møller,
København, DANIA/JAP 3,14,7
(Danmarksmester 1948)

2. H. Albrechtsen/Orla Larsen,
Lynge, BM\ø 3,29,9

3. Joh. Makinen/\{¡agner Nielsen,
Kolding, Nimbus 3,30,8

En virkelig vellykket motorsportssøndag
med laurbærkransning af de nybagte dan-
marksmestre.

Også et løb i Jyllænd havde handelsmini-
steren givet dispensation for i 1948, nemlig de
jydske jordbanemesterskaber, der afholdtes
på Skive travbane søndag den 1. augusr i over-
værelse af 6.000 tilskuere, der i betragning af
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den stegende hede og brændende sol måtte
siges at være fint.

Løbene fik en fin sportslig afvikling, og der
skete kun et par enkelte ufarlige styrt på den
fine bane, del var glimrende egnet, selv om
den støvede noget.

250 cc soloklassen for standardmaskiner
bley overraskende vundet af Preben Pedersen,
Silkeborg, BSA, der slog danmarksmesreren
fra 1,947, Flenry Sørensen, Silkeborg, BSA,
efter et spændende opløb. Tiderne blev hhv.
2,30,5 og 2,31,0.

I standardklassen for 350 cc solomaskiner
genvandt Aksel Jensen, Ãlborg, sit mesterskab
i tiden 2,1.6,5 foran Peter Staal Jensen, Ran-
ders, 2,18,4, og Victor Simonsen, Ãlborg,
2,20,5.

Samme klasse for 500 cc solomaskiner var
det Knud Nielsen, Ãrhus, der blev jydsk jord-
banemester 1948 ved at vinde slutheatet i
tiden 2,00,5 foran Flenry Kjærgaard, Skive,
der blev noteret for tiden 2,08,5, medens
Børge Mørch, Kolding, opnåede tiden 2,10,2
på trediepladsen.

Special soloklassen for 500 cc maskiner
vandtes af Bent Jensen, Ãrhus, med klubkam-
meraten Knud Nielsen, Ãrhus, på andenplad-
sen. Da slutheatet var kørt, havde disse to
kørere lige mange points, så den bedste sam-
menlagte tid var algørende for den endelige
placering, og ved en beklagelig regnefejl ved

Man er øed, at r.,ære þlar
tiL et af d.e heh store løb
på Glødsøxe stadion rned
deltagelse af nr. 3, den
norsþe rnester Leit' Basse

Hoeem.

dommerbordet havde man først kåret Knud
Nielsen som mester også i denne klasse.

Sidevognsklassen indtil 600 cc, der bød pä
meget spændencle kørsel, gav til resultat, at
Thorkild Sørensen, Fforsens, blev mester i
tiden 2,21,,5, efterfulgt af Kresren Krestensen,
Ãrhus, og Carlo Sejr Jensen, Ãrhus, der op-
nåede tider på hhv. 2,25,8 og 2,27,4.

Også i sidevognsklassen over 600 cc blev
Thorkild Sørensen, Florsens, jydsk jordbane-
mester ved at vinde i tiden 2,24,5 med sin
BM\ø, efterfulgt af Johs. Makinen, Kolding,
2,30,9, og Jens Nielsen, Silkeborg, 2,31,8.

Ved en efterfølgende festlighed i Håndvær-
kerforeningen i Skive, hvor der også skulle
have været præmieuddeling, meddehe forman-
den for JMS, Kaj O. Nielsen, at præmierne
ville blive eftersendt, at det i tiden var umu-
ligt ar. fremskaffe sølvtøj.

Kaj O. Nielsen meddelte ved samme lejlig-
hed, at Knud Nielsen, Ãrhus, ville få tildelt
DMU's hædersplaquette, og Thorkild Søren-
sen, Fforsens, JMS's hædersplaquette for deres
indsats på danske motorbaner i 7947.

Som flere gange tidligere omtalt var det
kun på dispensationer fta handelsminisreren,
at der i 1948 kunne køres motorløb i Dan-
mark, så i flere tilfælde søgte de bedste danske
kørere til udlandet lor at dyrke sporten

12. september .va;r formanden for Sjællands
Motor Union, Poul Rasmussen, København,
holdleder for et dansk hold af specialkørere,

{

1
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Størten i 350 cc þ.lassen er ber gået r.ted et løb på Årbus stadion. Kørerne er fra øenstre: Henry Kjærgøørd, SÞive,
Royal Ent'ield, Harry H. Andersen, (Tom-Puss), Årbøs, Matchless, Jens Nielsen, Silkeborg, Ariel, Børge Pedersen,
Å,rhas, BSA, og Ib Nieken, SÞioe, Matcbless.

der var i Linköping for at deltage i en hold-
match, der blev kørc efter de regler, der senere
blev kendt for holdmatcher på speed-way,
hvor man foruden at følge den enkelte kørers
præstationer, også gennem alle heatene, løbet
omfafter, tillige skal følge de forskellige holds
placering, der kan velcsle ustandseligr.

Det danske hold, der var i Linköping,
bestod al føLgende kørerez

Orla Knudsen, København,
Bent Jensen, Ãrhus,
Peder Andersen, Ølgod,
Aage Andersen, København,
Aage Jacobsen, Svendborg,
Erh. Fisker, København (reserve).

Holdmatchen blev vundet af det danske
hold med 39 points mod svenskernes 32.

Bent .]ensen scorede de fleste points for

Danmark, nemlig 11, derefter fulgte Orla
Knudsen og Aage Andersen hver med 10,
Aage Jacobsen 5, Peder Andersen 2 og Erh.
Fisker 1.

Det svenske holds points blev scoret af
Gunnar Boo, L1, Linus Eriksson, 9, Ffasse

Engborg og Disk \Øeider hver 4, og Zander-
holm og Evert Boo hver 2 points.

Søndag den 5. september tog også adskillige
hundrede danske over sundet , f.or at se motor-
løb pà Jägersrobanen ved Malmø i håbet om
at få lejlighed til at hylde de mange lands-
mænd, der deltog i løbet med de to motorcy-
kelkørere Aage Andersen, Aage Jacobsen og
de to midgetkØrere Robert Nellemann, Kaj
Ffansen i spidsen.

Større danske resultater blev det imidlertid
ikke til, selv om alle de danske deltagere
gjorde, hvad de kunne.
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Aage Andersen vandt således et indledende
heat klart, men fik tændrørsvrøvl i slutheatet,
hvor han ellers lå pæntplaceret til at begynde
med.

Aage Andersen nåede dog at skifte tændrør
og gennemføre, inden respittiden udløb, hvor-
ved han sikrede en smuk marginalpræmie.

Midgetkørerne klarede sig heller ikke sær-

ligt strålende, selv om både Kaj Hansen og
Robert Nellemann kørte godt og solidt.

Kurt Christiansen kom overhovedet ikke til
start med sin midget, og i B-finalen væltede
\lragner Slot, uvist af hvilken grund, oC på-
drog sig ret alvorlige kvæstelser.

Også i forbindelse med en stor engelsk ud-
stilling i København lykkedes det at fravriste
handelsministeren en løbstilladelse for er løb
på Gentofte stadion, hvor der skulle deltage
nogle udsøgte engelske kørere.

Desværre var vejret alt andet end gunstigt
på løbsdagen, men alligevel havde ca. 6.000
tilskuere hvoriblandt ikke få engelske mari-
nere fundet vej til banen og blev belønnet for
deres mod med en rælcke udmærkede løb, hvor
de engelske deltagere viste en kørsel, som man

ikke var vant til.
De to første heat for udtagelse til dagens

ekspertmatch måtte slås sammen, da Aage

Jacobsen og Svend Jensen ikke kunne give

Robert N ellernann, Ran-
ders, formeLig flyver op
ooer baþþen i Volþ Mølle
rned sin BSA øed dan-
marþstne sterskaberne i
baþþeløb tg+9.

møde pä grund af manglende materiel.
Resultatet af heatet blev, at Orla Knudsen

sejrede i dagens bedste tid, der samtidig var
en forbedring af den bestående banerekord.
Orla Knudsens tid var 1,30,0, og den gamle
banerekord var pä 1,30,3.

Nr. 2 blev Aage Anderseni 1,34,6, og disse

to danske kørere var dermed kvalificeret til at
deltage i selve ekspertmatchen.

Andet udtagelsesheat, der gjalt englænder-
ne, viste, at de tre startende kørere var meget
jævnbyrdige. Tiderne blev: Frank Hodgson
1.,32,2, Benny King 1,32,8 og Jack Hodgson
1,32,6.

Det blev dermed brødrene Frank og Jack
FIodgson, der skulle repræsentere England i
den efterfølgende ekspertmatch mod Orla
Knudsen og Aage Andersen.

Optakten til ekspertmatchen tegnede lo-
vende. Orla Knudsen satte i med sit kendte
lyntempo skarpt forfulgt af Frank Flodgson,
men Orla gik først i mål i den fine dd 1,30,0,
Frank Hodgson brugte 7,30,2, Jack Hodgson
1,,3'1-.,5 og Andersen 1,33,4. Pointsstillingen
derefter lige 5-5, men så var det bal også

forbi for de danske farver, idet de to engelske

brødre besatte både første- og andenpladsen

i de to sidste heat, således at de vandt mat-
chen med i alt 19 points mod danskernes 11.
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Som en undskyldning for nederlaget kan
indføjes, at Orla Knudsens maskine gjorde
knuder både i 2. og 3. heat.

De to indledende heat af Jægersborgløbet
for standardmaskiner blev vundet af Knud
Nielsen, Ãrhus, og Børge Mørch, Kolding,
med hhv. Leif Bech og Leif Hirsborg pä 2.-
pladserne.

Slutheatet blev derefter vundet af Knud
Nielsen, Ãrhus, der viste meget fin kørsel. Nr.
2 blev Børge Mørch, Kolding, efterfulgt af
Leif Bech og Leif Hirsborg.

Et specialløb havde Benny King, England,
som vinder med Erh. Fisker, København på
2.-pladsen.

Standardhandicap gav også sejr til Knud
Nielsen, Ãrhus, selv om denne havde et tillæg
på lO m. Også her blev Børge Mørch, Kolding,
nr.2 med 50 m tillæg.

I dagens sidste løb, et ekstra heat, svigtede
Orla Knudsens maskine igen inden start, og

Frank Ffodgson, England, viste sig som den
ægte sportsmand ved at tilbyde Orla Knud-
sen sin maskine, selv om han derved ville ude-
lukke sig selv fra at deltage.

Dette ville danskeren dog ikke modtage, men

Orla lånte en anden maskine, der også gjorde
knuder, så de tre englændere besatte de tre før-
ste pladser.

1948

SpeciaLkøreren Bent J ensen,

,4rhus, vind,er her det dan-
sþe rnestersþab i baþþeløb
1949 på VolÞ MøLIe. I bag-
grønden må,lclommeren

Poøl Sørensen, Randers.

Stemningen ved løbet var trods det umilde
vejr ikke dårlig, og på opfordring af en

engelsk officer gav de engelske tilskuere de

danske kørere et trefoldigt cheer, hvad speake-

ren, redaktør Kaj Otting, besvarede med at
dirigere et kraftigt, trefoldigt hurra for de

engelske kørere.

Også i slutningen af Íyrrerne og begyndel-
sen af halvtredserne blev der anlagt mange
permanente motorbaner i Danmark, således

byggede Nordvestsjællands Motor lçlub i tg+g
en ny permanent bane lidt uden for Kalund-
borg og havde stillet store forventninger til
sæsonen, men blev dog skuffet på grund af det
handelsministerielle forbud mod motorløb.
Der blev i 1.948 kun tale om et åbningsløb på
den nye bane.

Banen var meget smukt beliggende og havde
hævede tilskuerpladser, hvor tilstrømningen af
publikum til åbningsløbet var meget stor.

Trods de trange tider for motorsporten i
Danmark 1948 fik man dog gennemført et

s:ort motorsportsarrangement, nemlig de nor-
diske mesterskaber på hhv. langbane og kort-
bane. Langbaneløbene blev afviklet i Finland
og kortbaneløbene i Danmark den 3. oktober
på Gentofte stadion.

Havde de danske kørere og deres beundrere
stillet forhåbninger om dansk sejr ved 1000 m
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løbene i Helsingfors, så blev de ikke så lidt
skuffede. Dels var uheldet ude, og dels kørte
nordmændene alt for hårdt til, at de rød-hvide
îærver kunne være med.

Det norske hold med Leif Basse Flveem i
spidsen tog alt, både mesterskab og narions-
match. Basse og hans holdkammerater, Leif
Samsing og Harald \Øiik Hannsen, var helt
i særklasse i nationskampen. Finland besatte
andenpladsen ved Raine Lampinen, Leo
Romppanen og \Øalter Bergstrøm. Danmark
blev henvist til trediepladsen, idet det ikke
lykkedes at fä te mand igennem.

På grund af organisations-uoverensstemmel-
ser inden for de nordiske motororganisationer
deltog Sverige ikke i nordiske mesterskaber
1,948.

De individuelle resultater ved mesrerska-
berne på 1OO0 m blev iøvrigt:

500 cc þløssen:

1. Leif Basse Flveem, Norge
2.Leif Samsing, Norge
3. Bent Jensen, Danmark .. .

4. \øiik Ffansen, Norge
5. \(/erner Lorentzen, Norge
6. Reider Jensen, ìrlorge . . .

7. Aage Andersen, Danmark
8. A. Hjelseth, Norge .. .. .

9. R. Lampinen, Finland . . .

10. Orla Knudsen. Danmark .

2,49,6
2,53,6
2,54,9
2,56,7
2,56,7
2,59,7
3,02,7

3,03,9
3,06,2
3,06,7

SideoognsÞøreren Tborþild.
Sørensen, Horsens, BMW,
bar her lagt sig t'oran nr,
22, CarLo Sejr Jensen,
,4,rhas, Triømph, og nr. 23,

Kresten Krestensen, Årbu.s,
Norton.

1i. \Ø. Bergstrøm, Finland . . 3,10,1
12. L. Romppanen, Finland .. 3,1'l..,0

13. Peder Andersen, Danmark 3,72,6

Søndag den 3. oktober fortsatte så de nor-
diske mesterskaber på Gentoftebanen som en
premiere for nordiske mesrerskaber på 400 m
banen, og arrangementet forløb endog meget
fint, ganske vist for de danske kørere iblandet
den malurt, at de norske gæsrer tog alt, både
mesterskabet og nationssejren, men det var
fortjent. Løbene kørtes efter princippet: bed-
ste mand vinder, hvilket vil sige, ar dagens
hurtigste tid gav mesrerrirlen, så afgørelsen
kunne altså udmærket falde i sidste heat.

I nationsmatchen havde vi håbet, at det
danske hold ville have en vinderchance, sely
om man var klar over, at nordmændene var
meget stærke med Leif Basse Ffveem i spidsen.
Det danske hold bestod af Orla Knudsen,
Aage Andersen, Aage jacobsen og Irving
Irvinger, og det finske hold af Reino Grønross,
Veikko Kervinen og \Øalter Bergsrrøm, og det
norske foruden Basse af Verner Lorentzen,
Ffenry Andersen og Leif Samsing.

Orla Knudsen kom med straks i første start
sammen med Henry Andersen og BergstrØm,
og der blev kørt til. Da resuharet blev offent-
liggjort, steg det danske håb mange grader,
idet Orla Knudsen havde vundet i ny bane-
rekordtid, '1.,28,7, medens Henry Andersens
tid var 1.,29,3. Finnen udgik.
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Men håbet dalede hurtigt. I andet heat satte

Leif Samsing ny banerepord i 1.,28,0, medens

Irvingers tid blev 1,32,4. Også her udgik den
finske deltager.

Sensationer var dog ikke forbi endnu. Nu
kom nemlig Leif Basse Flveem til start, og
atter faldt banerekorden, idet Basse formelig
fløjhen over banelegemet, og den fænomenale
vindertid blev på 7,27,4. Aage Andersen
gjorde i dette heat en meget fin figur og op-
nåede den gode tid 1.,30,6, og den finske kører
Grønross opnåede 2,02,4, selv om også han
måtte rulle over målstregen med maskinskade.

Sidste heat af nationsmatchen blev altså
uden interesse, det skal dog nævnes, at Norge
slog sejren yderligere fast, ved at Verner Lo-
rentzen vandt heateti1,30,2 med Aage Jacob-
sen på andenpladsen i tiden 1,35,4.

Den sammenlagte vindertid for Norge blev
4,24,6, medens Danmark på andenpladsen
blev noteret for tiden 4,37,7.

Man gik derefter over dl kampen om det
individuelle mesterskab, og her blev dagens
femte heat vundet af \Øiik Flansen, Norge, i
tiden 1,33,6, medens Erh. Fisker, Danmark,
blev noteret for 1,33,9. Peder Andersen udgik.

6. heat og det sidste i første omgang af det
individuelle mesterskab blev vundet af Thor-
leif Andreasen, Norge, 1,37,4, efterfulgt af
IJno Jensen,l,33,0, og Knud Nielsen, 1,35,2.

I 948

Da d.e meget hørtige HRD-
møskiner på 1000 cc þotn
til landet efter krigen, ,.tar

d.er t'Lere sideaognsÞørere,
der giÞ ooer til clisse, bl. a.

Thorþild Sørensen, Hor-
sens, der her ses i aþtir.titet
rned sin HRD. Af andre
kendte sidevo gns leøre re,

der gile ooer til HRD, þan
nævnes Carlo Sejr Jensen,
Årbøs, Soxnd Knad.scn,
Købenbøon, og David.
Axelsso't, Købenbaan.

Anden omgang af individuel konkurrence
bød ikke på store overraskelser.

Først startede de fire hurtigste, og her lagde
Leif Basse FIveem sig straks i spidsen skarpt
forfulgt af Orla Knudsen, som dog ikke kunne
nå op. Basses vindertid blev 7,29,6, Orla
I(nudsen '1.,29,I, Henry Andersen, 1,30,9, og
Thorleif Andreasen'1.,32,3.

9. heat gav til resultat, at \Øiik Flansen sej-
rede i tiden 1,31.,0 med Uno Jensen på anden-
pladsen i tiden t,32,2.

Mesterskaberne yat dermed afgjort. Den
norske mesterkører Leif Basse Hveem havde
føjet en ny stor triumf til de mange, han tid-
ligere havde opnået og fremover skulle opnå,
idet han altså i 1,948 var nordisk mester både
på 1000 m og 400 m, foruden at han var bed-
ste norske kører pä det norske natiorrshold, der
vandt holdmesterskaberne.

En afsluttende ekspertmatch mellem Leif
Basse Flveem, Orla Knudsen, Leif Samsing og
Flenry Andersen, gav til resultat, at Orla
Knudsen vandt med 7 points mod Basse

Ffveem, 5 points, det samme som Leif Sam-
sing, medens Flenry Andersen fik 3 points.

Dagens specialmatch blev et fint løb, hvor
afgørelsen først faldt på målstregen.

Resultatet blev:
1. Thorleif Andreasen, Norge '1.,34,1

2. Uno Jensen, Danmark '/.134,9
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3. Knud Nielsen, Danmark 1,,36,0

4. Erh. Fisker, Danmark 1,36,2
5. Aage Andersen, Danmark LJ8,6

Med de nordiske mesterskaber var det fak-
tisk slut med den motorsportslige aktivitet i
Danmark i 1948.

Handelsministeren havde i årets lø6 ladet
sig blødgøre af FN-hjælpen og givet dispensa-
tion fra forbudet mod mororløb til et løb i
Kolding og et i Gladsaxe, og ved årets udgang
ventede man kun på at modtage meddelelse
om, at det fatale forbud ville være ophævet,
når sæson 1.949 startede.

Inden 1948 forlades, skal lige kort omtales
lorløbet af de to velgørenhedsløb.

Det første blev afholdt i Kolding den 7.
oktober arrangeret af Kolding Motor Klub og
fik et udmærket forløb. 5OOO tilskuere var
mødt, og programmer bød pã, ekspertmatch
mellem de danske elitekørere Orla Knudsen,
København, Bent Jensen, Ãrhus, nordmanden
Kjell Backe og svenskeren Stig Pramberg.

Kjell Backe vandt førxe afdeling efter en
fin start og flot kørsel, men så fik han vrøvl
med maskinen, og Orla Knudsen vandt sikkert
de to næste afdelinger.

I alt opnåede Orla Knudsen 14 points, Bent
Jensen 10 points, Kjell Backe 9 points og Stig
Pramberg 7 points.

Det var et neget stort dntdl
aclenlandsþe þørere, det

deltog i dønsþe løb i
nro t o rc y Þe lsp o r tens gøld-
alderår t'ørst i halatredser-
ne, Her ses en sìtuation t'ra
en sådan rnatch rned øden-
LandsÞ deltagelse på. Hem
Oclcle, hoor bl. ø. deltog
den norsþe þører Storm
Larsen.

Et seniorløb havde som vinder den lokale
storkører Børge Mørch, Kolding, der opnåede
15 points, medens Ejvind FIansen, Odense, fik
1.2 points, Poul Kalør, Odense, 9 points, og
Kurt Lauritzen, Esbjerg, 6 points.

En sidevognsmatch blev vundet af Carlo
Sejr Jensen, Ãrhus, med 8 poinrs efterfulgt af
Svend Jensen, København, og Thorkild Søren-
sen, Florsens, der fik hhv. 7 og 6 points.

Sidevognshandicap tog Thorkild Sørensen,
Florsens, sig af, medens solohandicap blev
vundet af Stig Pramberg med Orla Knudsen,
Børge Mørch og Bent Jensen på de følgende
pladser.

Den følgende sØndag, den 14. oktober, af-
vikledes så årets sidste motorsportsarrange-
ment i 1.948 i Danmark, velgørenhedsløbet i
Gladsaxe. Ffer var fra Norge mødt Leif Sam-
sing, og fra Sverige en helt ny srjerne, Linus
Ericsson, som havde vist meget fremragende
kørsel ved nogle store løb i Stockholm.

Vejret til løbet var alt andet end gunsrigr,
ganske vist regnede det ikke, men en tæt tâ"ge

lå over hele banelegemet, så det kneb med ar
se fra den ene langside over dl den anden.
Regnen dagen før bbet havde ydermere gjort
banen meget blød og fedtet, så der i ordets
rette betydning blev øle om ,dirt-tracku.

Ekspertkørerne var f.ørst i ilden, og i f.ørste
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heat viste Linus Ericsson sig aldeles oyerlegen.
FIan vand; i 1,,44,4 med Aage Andersen som
nr. 2 t 1.,53,5 og Bent Jensen som nr. 3 i tiden
2,1.2,0. I andet heat gik Leif Samsing alene
over målstrgen, idet både Orla Knudsen og
Erh. Fisker måtte bide i mudderet.

Vinder af tedie heat blev Uno Jensen i
1,,46,6 med Jørgen Nielsen som nr. 2 i 1,49,3,
medens Ejvind Petersen udgik allerede i første
omgang.

I slutheatet blev der kamp mellem Linus
F.ricsson og Leif Samsing, der besatte de to
første pladser i hhv. 1.,40,7 og 1,42,0, Jørgen
Nielsen og Uno Jensen besatte tredie- og fjer-
depladsen i 1,,44,5 og 1,55,5.

I standardløbet viste BørgeMørch, Kolding,
udmærket kørsel, og han vandt sikkert første
heat i '1.,58,7, medens Lindegaard Perersen,
Fladerslev, tog sig al andet heat i tiden 1,58,7.

Resultatet af slutheatet blev: Børge Mørch,
Kolding, 1,50,0, Lindegaard Perersen, Fladers-
Lev,2,03,9, og Knud Nielsen, Ãrhus, 2,74,3.

Ekspertmatch B bød på virkelig kamp og
blev dagens oplevelse for publikum. 1. afde-
ling blev vundet af Aage Andersen i 1,,40,1

med Jørgen Nielsen som nr. 2 i 7,57 ,7 , medens
både Erh. Fisker og Bent Jensen udgik. I
anden afdeling var der kamp næsren til målet.
Erh. Fisker vandt i 7,39,3, men opnåede sam-
let kun 4 points, således ar Aage Andersen,
der her blev nr. 2 i 1,40,4, vandt matchen med

1948

HeLge KarnøÞ, Odense,

Triørnph, er ber ødsat for
b,ård forfølgelse at' Børge

Mørcb, Kolding, BSA, ved
et bøneløb på Århus
stadion.

i ak 7 points. På andenpladsen kom Jørgen
Nielsen, der i alt fik 5 points og en tid på
1,,42,5 i anden afdeling.

I ekspertmatch A blev Leif Samsing vinder
aI begge afdelinger og vandt med i alt 6 points.
Linus Ericsson blev nr.2 med 4 points og Orla
Knudsen nr. 3 med 1 points, idet han i anden
afdeling fik maskinskade.

I blandet handicap vandt Børge Mørch (110
m) første afdeling og Uno Jensen (130 m)
anden afdeling. Slutheatet havde Agner Han-
sen som vinder, 1,55,6, efterfulgt af Leif Bech,
1.,56,0, Børge Mørch, 1,58,0, og Lindegaard
Petersen, 2,06. Uno Jensen kom dårligt fra
start og blev henvist til sidstepladsen,

Trods det meget dårlige vejr var der mødt
ikke mindre end 4000 tilskuere, og der blev et
pæntbeløb til det gode formåI, som løbet kør-
tes for.
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1949

Atter var et är gäet, og et nyr skulle til at
begynde. Ingen vidste, hvad 1949 vtlle bringe
rerlt motorsportsligt, men alle håbede det bed-
ste, nemlig ophævelse af handelsministerens
forbud mod afholdelse af motorløb i Dan-
mark.

Så sent som i slutningen af februar måned
forelå der intet om ophævelse af forbudet,
selv om dette faktisk var lovet fra ministerens
side.

Klubberne og i særdeleshed de banedrivende
var naturligvis utålmodige, da man ikke rigtig
turde gå i gang med at planlægge de løb, der
var fastsat i løbskalenderen fra '1,949, der var
udarbejdet efrer, ar der skulle blive normale
forhold for motorsporten.

Endelig kom så meddelelsen.
Ved bekendtgørelse af 70. februar 1949

havde handelsminisreren ophævet det ved
bekendtgørelse af 25. maj 7948 udstedte for-
bud mod afholdelse af motorløb m. v.

Det første motorløb, der afholdtes efter for-
budets ophævelse, .var et trial arrangeret af
motorklubben >Qii¡j i Odense.

Løbet blev en drøj tørn lor både kørere og
arrangører) idet vinteren satte meget voldsomt
ind fä dage før løbets afholdelse den 6. marrs.
Afviklingen fandt sted i en veritabel snesrorm,
og deltagerantallet blev da heller ikke særlig

SidevognsÞøreren Henriþ
Bækgøard, Randers, holder
ber þlør med sin AJS side-
øognsmasÞine og aføenter
ord.re på. at þøre til start-
stedet på Silkeborg Motor
Sports ban.e i Hinge.

stort. Man må i denne forbindelse ikke glem-
me, at landet stadig var inddelt i zoner, således
at de motorkørende af benzinbesparende
grunde kun måtte færdes i hjemmezonen og
de tilstødende nabozoner.

Vinderne i de tre klasser: senior, junior og
begynder, blev hhv. Ejvind Ffansen, Odense,
Laurits Frandsen, Tommerup, og Poul Peder-
sen, Salby. Af øvrige deltagere skal nævnes
Poul Kalør, Odense, Sv. Schmidt, Kerreminde,
Poul E. Pedersen, Bullerup, og A. Zachærias-
sen, Odense, samt et helt nyr håb i sidevogns-
klassen, juniorkøreren Lisbjerg Jørgensen,
Odense, der i sidevognen havde en broder.

Trods det vinterlige vejr var mange tilsku-
ere af den morgenduelige kreds mødt ved
hovedkontrollen Munkebo allerede kl. 7,00,
og antallet forøgedes jævnt hele dagen for at
kulminere med et par tusinde ved den sidste
etape, der blev kørt om eftermiddagen på den
store bakke ved Munkebo.

I de kommende måneder rctïte der sig nu et
meget pulserende liv i så at sige alle landets
motorklubber, og DMU's medlemstal sreg
betydeligt dag for dag.

Også i landets sydligste motorklub, Ã.benrå
og Sønderborg Amters Motorklub, skete der
store ting, idet klubben i maj måned fik kom-

munens tilladelse til at arrangere motorløb
eller rettere speedwayløb på det nye stadion
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NieLs Blumensaad.t, Rønders, AJS, og Knød Nielsen, '4.rhøs, 
Norton, er ber þornmet så nær på hinanden, dt et styrt

for Rnud. Nielsen synes øøndgåeLigt.

i Ãbenrå. Lignende forhandlinger havde klub-
ben også med Sønderborg kommune, men her

blev det afslag.

Baneløbssæsonen 1949 i København blev
åbnet under tilstrømning af et meget stort
publikum, idet ikke mindre end 20.000 havde
givet møde til årets første løb på Gladsakse

stadion 2. päskedag.

Allerede søndagen efter blev succes'en fulgt
op på Gentofte stadion, hvor der også var
fuldt hus.

På Gladsaksebanen indledtes med et rekord-
forsøg af Erh. Fisker.

Derefter fulgte en meget skrap trio, nanlig
Phil "Tiger.. Flart, Linus Ericsson og Aage

Andersen, i en spændende dyst, hvor der blev
kørt skulder ved skulder lige til målstregen.

Efter denne fine indledning fulgte dagens

sensation, idet Orla Knudsen efter mestedig

kørsel slog den n<.rdiske mester Leif Basse

Flveem, Norge.
Størst lykke hos publikum gjorde dog en

improviseret udforciringsmatch mellem Bent

Jensen, Ã.rhus, og Phil ,rTigero Hart. Der blev
vist fin og dristig kørsel i dette opgør med
spænding fra start til måI. Tilsyneladende var
Bent Jensen stærkest på langsiderne, hvor-
imod Phil Flart var noget hurtigere i svingene,
men det lykkedes dog fbr danskeren under stor
jubel fra publikum at presse sin maskine over
målstregen 1/ro sek. før Phil Hart. Tiderne
blev 1,23,0 og 1,23,1.

Specialmatch B blev en jættedyst med de to
kørere fra udfordringsmatchen sammen med
Aage Andersen og Vaclav Stanislav. I sidste
omgang af matchen, hvor Bent Jensen 1å lige
efter Phil Haft,, forsøgte førstnævnte en
hasarderet overhaling i sidste sving, hvorved
de to kørere kom så tæt pâ. hinanden, at Phil
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Hart blev så chokeret, at han helt tog farten
af maskinen. Bent Jensen blev diskvalificeret
for sin overhaling og måtte afgive førsteplad-
sen til Stanislav, medens Aage Andersen blev
nr.2.

Ved starten til ekspertløbet måtte der om-
start dl, da Orla Knudsen havde så meget gas

i håndtaget, at maskinen sprang over i hegnet
med rytteren, uden at der dog skete nogen
skade for nogen af parterne endsige publikum
bag hegnet.

Standardløbet blev en sror succes for Ariel-
maskinerne, idet de te lørst placerede ryrrere
alle køne Ariel. Vinder blev Leif Hirsborg
med \Øilly Dalby Nielsen på andenpladsen.

Ved åbningsløbet på Gentofte stadion blev
der budt på noget helt nyt, nemlig holdkørsel.
Resultatet blev, at det udenlandske hold sej-
rede med 46 points mod det danske holds 26
points.

Udlændingene var for stærke. Navnlig var
Kumla Fransson, Sverige, fint kørende, måske
fø1te han som indehaver af banerekorden på
Gentoftebanen en vis forpligtelse til at holde
teten hele tiden. Han var dagens hurtigste
kører, idet han både i 4. og 14. start tegnede
sig for en vinderplads i tiden 1.,29,4. Modsæt-
ningsvis kan nævnes, ar hans banerekordtid på
banen lød pã' 7,26,2.

Også australieren Bill Flarris og Leif Sam-
sing fra Norge i selskab med czekeren Vaclav

Carlo Scjr Jensen, '4.rbu.s,
og Vagn Poølsen, Horsens,
begge Triømph, med. føld.
gas på deres sideoogns-
masþiner aed et løb i
Herning.

Stanislav var en meger fint kørende trio, som
satte kulør på matchen.

Dagens mest spændende løb for publikum
var næsten 1 8. start, et handicap for standard-
maskiner med kamp fra starr til måI. Bedst
placeret blev Leif Bech, 1.,41,6, Leif Hirsborg,
1,,4I,8, og Kiehn Bertelsen, 1,42,0.

Resultatet af standardmatchen gav samme
rækkefølge med Knud Nielsen, ,A.rhus, pä fjer-
depladsen.

I provinsen var det Kolding Motor Klub,
der åbnede sæsonen 7949 med er storr løb søn-

dag den 18. april med ca. 6.000 tilskuere.

I senior solohlassen skete der et uheld, idet
Kurt Lauridsen, Kolding, på den ene lang-
side mistede herredømmer orrer sin maskine,
styrtede og pådrog sig en flænge i panden,
som han måtte på hospitalet og have syet.

Dagens f.ørste løb var iøvrigt et rekordfor-
søg, hvor der lykkedes Perer Andersen, Ølgod,
at aflive Thorleif Andreasens rekord pâ.7,32,0
ved at presse tiden ned til 1,31,8.

Vinder af dagens ekspertrace blev Villy
Andersen, Kolding, med 15 points. På anden-
og trediepladsen fulgte Peter Andersen, Ffa-
derslev, med 13 points og Lindegaard Peter-
sen, Esbjerg, med 11 points.

Også standardklassen gav sejr til Kolding
ved Vitus Kelvang og Børge Mørch, der begge
fik 15 points og altså besatte både første- og
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andenpladsen. Også trediepladsen gik til Kol-
ding ved Erling Flolm, der fik 14 points.

I sidevognsklasserne var Svend Jensen, Kø-
benhavn, og Thorkild Sørensen, FIorsens,
urørlige og vandt med hhv. 9 og 7 points.

Begynderklassen blev også Kolding-sejr ved
Svend Aage Jespersen, der viste sig som en

meget lovende kører, man yentede sig meget
af i fremtiden.

Også trialsporten fik et vældigt opsving i
loräret 1,949, sâledes afholdt Midtsjællands
Sports Motorklub den 14. april et stort trial
med ikke mindre end 42 deltagere. Etaperne,
der var udlagt tilløbe1 var beliggende på Bir-
kegårdens Briketfabriks område ved Undløse.

Resultaterne blev:

Senior solo:
1. Ejvind FIansen, Fyens Motor Sport.
2. Poul Kalør, Fyens Motor Sport.
3. Sv. Schmidt, Fyens Motor Sport.
4. Kurt Flenriksen, Midtsjællands Sports

Motorklub.
5. Kiehn Bertelsen, Midtsjællands Sports

Motorklub.

lwnior solo:
1. Ivan FIøgmann, Fyens Motor Sport.
2. Poul E. Petersen, Fyens Motor Sport.

1 949

Henry Andnrsen, Norge
var sidst i fyrrerne og lørst
i halvtredserne ofæ gæst på
de þøbenbaonsþe baner
Gladsaþse og Gentofte,
høort'ra han bjernførte
rnange popalære sejre.

3. Poul Bøghøj, Fyens Motor Sport.
4. John Helfelt, Sports Motorklubben

København.

Begynder solo:
1. Leif Larsson, Frederiksborg Amts

Motorklub.
2. Kaj Larsen, Midtsjællands Sports

Motorklub.
3. Oscar Lauritzen, Sports Motorklubben

København.

Sid.evogne senior:
1. Valter Jensen, Motorklubben København

og Omegn.
2. Egon \Øalther, Sports Motorklubben

København.
3. Helmer Albrechtsen, Frederiksborg Amts

Motorklub.

Sidevogne jwni.or:

I. H:ar ry Frandsen, Motorklubben København
og Omegn.

2. Louis FIansen, Sports Motorklubben
København.

3. Herluf Christiansen, Køge Sports
Motorklub.
På Fyn, i trialsportens højborg, blev der

også i foråret 7949 afholdt ikke mindre end to
store åbne trials. Det første afviklede Motor-
klubben oVestfyn.. den 20. marts ved Ande-
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bølle, Løbet, der gik over 4 etaper, bød p3,

flere styrt, der dog heldigvis alle kun krævede
materiel skade. Knud Nielsen, Ãrhus, kørre
således på en af etaperne direkte mod et træ
og knuste sin maskine. Det så stygt ud, men
efter en undersøgelse viste det sig, at Knud
Nielsen mirakuløst var sluppet fra sammen-
stødet uden kvæstelser, men kun havde pädra-
get sig nogle hårde knubs.

Resultaterne blev:

Senior solo:
1. Poul Kalør, Odense 390 p.
2.Ejvind Ffansen, Ejlstrup . . 365 p.

Junior solo:
1. Svend Nielsen, Svendborg . . 370 p.
2.IvarFlägmann, Odense .... 365p.

Begynd.er solo:
1. Knud Trane, Spodsbjerg , . 380 p.
2. Ove Madsen, Tannerup . . . . 340 p.
3, Chr. Petersen, Tannerup . . 260 p.

Sidevogne:
1. Leo Bachmann, Rønde . . . . 4OO p.

Det næste store forårstÅal pä Fyn i 1.949

sto,-l Fyens Motor Sport for søndag den 3.

aprii i skovene ved Thoruplunde, hvor der
r-lr udlagt 5 udmærkede etaper. Man kunne
have ønshc.t sig større rytterinteresse for løbet,
men her var det igen zoneordningen, der
gjorde sig gældende som en sror hindring for
deltagelse fra hele landet.

Et frygtet naon blandt
þ.onþørrenterne i rnange år,
haor der bleo kørt jord-
baneløb med 350 cc sta.n-

d.ardmasleiner, oar Ib Níel-
sen, Skioe, Møtchless, Ib
Nielsen hdr ber ,.tøndet et
jysk jordbanemesterskab og
lykønsÞes af lornanden for
JMSs sportsødøalg, Hen-
ning Pedersen, -Ãrhas,

Resultaterne blev:
Begynd.er solo:

1. Helge Ffansen, Ãrhus
2.Ove Madsen, Tannerup ,. ..
3. Mar. Pedersen, Gl. Mark ..

Jønior solo:
1. Poul E. Pedersen, Bullerup
2. lvar Flägmann, Odense . . . .
3. Poul Bøghøj, Odense
4. Alfr. F{ansen, Hillerød .. ..
5. Svend Nielsen, Svendborg ..
6.P. Ørilef, Odense

Senior solo:
1. Ejvind llansen, Ejlstrup

(Klubmester 1949).
2. Poul Kalør, Odense
3. Sv. Schmidt, Kerteminde ..

500 p.
440 p.
425 p.

500 p.

460 p.
420 p.
405 p.
310 p.
155 p.

480 p.

470 p.
425 p.

Sidevogne senior:
1. Helmer ,\lbrechtsen, Lynge 500 p.
2. Kresten Krestensen, Ãrhus 435 p.
3.8ørge Larsen, Søhus . . . . .. 435 p.

(Klubmester 1949).
4. Gustav Eriksen, Graderup .. 405 p.

Sid,evogne junior:
I. Jørgen Lisberg, Odense 500 p.

Efter løbet, der var afviklet inden middag,
var der afslutningsfest på Ørbæk kro, hvor
formanden for sportsudvalget i Fyens Motor
Sport, Flermann Larsen, takkede kørerne for
deres indsats, hvorefter Knud E. Mogensen
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oplæste resultatlisten og på sin vittige måde
uddelte ros og dadel, det sidste i særdeleshed
til de kørere, der var udeblevet.

Ãrets så absolut stØrste motorsportsbegiven-
hed i Danmark 1949 blev første gang omtalt
offentligt i juni måned, nemlig ringvejsløbet
i Køge. Det var virkelig en sensation af rang,
at det var lykkedes danske motorløbsarrangØ-
rer at få tilladelse til at afholde et TT-løb, der
skulle køres på den nye ringvej ved Køge søn-
dag den 24. juli.

Denne meddelelse om, at der nu skulle af-
holdes TT-løb i Danmark, var så sror en sen-
sation, at den gav genklang i alle de nordiske
lande, hvor der var mange kørere, der glædede
sig til at komme til start, ikke mindst de dan-
ske, der jo ikke var forvænte med denne løbs-
form, noget man hidtil kun havde kunnet del-
tage i, når man rejste til udlandet.

Takket være velvilje fra politimesrer Vagn
Bro, Køge, havde Køge Sports Motorklub fået
tilladelse tll at foretage den fornødne afspær-
ring af og benyttelse af ringvejen ved Køge
til det store, planlagte TT-løb.

Det var i særdeleshed morsomt, at det skulle
blive i politimester Vagn Bro's politikreds, det
skulle lykkes at gennemføre et sådant artan-
gement, da politimesreren jo til tider havde
været endog meger kendt for ikke at være
nogen stor ven af de motorkørende, især ikke

1949

Nr. 51, den t'ra datiden s,å

Þendte og popølære eles-

pertÞører oe¿l baneløbene,

Orla Knudsen, Københaan,
størtede også ved ringoejs-
løbet i Køge, hoorfra han
her ses ødfold.e t'in soing-
teþniþ rned sin Pøch, selzt

om løbslorrnen edr noget
uoant.

når det drejede sig om mororkørende med
høje hastigheder.

Hertil udtalte politimester Vagn Bro under
et besøg, der blev aîla;gtham på hans histori-
ske kontor i politigården i Køge i anledning
af de afsluttende forhandlinger med moror-
sportsledere om ringvejsløbet:

- Det var i min tid som politimester i FIasle
m. fl. herreder i Ã.rhus, hvor jeg havde mit
virke i 14 måneder omkring 1934, jeg fik et
tydeligt bevis på, hvor frygter - og man kan
vel også sige hadet - jeg var blandt motor-
kørende på grund af min modstand mod mo-
torkør etøjers høje hastigheder på landevejene.

- Jeg må altså have yæret meger striks, for
da jeg en dag var pä vej fra et politisk møde
i HjørÅng og skulle over dl ,Â,lborg, kørte
chaufføren, hvad jeg vil kalde meger stærkt.

Jeg måtte både en, to og rre gange bede ham
moderere farten. Sidste gang sagde chauffø-
ren: - Ja, det kommer sig dog ikke så nøje -
der er heldigvis langt ned til den sar . . i Hasle.

- Der fik jeg jo den. Da jeg betalte chaufføren
og sagde farvel i Ãlborg, kunne jeg ikke dy
mig for at sige: - Ja, nu kan De altså hilse og
sige, at De har kørt for hans majestæt Satan.

En ting ville politimester Vagn Bro imid-
lertid slå fast under samtalen med ham, og det
rrar, som han ordret udtalte: Flvordan man
end ser på hastigheder, så må man jo erkende,
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CarLo Sejr Jensen, Å,rbøs, er gået lidt h'â.rdt ind i soinget mecl sin leraftige 1000 cc HRD sideztognsmasþine, men da
maskinen aar lorsynet med træle også, på siclevognshjulet, blea den btrtigt rettet op igen.

at motorsportens folk ofte har været pionerer,
når det gjaldt forbedringer, der senere skulle
komme alle de motorkørende og deres større
sikkerhed til gode. I gamle dage gjorde motor-
klubberne ofte en pionerindsats.

Det har uden tvivl været ud fra disse syns-
punkter, at politimester Vagn Bro gik med til
at give tilladelsen til ringvejsløbet, når så her-
til ydermere kom, at motorsportens ledere var
indforstået med at overgive hele det kontrol-
lerende arbejde i forbindelse med afspærringen
af banen i hænderne pä en af pofitimesterens
betroede medarbejdere, politiassistent Flviid,
samt hele politikorpset i Køge, der var meger
interesseret i arrangementet, og som yderligere
fik hjælp af 100 frivillige soldater.

Dansk motorcykelsport skylder virkelig
politimester Vagn Bro, Køge, tak for den
interesse og velvilje, han behandlede sagen og
ansøgningen om ringvejsløbet pä forud for
dets afholdelse, samr den hjælp, han ydede
løbsledelsen senere under afviklingen af selve

løbet, den store parkering og trafik, der fulgte
med.

Inden ringvejsløbet foregik der imidlertid
en bemærkelsesværdig begivenhed inden for
dansk motorcykelsport, idet Frederiksborg
Amts Motorklub den 75. ma,1 afviklede det
første scrambleløb på en ny bane i Vinderød,
en løbsform der senere skulle fremelske moto-
crosssporten i Danmark.

Omkring 15.000 tilskuere havde fundet vej
til banen for at overvære det nye, der nu blev
budt på inden for motorcykelsporren, og da
de tog hjem, var de alle enige om, at de ville
komme igen, når der blev budt på scramble-
løb, hvad enten det blev på banen i Vinderød
eller på andre scramble-baner, som man var
klar over ville dukke op i nærmeste fremtid
over hele landet.

Yinderødbanens åbning markeredes ved vel-
komsttaler af præsidenten for Danmarks Mo-
tor lJnion, fabrikant N. K. Pedersen, og den
stedlige sognerådsformand, Oskar Flansen,
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Vinderød, der begge tolkede deres glæde over
at kunne byde så mange mennesker velkom-
men til den smukt beliggende motorbane.

Dagens to første starter var for junior solo.

John Helfelt, Nimbus, viste et oplagt talent
for scrambleløb og placerede sig i første start
som nr. 1 i tiden 5,26,5 for de 5 omgange
efterfulgt af J. Gornitska, Matchless, 5,58,8.

I anden start havde Falle Jensen på Nimbus
ført sikkert, men så satte han sig fast i det sid-
ste sving og kom først i mål som nr. 2 i tiden
5,31,8 efter Ejvind Nielsen, Ariel, der blev nr.
1 i tiden 5,26,8.

I slutheatet for juniores bekrætede Helfelt
sit talent, idet han blev nr. 1 i tiden 5,25,8.
Efter sejren fik han overrakr en blomsterhilsen
af DMU's præsident. Nr. 2 blev Ejvind Niel-
sen i tiden 5,26,2 tæt fulgt af Falle Jensen,
5,27,2, Gornitska, 5,53,5, og Karl Aage Ege-
lund, 5,54,3.

Senior solo kørte to afdelinger med bedste
sammenlagte tid som afgørende, og efter første
afdeling var stillingen således: Poul Kalør,
Odense, AJS, 8,06,3, Josef Koch, København,
Nimbus, 5,20,7, Sv. Schmidt, Kerteminde,
BSA, 8,2t,0, Ejnar Andersen, København,
Velocette, 8,54,0, Holger FIansen, København,
Ariel, 9,36,5, og Agner FIansen, København,
8SA,9,57,0.

I anden afdeling stejlede Holger Flansens
maskine straks i starren, så han ikke kom med

I 949

fuIange dt' de danske motor-
spoftsn|vne bar gennern

å.rene også forstå.et øt
hæode sig i ødlandet.
Den fynsÞe kører, Poøl
Kølør, Odense, der blev nr.
2 ved et TT-Iøb i Hede-
more, Sverige, 1949, er her
i laurbærþransen fotogra-
feret sarnmen tned Løbets

øinder Jac. Stousland,
Norge.

i feltet. Imidlerdd udgik alle kørerne i denne
start på nær f.ire, og den endelige placering
blev derefter, at Poul Kaløt, Odense, AJS,
sejrede med Josef Koch, København, Nimbus,
på andenpladsen efter en drabelig slutduel.

Tredie- og fjerdepladsen blev besat af hhv.
Ejnar Andersen, Velocette, og Agner Flansen,
BSA.

Også sidevognesløb blev der budt på både
for senior- og juniorkørere, og disse heat blev
ikke de mindst spændende.

Placeringerne i sidevognsløbet for juniores
blev sejr til Herluf Christiansen, AJS, og en
andenplads til Erik Johansen, Nimbus. Både
Erik Greve, BM\ø, Egon Buchmann, BM\{¡,
og V. Grønlund Andersen, BSA, fik ikke gen-
nemføft begge afdelinger enten som følge af
maskinskade eller styrt.

I første afdeling af sidevognsløbet for seni-
orkørere så det ud til, at Helge Albrechtsen,
BM\tr, skulle blive en overlegen klassevinder
med Egon \Øalther, Triumph, på andenplad-
sen,

Albrechtsen fik imidlertid i sidste afdeling
en mindre maskinskade, så han ikke kunne
køre lor fuld fart, hvorfor han måtte se sig
slået og henvist til trediepladsen. Nr. 1 blev
Egon \Øalther, København, Triumph, med
E. V. Mathiesen, København, JAP, på anden-
pladsen.

I det endelige resultat havde Albrechtsen
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Peter SthaL Jensen, Rand.ers, BSA, er ber bleaet laør-
bærþranset efter at bøoe øønd.et et d,annarlesmester-
sþab i baþþeløb i Volk MøIle 1949.

imidlertid bedste sammenlagre tid og fik der-
med førstepladsen. Nr. 2 og 3 blev Egon \Øal-
ther og E. V. Mathiesen med\øilly Korneg på
fjerdepladsen.

Et afsluttende solohandicap havde som lrin-
der Holger Flansen, 3,06,4, med Poul Kalør,
3,07,9, Josef Koch, 3,15,6, og Einar Andersen,
3,77,0, på de følgende pladser.

De to baner i København, Gentofte og
Gladsakse, fortsatte sæson '1949 igennem med
det ene store løb efter det ander, alle under til-
strømning af et tusindtalligt publikum, der
blev budt på virkelig fin motorsport med del-
tagelse af verdenseliten. Mange vil mindes
disse store motorsportsdage med glæde, man
behøver kun at næyne navne som Kumla
Fransson, Bill Kitchen, Bill Harris og de dan-
ske topkørere Orla Knudsen, Bent Jensen, Erh.
Fisker, Uno Jensen og m. fl., samt de unge
kørere som Kiehn Bertelsen og Leif Bech, der
i disse är var inde i en rivende udvikling, der
da også senere skulle bringe dem helt til tops
både på danske og udenlandske baner.

Hvad angik sæsonpremieren på den fynske
banesportssæson 1949, så blev det en virkelig
publikumsbegivenhed på Odense travbane
søndag den 2. maj, som ikke mindre end 15000
tilskuere kom til at over.væÍe.

Den københavnske stjernerytter Orla
Knudsen opnåede en gennemsnitsfart p?L 102
km i timen, og mange mente, at hans hastig-
hed på langsiderne nærmede sig 150 km. Selv
om arrangØrerne, Fyens Motor Sport, havde
inviteret en værdig konkurrent til Orla Knud-
sen i nordmanden \{¡iik Hansen, der mødte til
start med mesterkøreren Leif Basse Flveems
maskine, så kunne den dog ikke hamle op med
Orla Knudsen, der blev sikker vinder af den
nordiske match.

Virkelig et succesløb for Fyens Motor Sport.

Resultaterne i de forskellige løb blev:

Od,ense-løbet for specialracere :
1. C. O. Jensen, Ejby . 3,41,0
2. Svend Jensen, Odense .. . . 3,41,0
3. Sv. Nissen, Odense .. 3,47,8

N ord, i s þ e k s p e r tn'røt c b :
1. Orla Knudsen, København 3,33,0
2. \øiik Ffansen, Norge 3,38,8
3. Bent Jensen, Odense 3,3914

S and. e rurn s t and ør dIø b :
1. Leif Bech, København . . .. 4,06,2
2.Ejvind Flansen, Ejlstrup . . 4,08,4
3. Poul Kalør, Odense 4,13,6

Riþþesrnind.eløbet, sidev., 5 00 cc :
1. Svend Knudsen, Odense .. 4,10,4
2, Gøsta Sandberg, Sverige . . 4,75,2
3. Knud Grønhild, København 4,52,+

Special handicøp:
1. C. O. Jensen, Ejby . 2,08,4
2.Yilly Andersen, Kolding
3. Sv. Nissen, Odense

EÞspert-handicøp:
1. \Øiik FIansen, Norge .. .. .

2.Bent Jensen, Ãrhus
3. Stellan Strand, Norge

Standørd bandicap:
1. Niels E. Nielsen, Bogense
2. Sv. Schmidt, Kerteminde

2,09,8
2,70,6.

1,59,t
7,59,4
1,59,6

2,12,6
2,13,2
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Standørdløb på Odense stadion, b"tor feltet føres af d,en fynsÞe nester Ejoincl Hansen, Ejktrøp, AtS. Af de øvrige
d'eltagere oil man genÞende Aage loersen, Sønderborg, og Ernst Østerlønd., SilÞeborg. Få øjeblileÞe efter at billedet
blev taget, oar feltet u.d,sat t'or et ndssestyrt, haorøed en dreng, d.er oar gået ind rnellem de to afspærringshegn, bleo
ret hårdt le,uæstet.

Slwt-handicøp:

1. Ejvind Ffansen, Ejlstrup .. 2,06,1
2. Sv. Nissen, Odense . . 2,08,8
3. \øiik Ffansen, Norge 2,09,0

I Jylland blev sæson 7949 ogsä" meget stor,
hvad angik baneløbsarrangementer, blot var
Haderslev Motor Sport meget uheldig med sit
åbningsløb den 8. maj, da det blev kørt i
silende regnvejr på Bøghoved-banen.

De sidste heat af løbet blev dog kørt i tør-
vejr, og efterhånden som vejret klarede op,
begyndte publikum at komme til banen, selv
om besøgsantallet blev meger under, hvad man
havde forventet.

Den megen regn havde gjort banen til det
ïene ælT.e, som voldte kørerne meget besvær,
og mange mätte da også tage sig et ufrivilligt
mudderbad.

Ðagens mand blev Lindegaard Petersen,
Ribe, der vandt specialklassen med 17 points
foran Villy Andersen, Kolding, 9 points, og
Peter Andersen, Fladerslev, 6 points.

Bedst placeret i et standardløb blev Vitus
Kelvang, Kolding, Matchless, Erling Holm,
Kolding, BSA, og Kjeld Flansen, Fåborg,
BM\tr.

I juniorklassen var det Jacob Bisgaard,
Ãrhus, der Iøb af med sejren med sin BSA tæt
fulgt af H. Christensen, Fladerslev, AJS, i
første afdeling, og i den følgende blev place-
ringerne således: Poul Bøgehøj, Odense, AJS,
S. Jespersen, Randers, Matchless, og Egon
Rohardt, Fladerslev, Triumph.

Dagens bedste løb blev sidevognsløbet, og
her blev tale om lokal sejr ved Flans Nielsen,
Fladerslev, BM\ø, med Knud Gtønîld, Kø-
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benhavn, HD, og Flans Dalsgaard, Vejle,
BSA, på anden- og trediepladsen.

Esbjerg Motor Sport var derimod mere hel-
dig med vejret ved klubbens baneløb søndagen
efter, den 15, maj, hvor det lykkedes at samle
7000 mennesker på Esbjerg stadion.

Løbet formede sig som en holdmatch mellem
Fyens Motor Sport og Esbjerg Motor Sport,
der dog havde fået forstærkning af et par
jyske kørere uden for klubben. Vinder af mat-
chen blev det jyske hold, der opnâ"ede 36
points mod fynboernes 31 points.

Det var især ekspertkøreren Bent Jensen,
Ãrhus, og standardkørerne Knud Nielsen,
Ã.rhus, Børge Mørch, Kolding, og Kaj Holck
Mogensen, Odense, der prægede løbene.

Børge Mørch, Kolding, sarre således ny
banerekord på Esbjerg stadion i tiden 1,30,9.

At der virkelig var liv i motorklubberne ud
over landet i 1,949, vil man bl. a. også kunne
se deraf, at mange byräd var interesseret i der
arbejde, der fandt sted i klubberne, og støttede
disse på bedste måde, således bevilgede Sæby
byråd 16.000 kr. til indretning af motorbane
pï klubbens stadion, hvor Frederikshavn
Motorklub skulle stå som leder af motor-
sportsarrangementerne.

Banen, der skulle indrettes, havde plads til
10.000 tilskuere.

Samme motorklub havde iøvrigt om vinte-
rcn 1948-49 bygget et dejligt klubhus belig-
gende ved skov og strand mellem Sæby og

De to jyske jortlbanekon-
ger, Børge Mørch, Kolding,
og l(nød Nielsen, Århws,
cler øtallige gange blea
hentet tiL de leøbenbaonsþe

baner på Østerbro stadion,
Gladsaþse stadion og Gen-
tot'te stadion for at sætte

¿len helt rigtige spænding
oøer standardløbene på
clisse bøner, bør her et ind.-

byrd.es opgør på en jysÞ

bøne, nernlig Hadersleo
Motor Sports Bøghooed-
banen.

Frederikshavn. Indvielsesfest i klubhuset blev
afholdt den 7. maj og fandt sted under meget
festlige former.

Tiden nærmede sig stadig for årets store
motorsportsbegivenhed, ringvejsløbet i Køge
den 24. juli, men i tiden forinden blev der af-
viklet utallige løb rundt omkring i landet både
små lokale løb og større løb med international
deltagelse.

Søndag den 22. maj havde Fredericia Mo-
torklub således 7000 tilskuere dl et løb pâ.

banen ved Snoghø j, Yeyet var det bedst mu-
lige, og der blev afviklet en række spændende
|øb, hvor der blev kæmpet om placeringerne
bogstavelig talt tiI målstregen.

trnden de egentlige Løb gjorde Orla Knudsen,
København, et angreb på den bestående bane-
rekord, '1,43,8, der var sat af Sv. Aage Eng-
strØm, men Orla Knudsens maskine ville ikke
gå fulde omdrejninger, så der blev ikke tale
om nogen ny rekord. Tiden blev 1,51,8.

Allerede i dagens første start skete der et
dramatisk styrt, der gik ud over Niels E. Niel-
sen, Bogense, men denne slap dog uden mén og
stillede igen op til den næste start i special-
klassen.

I tredie start, et ekspert-race, indtraf er nyt
styrt, der så meget dramatisk ud. Netop som
fire ryttere gik ind i det ene sving, styrtede en

af de forreste, Sv. Nissen, Odense. Bent Jen-
sen, Ãrhus, måtte kaste sig for at undgå en

sammenkørsel med den styrtede Sv. Nissen og
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hans maskine. Et øjeblik var alr forvirring og

stØv, men så pludselig rejste begge de styrtede
ryttere sig så at sige uskadte op og tog deres

maskiner til inderbane, kun Bent Jensen havde
pådraget sig mindre hudafskrabninger under
den hårde medfart, og han måtte udgå resten
al dagen, men hans broder C. O. Jensen,Ejby,
fuldendte broderens påbegyndte løb og sikrede
sig publikums yndest i ekspertklassen, hvor
han hævdede sig endog meget fint.

Sv. Nissen, Odense, der efter styrtet stillede
op til start igen, havde imidlertid under den
hårde afstigning fået sin maskine slået skæv,

så det kneb for ham at holde den i svingene.
I 13. start kørte han da også i hegnet pï vej
ud af et sving, og her kørte han mod en hegns-
pæI, som knækkede, medens forhjul og for-
aksel nu også blev skæv. Trods disse skader,
som maskinen nu yderligere havde, gennem-

førte Sv. Nissen resten af dagens løb til stor
begejstring for publisum, noget han sandsyn-
ligi'is ikke havde fået lov til under nutidens
skrappere maskintilsynschefer og delegerede,
der tager udstrakt hensyn til kørernes sikker-
hed.

Dagens bedste kørerc ved det iøvrigt ud-
mærkede løb var Orla Knudsen, København,
Uno Jensen, København, Sv. Aage Rasmussen,

Odense, \Øilly Andersen, Kolding, Ejvind
Ffansen, Ejlstrup, K^j Holck Mogensen,
Odense, Thorkild Sørensen, Fforsens, Svend
Knudsen, Odense, Kresten Krestensen, Ãrhus,

1949

Frø slutheatet r.,ed jyske
jo rd.baneme s ter sþab er 19 49

i 500 cc stand,ørd.þlassen,

Den første þører i leltet er

Niels Blamensaadt, Århus,
BSA, efterfølgt af nr. 15,

Knød Nielsen, Århøs, Nor-
ton. Få seþander efter, at
dette billede blea taget,

styrtede Niels Blønensaadt,
og mesterskabet giÞ til
Knud, Nielsen.

Hans Dalsgaard, Yejle, C. O. Jensen, Ejby,
og Niels E. Nielsen, Bogense, der blev hhv. nr.
1. og 2 i deres klasser.

Af andre bemærkelseværdige motorsports-
begivenheder i forsæsonen 1949 var bl, a., at
standardkøreren Knud Nielsen, Ãrhus, uan-
meldt tegnede sig for et par sidevognssejre ved
et Gentofteløb, hvor hans klubkammerat, Kre-
sten Krestensen, Ãrhus, var anmeldt i side-
vognsklassen, men måtte sende afbud på grund
af sygdom.

Knud Nielsen vandt silckert begge heat i
sidevognsklassen, som løbet omfattede, foran
den københavnske kører FIans Jacobsen, der
blev nr. 2.

Iøvrigt deltog i ekspertklassen ved dette
løb ikke mindre end fire udenlandske gæster,

nemlig svenskerne Gøte Brester, Eskild Carls-
son og nordmændene Verner Lorentzen og
Thorleif Andreassen, der kæmpede med eliten
af danske kørerc.

I standardklassen var det som så mange
gange tidligere Leif Hirsborg, København,
Knud Nielsen, Ârhus, Norton FIansen, Kø-
benhavn, og Niels E. Nielsen, Bogense, der
l-æmpede en drabelig dyst i deres afdelinger
for retten til at møde deltagerne fra den anden
afdeling af standardklassen i slutheatet. Del-
tagerne i den anden afdeling bestod bl. a. af
Ejvind Ffansen, Ejlstrup, Poul Kalør, Odense,
og Holger Flansen, København.

Løbets vindere blev som sagt i sidevogns-
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klassen Knud Nielsen, Ãrhus, med Hans Ja-
cobsen på andenpladsen og \Øalther Jensen,
København, og Egon \Øalther, København,
på hhv. tredie- og fjerdepladsen.

Vinder af standardløbet blev Leif Hirsborg,
København, der havde Ejvind Hansen, Ejl-
strup, på andenpladsen.

De første pladsen i hhv. ekspertklassen og
specialklassen blev besat af Gøte Brester, Sve-
rige, og Uno Jensen, København.

En udfordringsmatch mellem den norske
ekspertkører Verner Lorenrzen og Knud Niel-
sen i sidevognsklassen blev vundet af Knud
Nielsen, Ãrhus, i tiden 1,48,7, den hidtil bed-
ste tid, der var opnået med sidevogn på Gen-
tofte-banen.

- Rekordstævne af format, - således skrev
dagspressen om et jysk motorsportsarrange-
ment, der fandt sted på jordbanen i Kirke-
dalen ved Viborg. 12.OOO mennesker havde
givet møde til dette løb afholdt af Viborg
Motor Klub den 12. juni. De deltagende kørere
var i bedste form, og der blev budt på ikke
mindre end to nye banerekorder ved hhv.
Robert Nellemann, Randers, BSA, og Vitus
Kelvang, Kolding, Matchless, der begge kom
under den bestående rekord pä 1.,36,9, sat af
Knud Nielsen, Ãrhus, idet de to kørere opnå-
ede tiderne 1,34,5 og 7,36,5. Derimod lykke-
des det ikke Svend Jensen at aflive Bent Jen-
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Niels BLumensaødt, Ran-
ders, også þendt ønd.er
naonet ,Ridder Rap<, er
her lige gået ozter målstre-
gen med. sin Ariel ved et
baþleeløb i Volþ Mølle.

sens bestående rekord pã. I,25,8, idet der kun
blev kørt på tiden 1,27,5.

Resultaterne blev iøvrigt:
EÞspertklassen:

1. C. O. Jensen, Ejby . t6 p.
2. Svend Jensen, Odense 72 p.
3. Aage Jacobsen, Svendborg 11 p.

Senior stand.ørd, 500 cc:
1. Knud Nielsen, ,{rhus 76p.
2. Robert Nellemann, Randers 13 p.
3. Vitus Kelvang, Kolding 13 p.

Senior standard, 350 cc:
1. Ib Nielsen, Skive l6p.
2. Arne Mikkelsen, Ãlborg 14 p.
3. Ernst Østerlund, Silkeborg 13 p.

Jwnior solo:
1. Niels Blumensaadt, ,Ã.rhus 17 p.
2.Bent Mogensen, Kjellerup l6p.
3. lørgen Dons, Viborg . . . 10 p.

Sidevogne:
1. Carlo Sejr Jensen, Ãrhus l2p.
2. Thorkild Sørensen, Fforsens 9 p.
3. Preben Skou, Kjellerup . 5 p.

Selv om bakkeløbssporten ikke mere var så

udbredt som tidligere år, så blev der alligevel
i 1,949 afholdt flere store bakkeløbsarïange-
menter bl. a. i Hjørring bjerge og på Randers
Motor Sports bane i Volk Mølle, hvor der i
sommerens løb blev afholdt ikke mindre end to



stævner, nemlig et om forsommeren og for f.ør-
ste gang danmarksmesterskaber i bakkeløb om
efteråret, der kørtes som er todagesløb den 1.

og 2. oktober.

Banesporten på Fyn fortsatte sin sejrsgang
med stort løb p?, Fangel motorbane, et arÍaî-
gement der var kommet i stand, efter at der
var indledt samarbejde mellem Motorklubben
Vestfyn og Motorklubben Odin.

Beklageligvis fik arrangØrerne til deres før-
ste løb, der ellers var lagt op i det helt høje
plan, fra middag silende regnvejr, men publi-
kumsbesøget blev trods vejret ikke dårligt. De
bedste danske kørere deltog i løbet i selskab
med så store navne fra udlandet som den
østrigske mester Fritz Dirtl og svenskeren Ove
Braun.

Fritz Dirtl, der kom direkte fra Norge,
kunne imidlertid ikke rigtig gøre sig gældende,
hvorimod svenskeren Ove Braun og danskeren
Erh. Fisker, København, udkæmpede nogle
drabelige dyster.

Dagens hovedbegivenhed var iøvrigt et side-
vognshandicap med deltagelse af ikke mindre
end 7 sidevognskøretøjer. Vinder blev Thor-
kild Sørensen, Florsens, der også vandt de or-
dinære sidevognsløb med Carlo Sejr Jensen,
Ãrhus, på andenpladsen. Bedst placeret i den
lille sidevognsklasse blev Kr. Kresrensen,
Ãrhus, og Flans Nielsen, Haderslev.

1949

Størten af slatbeatet oed et
jysk jord.bønemestersþab i
350 cc þlassen. Al kørerne
vil nan bl. a. kwnne gex-
þende Arne Christensen,
(Pander), H erning, NSU,
Niels H. And.ersen, Silke-
borg, Triumph, Victor
Simonsen, Ålborg, BSA,
Søren Juø|, Viborg, Royal
Ent'ield., og Ib Nielsen,
Sþive, Møtchless.

I standardløbet var det Leif Bech, der gik
af med sejren foran Robert Nellemann, Ran-
ders, og Vitus Kelvang, Kolding, medens
juniorløbet blev vundet af Robert Rasmussen,
Søndersø.

Af andre baneløbsarrangementer i forsom-
meren 1949 skal næynes et af de mange løb,
Silkeborg Motor Sport afholdt på den mor-
somme bane i Hinge. Banen, der nærmest var
cirkelrund og fulgte stigninger og fald i terræ-
net, var underholdende både for publikum og
kørere, endda så underholdende for flere
kørere, at de påstod, de kom til at lide af sø-
syge ved at kØre på banen, idet en tur rundr
på denne virkede, som om det var en tur med
en rutschebane.

Beklageligvis kneb det med at samle til-
strækkeligt stort publikum på denne bane i
alle de år, den bestod.

Ved det løb, der her er tale om i sommeren
1,949,blev der sat 2 nyebanerekorder, nemlig
i specialklassen rred Ejvind Pedersen, Køben-
havn, 1,30,4, og i standardklassen ved Jens
Nielsen, Silkeborg,'1.,46,2.

Placeringer i de forskellige klasser blev iøv-
rigt:

Special solo:

t. Jørgen Nielsen, København
2. Ejvind Pedersen, København
3.Tage Sørensen, Randers .. .

13 p.
1o p.
8p.
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Junior solo:
1. Johs. Nielsen, Randers 13 p.
2.Hans Bisgaard, ,Ãrhus 10 p.
3.Chr.Dahl,Randers... 6p.

Solo 250 cc:
1. Preben Pedersen, Silkeborg 14 p.
2.Harry Andersen (Tom-Pus), Ãrhus. . 13 p.
3. Flemming Jørgensen, Odense 8 p.

Solo 350 cc:
1. Ernst Østerlund, Silkeborg 72 p.
2. Arne Svendsen, Silkeborg 10 p.
3. Eiler Svendsen, Silkeborg 7 p.

Solo 500 cc:
1. Kurt Lauritsen, Esbjerg 11 p.
2. Aage Iversen, Sønderborg 10 p.
3. Hjalmer Bisgaard, Ã.rhus 6 p.

Si.deoogne:

Aksel Müller, Ãrhus 8 p.
Leo Bachmann Skovsen, Ãrhus 6 p.

Den 24. juli, den længe ventede dato var nu
nået. Det var et stort arrangement, Køge
Sports Motorklub havde pätaget sig med ring-
vejsløbet, men klubben havde også klogeligt
forstået at sØge den fornødne assistance fra
prøvede motorsportsledere andre steder i lan-
det, så alt klappede.

40.000 tilskuere var mødt op dl et strålende
arrangement, der bød'pä fin kørsel, og det

Præsid,enten for DMU,
t'abrikant N. K. Pedersen,

lyk.ønsÞer her vinderne
efter et løb på Gentot'te
stadion. Fra oenstre nr. 7,

Aage Andersen, nr, 11,

Henning Pedersen, og nr. 5,

Orla Knudsen, d,er bærer
den gyldne hjælm.

strålende sommervejr var ydermere medvir-
kende til at skabe den helt store succes.

Da søndag morgen den 24. juli oprandt,
herskede der international grand-prix-stem-
ning over Køge og TT-banen på ringvejen.

Kl. 15,00 bød formanden for den arrange-
rende klub, automobilforhandler Ib J,rng-
gaard, velkommen med en speciel velkomst til
Køges politimester, Vagn Bro, hvis velvilje
overfor motorsporten havde muliggjort det
store arrangements gennemførelse. En speciel
velkomst blev også rettet dl Køge bys vice-
borgmester, Jørgensen, og hofjægermester
Collet, hvis jorder var inddraget som parke-
rings- og tilskuerpladser.

Viceborgmesteren bød derefter den store
folkemængde velkommen til Køge by og øn-
skede den arrangerende klub held og lykke,
ligesom han udtalte en hyldest til politimester
Vagn Bro, der som den første politimester i
Danmark havde haft mod og dristighed til at
stille sig bag og give tilladelse til afholdelse af
et hastighedsløb på afspærret vej.

Politimester Vagn Bro fik derefter ordet
som tredie taler og fremholdt den engelske

definition af en sportsmand: at være en

gendeman - og fortsatte: - Vi er alle enige om
at ønske de mennesker, der sidder pâ" racer-
maskinerne, det bedste held under udøvelsen
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Køreren længst til ,uenstre, nr. 18, Søren Juul, Viborg, Triwmph, har hcr på sin hjenmebane i Løvel hå,rcl þonleur-
rence øf nr. 16, Arne Svcnclsen, Silkeborg, AJS, nr. 12, Jens Nielsen, Silheborg, Ariel, og nr. 15, Niels Blørnensøødt,
Ranclers, AJ S.

af deres sport. Vi håber, de må være fuldendte
gentlemen, og det tror jeg, de vil være.

Politimesteren foretog derefter den endelige
åbning af bbet.

Klassen for solomaskiner indtil 350 cc, der
startede først, havde i alt 1,6 ryttere til start.
Løbet for denne klasse gik over 15 omgange.

Victor Simonsen, Ãlborg, Tirumph, lagde
sig straks efter starten i spidsen for feltet, og
hans gennemsnitsfart for de første omgange
blev på ca.75 kmll

Da ca. halvdelen af de 1,5 omgange var
kørt, begyndte en drabelig kamp mellem Vic-
tor Simonsen og Kiehn Bertelsen, Ringsted,
Velocette, der nu havde arbejdet sig frem til
en førerstilling.

På dette tidspunkt så stillingen i feltet sålc-
des ud. Victor Simonsen, Ãlborg, Triumph, i
spidsen efterfulgt meget tæt af Kiehn Bertel-
sen, Ringsted, Velocette, Axel Jensen, Ãlborg,
Triumph, Ejner Andersen, KØbenhavn, Velo-
cette, Orla Knudsen, København, Jawa, Johs.
Nielsen, Randers, BSA, Erhardt Fisker, Kø-
benhavn, Jawa, Aage Andersen, København,

Jawa, Axel Jensen, København, Velocette, og
Helge Kamuk, Sundby, der kørte Sv. Aage
Sørensens Excelsior.

Billedet vekslede derefter ustandselig, un-
dertiden var Victor Simonsen forrest og Kiehn

Bertelsen på andenpladsen og omvendt. Kam-
pen i førergruppen var hårcl. Axel Jensen fra
Ãlborg havde vrøvl med sin maskine, der
begyndte at sætte ud. Endelig blev det sort-
hvidternede flag vist ved målstregen, og feltet
snste i mål i følgende rækkefølgez

1. Kiehn Bertelsen, Ringsted, Veloc. 19,57,3

2. Victor Simonsen, Ãlborg, Triumph 20,01,0
3. Helge Kamuk, Sundby, Excelsior 20,32,0
4.Ejner Andersen, København, VeI. 21.,02,0

Det var derefter de store maskiner indtil
750 cc, der skulle overtage banen, og selv om
det kun i korte overgange i 350 cc løbet havde
været jyske kørere, der havde -været de domi-
nerende i førerfeltet, så var man klar over, at
det i 750 cc klassen ville blive jydernes jagt
pà jyder. Det var kun et spørgsmål, om de

bedste placeringer skulle gå til Ãlborg, Ran-
ders, Kolding eller Ãrhus.

I ah 27 ryttere mødte til start i denne klasse,

der kørte 25 omgange på den 1580 m lange
bane.

Starten gik, og af sted for feltet, selv om et
par stykker straks blev bagefter som følge af
kollidering under igangløbning af maskinerne.

Robert Nellemann, Randers, tog straks

spidsen med sin BSA og øgede støt sin fører-
position omgang for omgang, og publikum
havde så småt forberedt sig på at skulle fejre
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Ejvincl Hansen, Ejlstrøp, er d.en d.ansþe motorkører,
d.er bar bjemført t'lest t'ørsteplad.ser og d.anmarþsme-
stersþaber i trial.

ham som sejrherre af klassen, men det skulle
for Nellemann desværre gå anderledes.

Robert Nel.lemanns omgangshastighed lå på
ca. 81 km/t og langsidetophastigheder pä 740
km/t.

Elter L7 omgange så stillingen i lørerfeltet
således ud: Robert Nellemann, Randers, BSA,
Knud Nielsen, Ãrhus, Norton, Vitus Kelvang,
Kolding, Matchless, Bent Jensen, ,Ã.rhus, AJS,
og Robert Rasmussen, Søndersø, Norton.
Denne stilling holdt til og med 19. omgang,
men da feltet kører ud på 20. omgang, har
Knud Nielsen overraget førstepladsen med
Vitus Kelvang pä andenpladsen, medens
Robert Nellemann på grund al et, utæt olierør
må se sig henvist til trediepladsen. Det vtætte
olierør tvang Robert Nellemann til at udvise
forsigtighed resren af løbet og berøvede ham
således en tilsyneladende sikker førsteplads.

Knud Nielsen blev nu norerer for omgangs-
hastighed pä 82kmlt, og der blev virkelig tale
om kamp på kniven om de første pladser.
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Inden feltet kørte i mål, skete der dog yder-
ligere forskydning, idet Vitus Kelvang gled
rilbage på trediepladsen, medens Robert Nelle-
mann overtog andenpladsen, og Knud Nielsen
køræi mål som sikker vinder.

Den endelige resultatliste lor 750 cc klassen
kom til at se således ud for de 5 bedst place-
rede:

1. Knud Nielsen, Ãrhus, Norton .. . . 29,40,0
(Gennemsnitsf an 7 9,8 km/t).

2. Robert Nellemann, Randers, BSA 30,53,0
3. Vitus Kelvang, Kolding, Matchless 30,55,0
4. R. Rasmussen, Søndersø, Norton 3L,OO,O

5. Bent Jensen, Ãrhus, AJS . 31,,76,0

Kjeld Samsing, Norge, BM\tr, der var mødt
til start i stedet for englænderen O. S. Scotts,
der var udgået på grund af maskinskade,
kunne ikke rigtig gøre sig gældende. Iøvrigt
skete der en del frafald under løbet, således
udgik Agner Flansen, København, BSA, og
Gunnar Due, Køge, BSA, begge med maskin-
skader på et tidspunkt, hvor de 1å godt pla-
ceret i føreúeltet.

Dagens hovedbegivenhed, ekspertklassen,
der omfattede 12 ryttere, heriblandt 3 norske
og 2 svenske,tørnede nu ud på de 35 omgange,
som løbet for denne klasse omfattede.

Ekspertklassen kom faktisk til at forme sig
som et rent norsk opgør mellem Leif Sam-
sing, Velocette, Leif Basse Flveem, Norton, og
Kjell Backe, Velocette, dog skete der det på de
sidste omgange, at danskeren Poul Kalør med
sin nye 350 cc AJS-racer blandede sig i opgø-
ret og placerede sig som en overraskende nr. 3

efter de to førstnævnte nordmænd, medens
Kjell Backe måtte se sig henvist til en fjerde-
plads.

Af danske deltagere i ekspertklassen skal
endvidere næynes Helge Kamuk, Sundby, der
også her kørte en af Sv. Aage Sørensens Ex-
celsior-racere, samt Orla Knudsen, der kørte
Jawa.

Tider og placeringer i ekspertklassen så

iøvrigt således ud:
1. Leif Samsing, Norge, Velocette .. 4O,OO,O

2.Leif Basse Flveem, Norge, Norton 4O,O2,O

3. Poul Kalør, Danmark, AJS .. . . .. 4L,l5,O
a. Kjell Bache, Norge, Velocette . . 47,22,0
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Feltet i 5OO cc standard er ude p,3 sid.ste olnga.ng eed et løb på SilÞeborg Motor Sports bane i Hinge, og i spidsen
liggernr. 17,ErnstØsterland,silkeborg,Triamph,ognr. 15,KnødNielsen,,Ãrhus,Norton.

Af uheld i ekspertklassell skere der dette i
10. omgang, at Ejner Andersen, København,
Velocette, i det første sving efter opløbslang-
siden tørnede ind i N. V. Jensen, Odense,
Velocette, så han slog en kolbøtte med sin
maskine over nogle halmballer og endte inde
i en have. Ingen af de to danske kørere fik
mén af styrtet. Ejner Andersen kunne således
fortsætte løbet, hvorimod N. V. Jensens ma-
skine havde lidt så stor overlast, athan mâ"tte
udgå.

Efter løbet oyerrakre politimester Vagn Bro
enorme laurbærkranse til vinderne, og der var
blomster fra klubbens formand Ib Junggaard,
DMU's præsident, N. K. Pedersen, og SMU's
formand, Poul Rasmussen, der havde været
en af hovedpersonerne i hele tilrettelægningen
al det store løbsarrangement, som klappede i
mindste detaille.

Efter løbet udtalte politimester Vagn Bro
iøvrigt: - Jeg er glad over, at alt klappede så

fint. Jeg vil personlig gå ind for, at der igen
næste år bliver givet tilladelse til at køre dette
Iøb, der samler hele landets interesse om vor
smukke og fremskridtsvenlige by.

- Ansvaret var også mit. Jeg var imidlertid

på forhånd overbevist om, ar vi nok skulle
formå at klare sagerne, og min tiltro til arraî-
gØrerne som til mine egne folk er jo heller ikke
blevet skuffet.

- J.g tror ikke, der har været en eneste

ubehagelig episode hverken før, under eller
efter løbene, og i betragtning af, at det er før-
ste gang, vi laver et sådant arrangement, synes
jeg, det er ganske pænr klarer. Fra politiets
side skal der ikke rrære noger i vejen, hvis man
ønsker dette grand-prix gentaget, og da både
ekspertudvalget og kørerne var tilfredse med
banen, giver den side af sagen også sig selv.

Så var det løb køft, men sommeren 1949
bød endnu på mange store motorsportsbegi-
venheder.

Der blev afholdt kombineret automobil- og
motorcykelløb pä Fangel motorbane med den
lokale automobilkører Ejler Kronsbjerg som
primus motor.

I Næstved åbnede DMU's præsident, N. K.
Pedersen, i overværelse af 10.000 tilskuere
Næstved sødion som motorbane den 10. juli,
hvor de to danske ekspertkørere, Kiehn Ber-
telsen fra Ringsted og Erhardt Fisker, Køben-
havn, var dagens oplevelse i deres drabelige
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dyst om førstepladsen, der tilfaldt sidstnævnte.

JMS's sommerstævne 7949 manglede heller
ikke, idet et sådant afholdtes søndag den 3.
juli i Snoghøj arrangeret af Fredericia Motor-
klub.

Et motorløb i forbindelse med stævnet blev
oyerværet af 3000 tilskuere, der fik en række

spændende heat at se. Et enkelt alvorligt styrt
gik ud over Børge Mørk, Kolding, så han ikke
i standardklassen kunne forsvare de sydjyske
farver. Sejren gik nu til Knud Nielsen, Ãrhus,
Norton.

løvrigt blev dagens sejrherrer i de forskel-
lige klasser: Irving lrvinger, København, Niels
E. Nielsen, Bogense, Sv. Aage Jespersen, Kol-
ding, Carlo Sejr Jensen, Ãrhus, og Hans Niel-
sen, Fladerslev.

Slag i slag gik det, det ene store motorløbs-
arrangement afløste det andet, enkelte søn-
,dage var der sommeren igennem helt op til tre
rstore motorløbsarrangementer forskellige ste-

der i landet, så der ligefrem var kamp mellem
løbsarrangørerne om at skaffe de bedste felter
af kørerc til deres programmer.

Af klassiske løb og mesterskabsløb var den

første store begivenhed i 1949 Elektrolløbet,
der igen blev kørt efter en pause fra 1938,

denne gang på Charlottenlund travbane med

deltagelse af eliten af Nordens ekspertkørere
på 1000 m bane.

Elektrolløbet var altså genopstået efter 11

Carlo Sejr Jensen og hans

sideoognsrnand, Harry H.
Andersen, Àrhus, i en pre-
þær situ.ation med deres

HRD på. toppen af en

baþheløbsbane.

års pause og fik i 7949 ved sin nye premiere
vel nok den populærest tænkelige vinder i den
sympatiske gamle mesterkører Sv. Aage Eng-
strØm, der på daværende tidspunkt havde på-
begyndt at trække sig ud af aktiv motorsport,
idet han yndede at kokettere med sin høje
alder - han var 40 är - men viste endnu
engang, athan ikke havde glemt at køre bane-
Løb, när der virkelig stod noget på spil.

Efter sejren, der var meget populær, ville
den spontane hyldest, der slog ned mod ham
lra det tusindtallige publikum, ingen ende

tage.

Iøvrigt skal der henvises til den samlede

omtale af løbene, der blev kørt om Elektrol-
pokalen, som findes andet sted i bogen.

Det blev derefter de forskellige mesterskabs-
løbs tur til at løbe af stabelen, selv om der en

enkelt ledig søndag ind imellem blev afviklet
et stort motorsportsstævne på Bornholm, der
gik over to dage.

Der var både dansk og svensk deltagelse i
det store stævne, der virkelig blev en succes.

Også den nye bane i Næstved fulgte succes-

sen fra åbningsløbet op med et stort interna-
tionalt arrangement den 21. august, hvor der
var ikke mindre end 15.000 tilskuere; der
kunne simpelt hen ikke presses flere ind på

stadionbanen.

Dagens hovedbegivenhed var et come back

for Hans Flansen, Næstved, der startede efter
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To af dansÞ motorcykelsports kørere, der begge bar
hjemført et øtal at' pløceringer og tndnge mestersþaber,
Ejvind Hansen, EjLstrwp, og Knttd. Nielsen, Å,rhøs, tak-
þer her hinanden for god kamp oed. et Iøb iVolle MøIIe.

11 års fravær fra slaggebanen, men han kla-
rede sig fint og opnåede en 2. plads efter Vagn
Petersen, Roskilde, og fulgt af Flans \Øeiling
Nielsen. Det skal dog siges, at Flans Flansen
kun startede i specialklassen, hvorimod han
køræ i ekspertklassen, da han lagde op.

Ekspertklassen havde Aage Andersen som
vinder med nordmanden FIenry Andersen på
andenpladsen og den kun l8-årige svensker
Göte Ohlsson på trediepladsen. Göte Ohlsson
var senere pä dagen i det store handicap udsat
for et voldsomt styrt, der medførte, at han
blev kørt på hospitalet, hvor man dog straks
konstaterede, at haî var sluppet fra uheldet
kun med en skramme på den ene albue. Det
voldsomt udseende styrt i forbindelse med, at
luften var slået ud af Göte Ohlsson, var med-
virkende til den omgående hospitalsindlæg-
gelse, der dog havde været ganske unødvendig,
da han var allright igen efter ca en times for-
løb.

1949

Bedst placeret i dagens standardløb blev
Leif Hirsborg, Arthur Ovesen og Norton
Ffansen, medens juniorklassen blev vundet af
Nordahl Andersen med Kaj Larsen og Joerges
Bagger på anden- og trediepladsen.

Ãrets første mesterskabsløb var landsdels-
mesterskaber t baneløb, Íørst de jyske jord-
banemesterskaber den 31. juli på Hem Odde
og derefter de fynske jordbanemesterskaber
den7. august i Bogense.

Ãrhus Motor Klub var arraîgør af de jyshe
jordbanemestershaber, og ikke mindre end,52
deltagere var anmeldt.

I 250 cc solo standardklassen førte den jyske
mester fru 1948, Preben Pedersen, Silheborg,
BSA, til sidste sving før màL, hvor det lykke-
des Henry Sørensen, Silheborg, BSA, at presse

sig foran og blive jysk jordbanemester 1949
i tiden 7,34,2.

Vinderne af de indledende heat i 350 cc

standardklassen, Ib Nielsen, Skive, Matchless,
og N. O. Jensen, Ãlborg, Triumph, kæmpede
i slutheatet en drabelig dyst om mesterskabet,
som gik til Ib Nielsen i tiden 1,25,0.

I klassen indtil 750 cc solo standard var der
et drabeligt opgør mellem vinderne af de ind-
ledende heats, Niels Blumensaadt, Ã.rhus,
BSA, og Knud Nielsen, Ãrhus, Norton. Det
blev det mest spændende løb, der hidtil havde
-væretkøft på Hem Odde, og var Blumensaadt
ikke styrtet, er der vist ingen tvivl om, hvem
der var blevet jysk mester. Nu blev det Knud
Nielsen, Norton, der fik laurbærkransen og
titlen jysk jordbanemester 7949 i tiden 7,25,
altså beholdt han sit mesterskab, som han også

vandt i 1948,

En efterfølgende ønskematch mellem Knud
Nielsen og Niels Blumensaadt blev vundet af
sidsmævnte i tiden 7,24,0, medens Knud Nieþ
sen fik noteret tiden 1,24,9.

Jysk jordbanemester 1949 i specialklassen
blev \Øilly Andersen, Kolding, der i slutheatet
besejrede sin nærmeste honkurrent, Peder
Andersen, Esbjerg. Vindertiden i specialklassen
var 1,20,5.

Indledende heat i sidevognsklassen indtil
600 cc var vundet af Kresten Krestensen,
Ã.rhus, Norton, og Vagn Poulsen, Fforsens,
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Triumph, og i slutheatet .vaÍ det Kresten Kre-
stensen, der løb med mesterskabet i tiden
1,25,4.

De to HRD-kørere i sidevognsklassen over
600 cc, Thorkild SØrensen, Florsens, og Carlo
Sejr Jensen, Ãrhus, havde hver vundet deres

indledende heat, og i slutheatet blev det Thor-
kild Sørensen, der sejrede i tiden 1,22,8 og sik-
rede sig mesterskabet.

Efter dagens sidste heat blev alle mestrene
laurbærkranset og køt'te æresrunde.

De fynske jordbanemesterskaber bød ikke
på de store overraskelser, idet alle favoritterne
fik et mesterslcab med sig hjem.

Placeringerne blev såledesr

EÞspert:
1. Aage Andersen, København 3,34,5
2. Niels E. Nielsen, Bogense .. 3,40,1.

3. Svend Nissen, Odense 3,40,9
4. Sv. Aage Rasmussen 3,43,0

S pecial:
1. Niels E. Nielsen, Bogense 1,48,5

(Fynsk jordbanemester 7949).
2. Svend Nissen, Odense .. .. 7,49,3
3. Sv. Aage Rasmussen, Odense 1,50,6

Senior stand,ørd.:

1. Ejvind F{ansen, Ejlstrup 7,56,0
(Fynsk jordbaneme ster 79.49).

Nr. 17, HjøLmer Bisgaarcl,

'4.rbus, har ber taget t'ørin-
gen i 350 cc þlassen med
Niels Blumensøadts Ariel
efter at haoe f,ået rnasþ.in-

sþade ¡ned sin egen mashi-
ne. De øorige tre þørere er
N. O. Jensen, Alborg.
Triarnpb, Harry H. Ander-
sen, .Ãrbus, Matcbless, og

Børge Pedersen, .Ãrhus,

BSA.

2. Poul Kalør, Odense 7,56,4
3. Robert Rasmussen, Søndersø 2,00,2

Sideoogne:
1. Sv. Schmidt, Kerteminde . 2,17,4

(Fynsk jordbanemester 7949).
2.Lisbjerg Jørgensen, Odense 2,20,8

Et indlagt juniorløb til at give seniorkørerne
de fornødne pauser blev vundet af Asger L.
Christensen efterfulgt af Carlo Ffansen og Sv.

Nielsen.
En anden stor mesterskabsbegivenhed på

Fyn i 1949 var de nordiske mesterskaber på
1.000 m, der var overdraget Fyens Motor
Sport at afvikle på Fyens væddeløbsbane søn-
dag d. 25. september. Det store arrangement
fik i alle henseender en vellykket afvikling og
var besøgt af ca. 18.000 tilskuere.

Nordmændene mødte som i 1948 til nordi-
ske mesterskaber med deres elitekørere og
deres veltrimmede materiel, noget der med-
førte, at de også r 1,949 tog broderpartei af
sølvtøjet med hjem, samt både holdmesterska-
bet og det individuelle mesterskab ved Leif
Basse Ffveem, der altså blev nordisk mester
for anden gang i træk.

I nationsmatchen placerede de danske del-
tagere sig som nr. 2 efter Norge med Finland
på trediepladsen.

Bedst placeret dansker i kampen om det in-
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dividuelle nordiske mesterskab var Aage An-
dersen, der blev nr. 3, og Sv. Nissen, der blev
nr.5.

Foruden ekspertkørernes kamp om det nor-
diske mesterskab blev der også budt på gode
og spændende standardløb og sidevognsløl>
med afsluttende handicaps.

Placeringerne i standardløbet så således ud:
1. Knud Nielsen, Ãrhus, Norton . . . . 3,13,8
2. Poul Kalør, Odense, AJS . 3,19,4
3. Robert Rasmussen, Søndersø, Nort. 3,27,2
4. Vitus Kelvang, Kolding, Matchless 3,22,2
5. Ejvind Flansen, Ejlstrup, BSA .. . . 3,22,6
6. Aage lversen, Sønderborg, AJS . . 3,27,8
T.IJ.olger Flansen, København, Ariel 3,34,5
8. Finn Larsen, København, BSA . . . . 3,36,2
9. Sv. Schmidt, Kerteminde, BSA .. .. 3,36,2

Sidevognsklassen talte kun tre deltagere,
men til gengæld var de meget hurtigt kørende.
Den gamle kæmpe, David Axelsson, Køben-
havn, var mødt med sin DANIA-JAP og Sv.
Knudsen, Odense, og Carlo Sejr Jensen, Ãrhus,
hver med en ny Vincent HRD.

I flere måneder før løbet havde Carlo Sejr

Jensen gået og trimmet og tunet sin HRD,
så han var helt uimodståelig, selv om Sv.
Knudsen fulgte ham til døren. David Axels-
son kunne derimod ikke rigtig være med med
sin ellers så frygtede DANIA-JAP, der nu
havde fundet sin overmand.

Carlo Sejr Jensens bedste tid blev 3,17,7,

Det oar til tider nogle
ord.entlige flyae tu.re,

þørerne þunne þ,omme øcl

på et'ter at haae forceret
rlen sidste baþþeleam vecl et

baþþeløb. Her er det Niels
Blømensøadt, Rand,ers, d,er

er gået særlig højt tiL oejrs
tnecl sin Ariel.

altså betydelig bedre tid end standardkørerne
opnåede i soloklassen. Sv. Knudsen og David
Axelssons bedste tider blev hhv. 3,13,3 og

3,27,4.

Man var derefter klar til nordiske mester-
skaber på kortbane, der i 1,949 blev afviklet i
Trondheim i Norge den 11. september.

I nationsmatchen blev Danmark henvist til
trediepladsen efter Norge og Finland, og i
den individuelle konkurrence blev de to bedst
placerede danske kørere Aage Anderesn og
C. O. Jensen, der blev hhv. nr.3 og nr.7,
Bent Jensen blev nr. 8, hvorimod den faste
landsholdskører Orla Knudsen havde mãttet
sende afbud på grund af sygdom.

Ãrets sidste rundbanemesterskaber, nemlig
de danske jordbanemesterskaber på 1000 m
bane, var af DMU overdraget Hobro Motor
Sport til afvikling på jysk motorbane søndag

den 18. september.
Ikke mindre end 90 ryttere var anmeldt dl

start i de forskellige klasser.

Efter at præsidenten for DMU, fabrikant
N. K. Pedersen, havde åbnet mesterskaberne,
gik første start i 250 cc solo standard, hvor der
kun kørtes et heat. Danmarksmesteren fra
1948, Sv. Aage Sørensen, København, var
sygemeldt som følge af et styrt, han havde
lraft ved et TT-Løb i Holland nogen tid i for-
vejen, så han kunne ikke stille op og forsvare
sit mesterskab, som nu blev overtaget af Pre-

461



1949

ben Pedersen, Silkeborg, BSA, 4,17,1, med
Erling Jensen, København, Britisk Excelsior,
4,22,2, og Frits Madsen, Silkeborg, BSA,
4,35,1, på anden- og trediepladsen.

I klassen for solo standardmaskiner indtil
350 cc var der to indledende heats, hvor de
seks hurtigste fra hver indledende heat gik
direkte til slutheatet om mesrerskabet.

Deltagerne i slutheatet, som havde placeret
sig i de indledende hears, var følgende kørere;

1. Poul Kalør, Odense, AJS 3,45,8
2.Ejnar Andersen, København, Velo. 3,52,8
3. Ib Nielsen, Skive, Matchless .. . . 3,55,7
4. N. O. Jensen, Ãlborg, Triumph .. 3,57,7
5. Ernst Østerlund, Silkeborg, Trium. 3,58,2
6. Finn Larsen, København, BSA . . 3,59,1
7.E1ler Svendsen, Ãlborg, Triumph 4,05,5
8. Harry Andersen, Ãrhus, Matchless 4,07,2
9.Orla Knudsen, København, Jawa 4,10,0

10. Axel Jensen, København, Velocette 4,23,0
11. Victor Simonsen, Ãlborg, Triumph 4,23,3
12. Arne Mikkelsen, Ã.lborg, BSA . . .. 4,23,6

Vinder af slutheatet og danmarksmesrer
7949 i 350 cc solo standard blev Poul Kalør,
Odense, AJS, i tiden 3,57,1, og de efterføl-
gende blev N. O. Jensen, Ãlborg, Triumph,
3,59,8, Finn Larsen, København, BSA, 4,07,0,
Victor Simonsen, Ã.lborg, Triumph, 4,7!,0,
Ejler Svendsen, Ãlborg, Triumph, 4,17,2, og
Harry Andersen, Ãrhus, 4173,3.

I senior solo 500 cc vat anmeldt 29 ryttere

OrLa Knødsen, København,
oiser her sit baghjul for en

af de rnønge udenlandsþe
storkørere, der d,eltog i
løbene på Glad,salese

stadion.

til start, og der kørtes tre indledende heats og
opsamlingsheat, inden man var klar til slut-
heatet om danmarksmesterskabet.

I første indledende heat blev placeringerne
således:

1. Henry Vorre, Viborg, BSA . . .. .. 3,51,6
2.Holger Flansen, København, Ariel 3,53,3
3. Axel Jensen, .Ã,lborg, Norton .. . . 3,54,7
4. Jørgen Rasmussen, Flarndrup, Rudg. 4,08,0
5. Kjeld Ffansen, Fåborg, Matchless. . 4,22,4
6. Vagner Larsen, .AJborg, AJS . . .. . . 4,33,1
T.Petet Jacobsen ....4,37,6

I andet indledende heat blev placeringerne
således:

1. Poul Kalør, Odense, AJS . 3,48,0
2. Robert Nellemann, Randers, BSA. . 3,49,0
3. Norton Ffansen, Holbæk, Norton .. 4,03,7
4.Børge Pedersen, Ãrhus, BSA .. .. .. 4,05,0
5. Viggo Thomadsen, Randers, Norton 4,08,9
6. Ejner Carlsen, Ringsted, Ariel . . .. 4,09,1

I tredie indledende heat blev placeringerne
således:

1. Knud Nielsen, Ãrhus, Norton .. . . 3,47,0
2. Niels Blumensaadt, Ãrhus, Ariel . . 3,48,6
3. Agner FIansen, København, BSA.. 3,56,7
4. Aage Iversen, Sønderborg, BSA . . 3,57,5
5. Viggo Rasmussen, Ølstykke, BSA . . 4,23,6

1. opsamlingsheat:
1. Axel Jensen, København, Velocette 3,57,3
2.Ejvind Ffansen, Odense, BSA . . .. 3,57,7
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3. Aage Iversen, Sønderborg, BSA . . 3,52,7

4. Vagner Larsen, Ãlborg, AJS . . .. .. 4,11,5

5. Viggo Rasmussen, Ølstykke, BSA.. 4,t6,9
6.Peter Jacobken .... 4,79,7

7. Kjeld Flansen, Fåborg, Matchless.. 4,37,3

2. opsamlingsheat:
1. Agner Ffansen, København, BSA. . 3,55,2
2. Vitus Kelvang, Kolding, Matchless 4,02,0

3. Viggo Thomadsen, Randers, Norton 4,09,8
4.Ejner Carlsen, Ringsted, Ariel . . .. 4,18,6
5.8ørge Pedersen, Ãrhus, BSA . . .. .. 4,2L,l

Man var derefter klar til slutheatet om dan-
marksmesterskabet, hvori deltog de to hur-
tigste fra de tre indledende heats og de to hur-
tigste fra hver af de to opsamlingsheats.

Danmarksmester på 1000 m 7949 blev
Knud Nielsen, Ãrhus, Norton, der kørte i
mål som sìkker vinder i tiden 3,48,6 efterfulgt
af Poul Kalør, Odense, AJS, 3,53,2, Niels
Blumensaadr, Ãrhus, Ariel,3,56,2, Aage lver-
sen, Sønderborg, BSA, 3,57,6, Robert Nelle-
mann, Randers, BSA, 3,59,0, Agner FÏansen,
København, BSA, 4,1.3,0, Holger Flansen,
København, Ariel, 4,t5,0, og Henry Vorre,
Viborg, BSA, 4,12,0.

I specialklassen indtil 350 cc var der mødt
4 kørere til start, og de blev placeret i følgende
nummerorden:

1. Aage Andersen, København, JAP .. 3,47,2
Danmarksmester 1949.

2. N. V. Jensen, Odense, JAP . . .. .. 3,57,6

I 949

NieLs Blwrnensaadt,,Ã,rhws,
stlrter ned sin BSA i sløt-
beatet z,ed. jyshe jordbane-

mestersþaber på Hen Odde
i 1949.

3. Jens Nielsen, Silkeborg, JAP . . .. . . 4,1.3,7
4. Svend Larsen, Roskilde, HVA . . .. 4,13,7

I sidevognsklassen indtil 500 cc manglede
danmarksmesteren Íra 7948, E. V. Mathiesen
til start, idet han ved et DMU-bestyrelses-
møde om formiddagen var blevet sat i karan-
tæne grundet mislighed med sidevognsmandens
licens.

I indledende heats 1. afd. i denne klasse blev
placeret: Kresten Krestensen, Ã.rhus, Norton,
4,05,7, Rasmus Kornum, Ãlborg, Triumph,
4,07,1, medens Vagn Poulsen, FIorsens,
Triumph, som følge af vrøvl med motoren
først kom ind en omgang efter vinderen i
tiden 5,16,8. Egon \Øalther, København,
Triumph, bøjede i et aÍ de første sving side-
vognshjulet ind under sidevognskassen og for-
,rgr" 

^, 
gennemføre med sidevognen svævende 

'

i luften, men han blev vinket ind af løbsledel-
sen.

I 2. a[d. blev placeringerne: Henrik Bæk-
gaard, Randers, AJ9,4,23,1, Erik Greve, Kø-
benhavn, Ariel,4126,9, Frank Larsen, Ãlborg,
'Iriumph, 4,29,8, og Grønlund Andersen, Kø-
benhavn, BSA, 4,54,8.

Slutheatet gav følgende resultat:

1.. Kresten Krestensen, .Ã.rhus, Norton 4109,0

Danmarksmester 1949,
2. Rasmus Kornum, Ãlborg, Triumph 4,10,0
3. Erik Greve, København, Ariel .. . . 4,25,9
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Det oar en overgd,ng meget moderne, at Þørerne hørte
and.er d.æþnapne tdget frd popillære personer i apisernes
tegneserier, Denne Þører, Harry H. Anclersen, Àrbus,
Matchless, oør såled.es på motorbdnerne þun þendt
und.er naønet ,Torn-Pøsso, tdget frd tegneserien ,Tom-
Puss og Ole Bamlen i Aørhøs Stitfstidende.

Heller ikke i starten om danmarksmester-
skabet for sidevogne over 600 cc ændrede bil-
ledet sig fua første til sidste omgang. Placerin-
gen blev:

1. Carlo Sejr Jensen, Ãrhus, HRD . . 3,50,0
Danmarksmester 7949.

2.Helge Albrechtsen, Lynge, BM\f . . 3,59,7
3. David Axelsson, Københ., D.-JAP 4,06,1
4.FIans Nielsen, Fladerslev, BM\ø. . 4,11,6

I specialklassen solo indtil 500 cc var der
18 deltagere anmeldt til mesterskabet, alle med

JAP-maskiner.
Mesterskabet blev afgjort oyer to indle-

dende og et slutheat.

I første indledende heat blev man vidne til
en spændende opløbskamp mellem Uno Jen-
sen, København, der blev nr. I i 3,3!,4, og
Kiehn Bertelsen, Ringsted, der blev nr, 2 i
3,37,9.

I 2. indledende heat var der slutkamp mel-
lem 4 ryttere, hvor resultarer i mål blev Orla
Knudsen, København, 3,33,3, Svend Nissen,
Odense, 3,34,3, Sv. Aage Rasmussen, Odense,
3,40,2, og Jørgen Nielsen, København, 3,43,4.

De seks hurtigste fra disse to indledende
heats gik direkte til slutheat, medens resten
gik til opsamlingsheat, hvorfra de fire hurtig-
ste kom med i slutheatet. Imidlertid blev tre
af de deltagende syv kørere i opsamlingshearet
hængende på målstregen, og de øvrige fire sik-
rede sig ret til slutheatet ved at gennemfØre
opsamlingsheatet i følgende tider: Aage An-
dersen, København, 3,39,8, Villy Andersen,
Kolding, 3,4'1.,5, Ejvind Pedersen, København,
3,47,5, og Jeppe Ussing, Børkop, 4,12,7.

Man var derefter klar til slutheatet, og dan-
marksmesterskabet i specialklassen indtil 500
cc blev Orla Knudsen, København i tiden
3,32,1,. Orla Knudsen kom imidlertid ikke
sovende til sit mesterskab, idet han måtte
kæmpe en drabelig dyst med nr. 2, Aage An-
dersen, København, der blev noteret for tiden
3,33,0. De følgende pladser blev besat af Uno
Jensen, København, 3,41,0, Ejvind Perersen,
København, 3,43,2, Niels E. Nielsen, Bogense,
3,46,9, og Jørgen Nielsen, København, 4,47,2,

Endelig blev der afviklet et danmarksme-
sterskab mere i 1949, og det var en premiere,
idet man for første gang havde udskrevet et
danmarskmesterskab i bakkeløb, endda også
for specialmaskiner.

Løbsarcangementet var lagt i hænderne på
Randers Motor Sport, der afviklede mesrer-
skabsløbet som er todagesstævne på klubbens
bane i Volk Mølle den 1. og 2. oktober, og det
skal straks siges, at alt klappede - det kunne
simpelt hen ikke afvikles bedre.

Lørdagen den 1. oktober blev brugt til ind-
ledende Íorsøg, således at de forskellige kørere
kunne føle hinanden på tænderne, ligesom
man kunne blive klar til den endelige afgø-
relse om søndagen.

Lørdag aften havde Randers Motor Sport
arrangeret en festlighed for de deltagende
køtere, så man søndag var klar tiI den afgø-
rende dyst.
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De to þendte leøbenbøønsþe motorþørere SÞjold Pedersen og Erh. Fisleer, d.er i året 1950 gennetnførte Monte Carlo-
løbet samrnen med. bilerne og ad samrne rate, rnen med, en 250 cc Pøch motorcykel, som d.e ber ses ned. efter anÞotn-
sten til målet.

I 250 cc sandard blev det Henry Sørensen,
Silkeborg, der kørte danmarksmesterskaber
hjem i tiden 20 sek. På andenpladsen fulgte
klubkammeraten Fritz Madsen, BSA, med
tiden 20,9. De tre øvrige kørere i klassen:
Helge Ffansen, Jørgen Nielsen og Bent Jensen
besatte de tre sidste pladser i den nævnte ræk-
kefølge.

I 350 cc klassen for standardmashiner var
kørerne megff jævnbyrdige, men der blev Ib
Nielsen, Skive, Matchless, der fik de bedste
tider i de to starter og dermed danmarksme-
sterskabet. Tiderne blev 19,5 og 79,3.

De øvrige kørere i klassen blev placeret
således:

2. E. Svendsen, Ãlborg, Triumph 20,2-27,0
3.8. Østerlund, Silkeb., Triumph 20,4-27,0
4. Arne Svendsen, Silkeborg, BSA 21.,4-20,5
5. Arne Mikkelsen, Ãlborg, BSA 21,0-20,9

6. Poul Kalør, Odense, AJS . . .. 21,0-23,3
7. V. Simonsen, Ã.lborg, Triumph 27,8-27,2
8. M. Gornitzka,København, Vel. 21,4-21,3
9. H. H. Andersen, Ã.rhus, Match. 21,6-21.,3

10. Johs. Nielsen, Randers, BSA.. 27,6-2I,3
11. J. Gornitzka,København, Mat. 22,5-22,0
12. F. Larsen, København, BSA. . 24,0-

500 cc standard blev en meget spændende
klasse. Man var på forhånd nogenlunde klar
over, at der ville blive kamp mellem indeha-
veren af rekordtiden på banen, Knud Nielsen,
Ãrhus, og Poul Kalør, Odense. Om lørda-
gen havde Poul Kalør kørt hurtigst i tiden
19,4, mens Knud Nielsens hurtigste tid var
blevet 19,6.

Om søndagen kørte Kalør i sit første forsøg
pä 79,6, og samme tid opnåede Knud Nielsen
også. Sidste start måtte altså blive den afgø-
rende.
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Kalør satte i denne start straks sin tid ned
til 1,9,5 og var altså dagens hidtil hurtigste
kører pä banen - men det skulle kun vare kort.

Knud Nielsen lukkede helt op for sin Nor-
ton og formelig fløj op over bakken og fik da
også noteret den fine tid 19,7, og mesterskabet
var hjemme.

Øvrige placeringer i 500 cc standard blev:
3. R. Nellemann, Randers, BSA. . 20,4-19,7
4. N. Blumensaadt, Ãrhus, Ariel 19,9-udg.
5. Rich. Jensen, Randers, AJS. . 20,2-20,4
6. V. Kelvang, Kolding, Match. -20,3
Z. V. Thomadsen, Randers, Nort. 20,4-20,7
8. Sv. Schmidt, Kerteminde, BSA 21,2-23,6
9. G. K. Jensen, Fredericia, Nort. 22,7-27,4

10. N. E. Nielsen, Bogense, Ariel. . 21,5-27,5
11. S. Petersen, København, Ariel 21,8-22,3
12.Th. Yde, Randers, Norton .. .. 22,6-27,9
13. J. Dons, Viborg, Norton .. .. 22,0-22,0
14. P. Jacobsen, Ã.lborg, BSA .. .. 22,5-22,0
15. Poul Bøgehøj, Odense, AJS . . 22,8-22,9

Trods deltagelse af den københavnske bak-
keløbsekspert Josef Koch, København, i 750
cc klassen blev det også en jysk kører, der
hjemf ørte dette mesterskab.

Det var Jens Nielsen, Silkeborg, der med sin
Nimbus viste eminent og uovervindelig kørsel
med sin Nimbus. FIan var i en klasse for sig
og fortjente alt det bifald, der srrømmede ned

Frd en start i 350 cc stan-
dardþlassen. De to þørere
er nr. B, Ib Nielsen, Sþive,
og nr. 7, Børge Pedersen,

Arhøs, BSA,

mod ham, da han havde kørt pä tiderne 19,5
og20,2, medens det trods alle anstrengelser og
ligeledes fin kørsel kun lykkedes Josef Koch
at trykke sine tider ned til 27,5 og 21,3, selv
om Nimbus'en fik al den gas, der var i den
under hele turen op over bakken.

Jens Nielsen, Silkeborg, var altså danmarks-
mester med Josef Koch på andenpladsen, og
de øvrige deltagere i klassen blev placeret såle-
des:

3. V. Thomadsen, Randers, Norron 27,5-21,4
4. T. Petersen, København, Nimbus 22,7-21,6
5. K. Dahl,, Randers, Florex .. . . 22,2-27,9
6. E. Carlsen, Ãlborg, Nimbus .. .. 22,6-22,2
7. E. Johnsen, København, Nimbus 24,9-udg.

I 350 cc spicial solo var der ikke det store
deltagerantal, og det blev Peter Staal Jensen,
Randers, der hjemførte mesterskabet med sin
BSA i tiderne 20,3-21,5. På andenpladsen
fulgte Henning Carstensen, Hillerød, der med
sin OK fik noteret tiderne 25,0-25,0.

500 cc spetialklassen blev den rene svæve-
flyvning med Bent Jensen, Ãrhus, på sin JAP
som dagens hurtigste mand i tiderne 18,6-78,6,
der naturligvis også gav er danmarksmester-
skab. Mange mente dog, at det var en hel mis-
forståelse, at der blev kørt bakkeløbsmester-
skaber på de lette specialmaskiner, men publi-
kum morede sig i hvert fald over de vældige
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himmelspjæt, de forskellige kørere tog, når de

fløj over bakketoppen med det lette køretøj.
Det kan således nævnes, at den nybagte dan-
marksmester i sit ene forsøg sprængte uldsno-
ren over målstregen med baghjulet i stedet for
med forhjulet.

Placeringerne i denne klasse blev iøvrigtz
2. FI. Flansen, Ãrhus, Exc.-JAP .. 20,1-79j
3. Svend Nissen, Odense, JAP 19,5-19,7
4. Erhardt Fisker, København, JAP 20,0-20,4
5. Ejv. Petersen, København, JAP 20,2-20,2
6. Jeppe lJssing, Børkop, JAP . . .. 20,7-20,9
7. Niels E. Nielsen, Bogense, JAP 2t,1-20,8
8. Bødker Flansen, Køge, JAP .. 21,6-udg.

Dagens clou for publikum blev så absolut
kampen om mesterskabet i sidevognsklassen.
Kresten Krestensen, Ãrhus, fløj op over bak-
ken i tiderne 21,9 og 22,3 og satte sig dermed
straks i respekt hos konkurrenterne. På anden-
pladsen lä, da aIIe havde haft to forsøg, de to
kørere, Hans Nielsen, Fladerslev, BM\Ø, og

Josef Koch, København, begge med samme
tid, 22,2, som den bedste, og der skulle altså
være omkørsel mellem disse to om andenplad-
sen. Josef Koch lagde for og blev noteret for
samme tid som den hurtigste, danmarksmeste-
ren Kresten Krestensen havde opnået, nemlig
27,9. Sä kom Flans Nielsen, med målbevidst
vilje til at hjemføre andenpladsen røghan i et
rasende tempo op ad bakken med sandsækken

1949

So. Aage Engstrøm, Køben-
haon, lyÞønskes med. sin

første sejr i Eleþtrolløbet
p å C h arlo tte nland, trao b an e

af dir. lensen, Elektrol, og
Iøbsleder Poøl Rasm*ssen,

Købenbavn.

klamrende sig til sidevognen, og dagens sen-

sationstid i klassen blev opnået, 21,6, altså en
tid, der var slñ sek. hurtigere end den, der
havde sikret Kr. Krestensen mesterskabet.
Mesteren måtte da også resten af dagen høre
adskillige morsomme bemærkninger, men kun-
ne kun grine lunt i skægget og konstatere, at
konkurrenterne ikke havde kendt deres besø-

gelsestid.
Resten af sidevognskørerne blev placeret

således:

4. Jens Nielsen, Silkeborg, Nimbus 22,4-22,7
5. Rs. Kornum, Ãlborg, Triumph 22,5-udg.
6. H. Bækgaard, Randers, AJS .. 22,7-22,6
7. Y agn Poulsen, Fforsens, Triumph 24,6-23,3
B. B. Østergaard, Kbhvn., Nimbus udg,-34,1

Således endte de Í.ørste og eneste danmarks-
mesterskaber i bakkeløb i Danmark, og alle
mesterskaberne gik til Jylland.

Med disse danmarksmesterslcaber i bakkeløb
kan man faktisk også sige, at bakkeløbssporten
døde i Danmark, det blev kun et meget lille
antal små, lokale bakkeløb, der blev afholdt
i årene fremover.

Ved en festlig middag efter bakkeløbsme-
sterskaberne blev der talt af mange fremtræ-
dende mænd inden for dansk motorcykelsport,
bl. a. præsidenten for DMU, fabrikant N. K.
Petersen, København, formanden for Ran-
ders Motor Sport, Sv. Aage Thomsen, Ran-
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ders, og sidst men ikke mindst borgmesteren
i Randers, Alfred Andersen.

Det skal ikke undlades at bemærkes, at pri-
mus motor i arrangeringen af de første dan-
marksmesterskaber i bakkeløb var fotograf Sv.
Aage Thomsen (Tom), Randers, der uafbrudt
i flere måneder før mesterskaberne havde ar-
bejdet med deres tilrettelægning.

Randers Motor Sport havde endnu engang

To meget popølare børere
på. de købenÞavnsþe motor-
baner, Trt. Morian Hansen,
d.er fik sit >come back. på
slaggebønerne elter krigen,
og tb, Erh. FisÞer, Køben-
hattn.

forstået at lrise sig værdig til at afvikle er srorr
motorsportsarrangement, hvor alt klappede,
som det skulle.

Bakkeløbsmesterskaberne 1.949 blev tildels
også afslutningen på dette års motorsportssæ-
son, kun enkelte mindre baneløb blev afholdt
senere) ligesom både fynske og sjællandske
klubber kørte trial.

ç a
s
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?
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1950

I Løbet al balotredserne ødøiþled.e Viborg Motor Klubs bane i Løvel sig til en meget lrartig bane, bøilleet da også,

tydeligt þan ses af dette felt af standørclkørete, der går lor t'uld lart gennem et szting. Kørerne er tJe to Viborg-
þørere Søren JuwL, Triumph, og Niels MøIler, Royal Enlield, i spidsen, tæt t'uLgt af Niels Blømensaad.t, Randers,
AJS, og Knud Nielsen, Århus, Norton.

19t0
Som 1949 sluttede med flere trials fordelt

mellem landets klubber som arrangØrer, såle-
des begyndte da også 1950.

En dansk motorsportsbegivenhed fra vinter-
halvåret 1950 skal dog også omtales, nemlig
de fire danske motorsportsmænd, Orla Knud-
sen/Aage Andersen og Erhardt Fisker/Skjold
Petersen, der som to par gennemførte Monte
Carlo-løbet sammen med automobilkørerne,
men med to små sidevognsmaskiner nemlig en
250 cc Jawa og eî 250 cc Puch. Virkelig en
bedrift, når man ydermere tænker pà, at der
dette år kun var et meget lille antal biler, der
gennemførte, heraf kun 6 uden strafpoints.
Blandt de bedste automobillsrere var således
også to danskere, nemlig Robert Nellemann og

Peter Søby, Randers, der gennemførte med 30
strafpoints.

Med hensyn til deltagelse i store udenland-
ske løb 1 1950 så var der to danske kørere, der
havde alt parat meger tidligt til deres første
Iøb i udlandet i sæsonen. De to kørere var Sv.
Aage Sørensen, København, og Peter Staal

Jensen, Randers. Førsrnævnte skulle deltage
i det første TTIøb, der afholdtes om forårer
på Isle of Man, og Peter Staal Jensen skulle
til Barcelona lor at deltage i det spanske
grand-prix, så han kunne fã. alprøvet sin nye
BSA TT-racer, som han havde anskaffet.

Iøvrigt blev det Viborg Motor Klub og
Gentofte stadion, der åbnede den danske bane-
løbssæson 1950 med hhv. et bakkeløb og et
baneløb.
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Scrambleløb, der i 1.949 var blevet så stor
en publikumssucces på Frederiksborg Amts
Motorklubs nye bane i Vinderød, begyndte
også at gribe om sig og begyndte at gå under
navnet moto-cross, en løbsform, der var blevet
meget populær i udlandet. Forskellen mellem
scrambleløb og moto-cross var udelukkende
det kørte antal omgange, idet man betegnede
et løb over mange omgange og som regel på en
forholdsvis lang bane som moto-cross, hvor-
imod løb på korte terrænbaner over få om-
gange gik under betegnelsen scrambleløb eller
terrænbaneløb.

Straks fra sæsonens begyndelse 1950 åbnede
Køge Motor Klub en sådan ny scramble- og
moto-crossbane ved Sædder, hvor der blev
afholdt åbningsløb den 5. maj i overværelse af
ca. 7.000 tilskuere.

Begynder solo havde som vinder Egon Niel-
sen, Fforsens, Velocefte, med Joh. Lindberg,
København, Ariel, på andenpladsen. I junior-
klassen var det Kaj Larsen, Kværkeby, Velo-
cette, der løb ef med sejren foran E. Stenbak-
ken, København, BSA.

Senior standard 500 cc, der bød på dagens
mest spændende løb, gav sejr til Knud Nielsen,
Ärhus, Norton, med Ejvind Ffansen, Ejlstrup,
BSA, på andenpladsen.

De to sidevognsklasser for maskiner indtil
500 og 1000 cc havde som vindere Erik Greve,
København, Ariel, og Carlo Sejr Jensen, Ãr-
hus, HRD. På andenpladserne i disse klasser

To hørtige standardþørere,
Ernst Østerlønd, SilÞeborg,
Triarnph, og Poøl Kalør,
Odense, Ariel, har her et

opgør ,.ted. et stadionløb.

fulgte Egon \Øalther, København, Triumph,
og Svend Jensen, København, HRD.

Et letvægtsløb blev vundet af Erh. Fisker,
København, Puch, med Bjarne Jørgensen,
København, Puch, på andenpladsen.

Også fynboerne fik mod på scrambleløb i
1950 og indrettede en sådan bane på den
gamle Langesø-ter rænbane, og til åbningsløbet
havde man stor succes og deltagelse af den
kendte svenske kører Kuno Johansson.

Banen faldt virkelig i publikums smag, og
der blev afviklet en række spændende heat,
hvori deltog de bedste kørere fra hele landet.

Forsommerens motorsportserrangementer
var talrige, der blev hørt mange baneløb i
alle landsdele.

I Jylland var det på de forskellige jordba-
ner og enkelte bakkeløbsbaner, det foregik,
på Fyn som sagt den nye terrænbane ved Lan-
gesØ, og på Sjælland i særdeleshed Gladsakse
og Gentofte stadion.

Af de vigtigste løb fra forsæsonen kan næv-
nes et stort jordbaneløb på den nye bane i
Flobro, nJysk Motorbane<, hvor der kunne
opnås anselige hastigheder på grund af banens
længde, 1000 m.

Sensationen ved årets første løb på Hobro-
banen 7950 var en af Hobro Motor Sports
medlemmer hjemmebygget racerbil, der gik
under navnet nJernsengen...

Der skal lige her indskydes, at løbet i Hobro
yar affangeret som et kombineret automobil-
og motorcykelløb.
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Den såkaldte >Jernseng" var forsynet med

en Ford motor, og inden løbet, da den blev
præsenteret af Egon Flansen, Ä.lestrup, blev
der blandt publikum Ieet højt.

Men den, der ler sidst, ler bedst.

"Jernsengen" vandt nemlig automobilklas-
sen over 1500 cc, selv om der i hver pause

mellem heatene måtte skiftes toppakning.

I motorcykelklasserne blev der også kæmpet

bravt, og bedst af juniorkørerne var K1ær

Holm Jacobsen, Randers, BSA, 3,12,0 og P.

Abildgaard, Hjørring, BSA, 3,23, og Preben

Ffansen, Ãlborg, Triumph.

350 cc seniorklassen havde Børge Pedersen,
Ãrhus, BSA, som vinder i tiden 8,01,8, efter-
fulgt af Aksel Vorre, Viborg, Ariel 8,02,4, og
Bent Mogensen, Kjellerup, BSA, 8,05,1.

Den store soloklasse for maskiner indtil 750
cc gik til Axel Jensen, ,Ã.lborg, Norton, 5,59,6,
med Vagner Larsen, Ãlborg, AJS 6,11,7, og
Kjeld Jensen, Ãlborg, Triumph, 6,13,0, pä
anden- og trediepladsen.

Sejren i sidevognsløbet gik også til Ãlborg
ved Rasmus Kornum, og andenpladsen til
Ãrhus ved Vagn Poulsen. Trediepladsen gik
til Nimbus-køreren Søren Juul, Viborg.

Et handicap for solomaskiner havde Jørgen
Dons, Viborg, Norton, som vinder foran

1950

Knød Nielsen, Àrhøs, Nor-
ton, lykønskes at' præsiden-

ten t'or DMU, fabriÞant
N. K. Ped.ersen, med cløn-

marþsmestersþabet i bakke-
løb 1949 for 500 cc rna-
sþiner.

Børge Pedrsen, Ãrhus, og Niels Østergaard,
Ãrhus.

Af andre motorsportsbegivenheder inden
for landets grænser, som blev afviklet i 1950
inden sommerferien, skal bl. a. nævnes, at den
svenske scramblekører Kuno Johanssons del-
tagelse ved et løb pït den gamle Langesø-bane
på Fyn blev en stor oplevelse for publikum.
Fyens Motor Sport havde virkelig haft en hel-
dig hånd med at omforandre den gamle Lan-
gesø-bane til en virkelig scramblebane. Den
svenske gæsts værste konkurrenter var de to
lokale storkørere Poul Kalør, Odense, og
Ejvind Flansen, Ejlstrup, der besatte anden-
og trediepladsen i ekspertklassen efter Kuno

Johansson.

Ved Kjellerup og Silkeborg Motor Sports
løb pâ. Hingebanen 2. pinsedag blev der sat ny
banerekord i 500 cc klassen ved Knud Nielsen,
Ãrhus, Norton. Tiden blev 7,32,8 mod den
gamle rekord pâ.7,35,7, det tilhørre Ib Niel-
sen, Skive, Matchless. Knud Nielsen vandt
også dagens hovedløb for 500 cc maskiner
med Ernst Østerlund, Silkeborg Triumph, på
andenpladsen. Sidstnævnte kører blev tildelt
en konduitepræmie for ved en lynhurtig man-
Øyre at undgå påkørsel med den unge Silke-
borg-kører Arne Svendsen, BSA, der styrtede
midt i feltet. Ved samme løb måtte den ellers
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Sv. Aøge Engstrøm, Købenbaan, er ød.e på siclste om-
gang oed. EleþtrolLøbet på Cbarlottenlunc! trar.tbøne,
hvor han siþrede sig første aþtie i det oærd,ifulde sejrs-
trof æ EIe htroLpoÞalen.

uovervindelige Ib Nielsen, Skive, Matchless,
se sig besejret af Bendt Mogensen, Kjellerup,
OK, i 350 cc klassen. Juniorløb og sidevogns-
løb blev vunder af hhv. Harry FI. Andersen,
Ã.rhus, Matchless, og Josef Koch, København,
Nimbus.

Et enkelt sommerbakkeløb manglede heller
ikke i 1950, idet et sådant afholdtes al Hjør-
ring Motor Sport i Hjørring bjerge. De bedste
kørere ved dette bakkeløb, en løbsform, der
omtrent -var udgået, var Vagner Larsen,
Ãlborg, Aksel Jensen, Ãlborg, Viktor Simon-
sen, Ãlborg, Niels Floor, Randers, og Poul
\Øinther, }{jørring.

På Gladsaxe stadion var der også liv og
glade dage i sommeren 1950 med store publi-
kumsbesøg og fine mororsporrslige præstatio-
ner,

Ikke mindst 'Morianos tilbagevenden til
slaggerne var medvirkende til at skabe den helt

store publikumssucces. FIan præsrerede således
dagens hurtigste tid ved er af sommerens
mange løb samtidig med, at han på overbevi-
sende måde slog de to engelske topkørere Bill
Kitchen og Jeff Lloyd.

Nordjyllands Motor Sport i Ãlborg havde
også fået anlagt ny motorbane i Lindholm,
hvor man afholdt løb så at sige udelukkende
med lokal deltagelse fra Jylland, idet løbet
formede sig som en bymatch mellem Ãlborg,
Viborg og Randers.

Den lokale storkører N. O. Jensen,
Triumph, satte banerekord i trden 7,46,2, me-
dens Viborg vandt bymatchen. De tre hurtig-
ste kørere i bymatchen var Ernst Østerlund,
Silkeborg, Vagner Larsen, Ãlborg, og Robert
Nellemann, Randers, der kørte hhv. Triumph,
AJS og BSA,

På Bogense motorbane var der den 3. juni
stort baneløb, hvor det især drejede sig om et
Iokalopgør mellem de fynske storkØrere.

Bedst placeret i senior standard blev således

Johs. Mygind, Odense, Robert Rasmussen,
Søndersø, Poul Kalør, Odense, Asger Lang-
kjær Kristensen, og først pä femtepladsen
fulgte en jysk kører, nemlig Aage lversen,
Sønderborg.

I specialklassen Niels E. Nielsen, Bogense,
der sejrede med Sv. Nissen, Odense, Villy
Andersen, Kolding, Sv. Aage Rasmussen,
Odense, og Jørgen Rasmussen, Odense, på de
følgende pladser.

Sidevognsløbet gav også fynsk sejr ved

Johs. Hansen, Odense, med Vald. Jandriska,
Vejle, og Ejner Vandel på anden- og rredie-
pladsen,

En af årets store motorsportssensationer og
et gennembrud for en ny dansk kører i special-
klassen fandt sted ved et løb pà Gentofte-
banen den 18. juni.

Ved dette løb skete der nemlig den sensa-
tion, at Kiehn Bertelsen fra Ringsted i ekspert-
kørernes slutheat pressede sig over målstregen
foran verdensmesterren på speedway, Tommy
Price, England. Selv om Kiehn Bertelsen kun
passerede målstregen en anelse før verdens-
mesteren, var jubelen stor hos det 10.000-tal-
lige store publikum, der nu var klar over, ar
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dansk motorcykelsport havde fået en ny kører
af virkelig høj klasse.

To andre udenlandske deltagere så man ikke
meget til, nemlig George \Øilks og Bill Kitchen,
begge England, idet de havde vrøvl med ma-
skinerne. Heller ikke Orla Knudsen præsre-
rede det sædvanlige, idet han kun vandt ét
heat.

På dyrskuedagerl var der løb i Holbæk, og
det kom ikke til at foregå uden dramatik, idet
kun én standardkører, nemlig Leif Hirsborg,
København, gennemførte det ene af heatene.
Først styrtede Ejvind Flansen, Odense, og
Knud Nielsen Ãrhus, hvorefter Nordahl An-
dersen kørte op i dem begge, medens enesre
tilbageværende mand i feltet, Leif Hirsborg,
undgik de tre styrtede og kørte i mål som sik-
ker vinder uden konkurrence. Leif Hirsborg
viste sig dog som den rigtige sportsmand, idet
han tilbød løbsledelsen, at man kørte heatet
om, og det kostede ham førstepladsen, da det

1950

nu blev Knud Nielsen, Ãrhus, der gik af med
sejren, medens Hirsborg màtte nøjes med
andenpladsen. På de følgende pladser fulgte
Ejvind F{ansen, Odense, Nordahl Andersen,
Gunnar Due, Køge, Sv. Larsen, Helsinge, Poul
Egon Flansen og Chr. Petersen.

Et såkaldt dyrskueløb blev vundet af Joer-
ges Bagger, København, med Irving Irvinger
og Kiehn Bertelsen på anden- og trediepladsen.

Heller ikke i 1.950 var der mangel på mo-
torsport i Vestjylland, nærmere betegnet på
Esbjerg Motor Sports bane ved Korskroen, og
et løb, der afvikledes den 18. juni, bød pE
mere dramatik, end mange af de 8.000 tilsku-
cl'e brød sig om.

De to specialkørere, Lindegaard Petersen,
Fladerslev, og Peter Andersen, Ølgod, havde
således et meger voldsomt sammensrød, hvor
de begge styrtede, og Lindegaard Pedersen
pådrog sig flere ribbensbrud og måtte natur-
ligvis udgå.

Tre tzf deltagerne i Letoægtshlassen oed det første moto-cross, d,er blea kørt på en ny bøne øed. Køge i 1950.
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Den norske kører \Øalter \Øolland måtte
også udgå efter et voldsomt styrt med en

beskadiget fod.
De vigtigste resultater ved løbet blev iøv-

rigt, at Knut Ekeberg, Norge, vandt special-
matchen foran Peter Andersen, Ølgod, og
Villy Andersen, Kolding.

I standardmatchen var det Knud Nielsen,
Ãrhus, Norton, og Aage lversen, Sønderborg,
BSA, der tog sig af de to første pladser, me-
dens de to bedste kørere i juniorklassen var
Egon Nielsen, Florsens, og Flans Petersen,
Vejen, med Børge Breinsborg, Esbjerg, på
trediepladsen.

Sidevognsløb manglede heller ikke, idet der
blev kørt både i en klasse indtil 5OO cc og ind-
til 1000 cc. I 500 cc klassen var det Johs. Han-
sen, Odense, Triumph, der løb af med sejren
foran Kresten Krestensen, Ãrhus, Norton. I
den store klasse var Carlo Sejr Jensen, Ãrhus,
HRD, derimod uovervindelig, og han sejrede

foran Thorkild Sørensen, Florsens, HRD.
Efter en kort pause i juli måned fortsatte de

forskellige motorbaner således med det ene

arrangement efter det andet. Nogle var med
meget store programmer med mange interna-
tionale kørere, medens andre var med knapt
så prangende programmer, hvor det i særde-

leshed -var opgør mellem nationale kørere.

Niels E. Nielsen, Bogense,

gå,r her gennern clet sidste
soing og i mål sotn siþþer
vinder øf det fynske
tnestersþab i specialklassen
19 t0.

Men en ting var betegnende for alle motor-
sportsarrangementerne i 1950 uanset program-
mernes størrelse, og det var tilstrØmningen af
tilskuere, der så at sige alle steder var enorm.

Den bane i landet, der vel nok havde de

stØrste navne på programmet i sommeren 1950,

var Næstved stadion, der kørte det ene store
løb efter det andet. Den 20. august var der
således fyldt til trængsel på tilskuerpladserne,
idet ikke mindre end 20.000 mennesker havde
fundet vej til banen.

Dagens hovedopgør stod mellem de to eng-

lændere Jack Parker, Bill Kitchen og den dan-
ske storkører Morian Flansen.

Et styrt fratog Morian Ffansen sejrschancen.
I sidste heat, hvor Morian lå foran de to eng-

lændere ved indgangen til sidste sving, styrtede
han, og Jack Parker, der lä lige i Morians bag-

hjul, undgik ved en lynsnar manØvte at køre
over den styrtede rytter og modtog naturligvis
herfor under publikums jubel en konduitepræ-
mie. Iøvrigt vandt Jack Parker matchen med

Bill Kitchen på andenpladsen.

En specialmatch og en ekspertmatch mang-

lede heller ikke på det store program. I eks-

pertmatchen var Irving Irvinger dagens mand
og sejrede med 7 points foran Flenry Ander-
sen, Norge, 5 points, og Kiehn Bertelsen, 4
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En øf '4,Lborg Motor Klubs stærke ryttere gennem

mange år, i særdelesbecl o.ted baþþeløbene, N. O. Jensen,
bar ber igen oøndet en førsteplads rned sin 350 cc

Triumph oed et løb i Ärhus i 1950.

points, medens Orla Knudsen måfte se sig hen-
vist til sidstepladsen med 2 points.

Resultatet af specialmatchen blev: Ejvind
Petersen, 7 points, Peter Nielsen, 6 points,
Helge Carlsen, 3 points, og Kurt Flenriksen,
2 points.

Endelig blev der også kørt 2 handicaps og
en klasse for ekspert B. Bedst placerede i disse

løb blev Aage Andersen, Jørgen Petersen, IJno

Jensen, FIans Flansen, Kiehn Bertelsen og Bill
Kitchen.

Af andre store og kendte navne fra udlan-
det, der deltog ved de store løb i halvtredserne
både på banen i Næswed foruden Gladsakse
og Gentofte, kan nævnes Cyril Brine, Eng-
land, Sune Karlsson, Sverige, Gøte Brester,
Sverige, Bertil og Eskild Carlsson, Sverige.

Også i udlandet gik det ofte de danske
kørere fint, således kan nævnes, at den danske
TT-kører, Sv. Aage Sørensen, København,
med sine to Norton-maskiner på hhv. 500 og
350 cc besatte førstepladsen i begge disse to

1950

klasser ved et stort internationalt TTIøb i
Fledemora ved Stockholm.

De tre banekørere Orla Knudsen, Aage An-
dersen og Irving Irvinger deltog i Nybrolop-
pet, også i Sverige, den 9, juli 1950, og her
blev placeringerne en andenplads til Irving
Irvinger og en fjerdeplads til Orla Knudsen,
medens Aage Andersen havde vrøvl med ma-
skinen. Af de udenlandske deltagere i løbet
kan nævnes navne som E. Frederiksen, Norge,
Gøsta Zand.erholm, Sverige, Helge Brinke-
back, Sverige, og Dick \Øeider, Sverige.

Også så langt som til Holland rejste de dan-
ske kørere, således deltog Uno Jensen og lør-
gen Petersen, København, den 8. og 9. juli i et
stort speedwaystævne i Rijswijk den Haag og
Amsterdam. Jørgen Petersen fik en anden-
plads og Uno Jensen en tredieplads, virkelig
et smukt resultat i betænkning af., at de bedste
hollandske kørere som Co Boef, J. Bosman og
FI. Dammers også deltog.

Man var så nået frem til en af årets virkelig
store årlige tilbagevendende motorsportsbegi-
venheder, nemlig Elektrolløbet, der skulle af-
vikles på Charlottenlund travbane.

Som så oftefør i den slags store løb blev der
tale om en outsidersejr ved den svenske kører
Gøte Brester, således at det kostbare sejrstrofæ,
Elektrolpokalen, endnu engeng vandrede over
sundet til Gøte Bresters hjemsted Ørebrc.

Den helt store spænding i dette fornemme
løb udeblev dette år, hertil var Gøte Brester
alt for overlegen både i de indledende heats og
slutheatet.

Den endelige placering for ekspertklassen
blev:
7. Gøte Brester, Sverige.
2. Thord Larsson, Sverige.
3. Harald \Øiik-Hansen, Norge.
4. Kiehn Bertelsen, Ringsted.
5. Aage Andersen, København.
6. Sv. Aage Engstrøm, København.

For Sv. Aage Engstrøm -var resultatet natur-
ligvis en stor skuffelse, idet han ved en sejr
havde fået den kostbare pokal til ejendom.

Manglede der spænding i selve kampen om
Elektrolpokalen, blev det ikke tilfældet i
dagens standardløb, der blev et forygende
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opgør mellem Knud Nielsen, Ãrhus, og Leif
Hirsborg, København, hvor de øvrige delta-
gere nærmest indtog statistroller.

Første heat blev vunder af Leif Hirsborg,
men løbsledelsen diskvalificerede ham for at
tyvstarte og for atkøre uden lydpotte på ma-
skinen, noget der var forlangt i tillægsreglerne
for løbet.

I andet heat havde Hirsborg fået lydpotte
på maskinen og sikrede sig igen en førsteplads,
som blev accepteret. I tredie og afgørende
heat var det derimod Knud Nielsen, der fik
sig presset først over målstregen, hvorved han
sikrede sig den endelige sejr med 18 points
foran Leif Flirsborg, der fik 11 points. På tre-
diepladsen fulgte Robert Rasmussen, Sønder-
sø, med 10 points.

Et standardløb B havde Strandgaard Niel-
sen som vinder foran Karl Aage Egelund.

I sidevognsløbet manglede der heller ikke
spænding eller nærmere dramatik.

Flelmer Albrechtsen var udsar for et dra-
matisk styrt, idet hans store HRD-maskine
slog en kolbøtte. Albrechtsen kom ikke selv
noget til, men sidevognsmanden Orla Larsen
faldt så uheldigt ud af sidevognen, at han ikke
kunne undgå at blive pâkørt af den efterføI-
gende Carlo Sejr Jensen, Ãrhus, HRD.

Vinder af klassen blev nu Carlo Sejr Jensen,
Ãrhus, foran Thorkild Sørensen, Fforsens,
HRD.

Efter Elektrolløbet blev det baneløbsmester-

Hvert år þommer der nye
naone i d.ansk motorcyhel-
sport, og mange af disse

blioer ofte h,ârd,e leonþur-
renter til de gømle naune.
Et eksempel herpå aar
Arne Svend.sen, Silkeborg,
der t'ørst i halotredserne
nåede helt til tops. Arne
Soendsen bar ber lagt sig

foran Ejoind. Hansen, Ejl-
strtrp, og Børge Mørcb,
Kolding.

skabernes tid, først de jyske jordbanemester-
skaber, der blev afviklet af Viborg Motor
Klub på banen i Løvel i overyærelse af 7000
tilskuere.

Fordelt mellem de jyske byer gik der 3 me-
skerskaber til Ãrhus og er til Ãlborg og
Esbjerg.

I ekspertklassen var det Lindegaard Peter-
sen, der blev jysk mester i tiden 2,13,5 foran
Jeppe Ussing, Ãrhus, 2,74,2.

I den store standardklasse stod kampen mel-
lem Knud Nielsen, Ãrhus, Norton, og Ernst
Østerlund, Silkeborg, Triumph, og først-
nævnte blev mester i tiden 1,58,4, medens
Østerlund blev noteret for tiden I,59,8 pä
andenpladsen.

350 cc standard solo gik også til Ãrhus ved
Børge Pedersen, der vandt mesterskabet med
sin BSA i tiden 2,03,0 foran Jens Nielsen, Sil-
keborg, Ariel2,04,0.

Sidevognsklassen indtil 5OO cc gav det jyske
mesterskab til Ãlborg ved Rasmus Kornum,
Triumph, der sejrede i tiden 2,07,2 foran
Frank Larsen, Ãlborg, BSA, på andenpladsen
i tiden 2,13,3.

Endelig fik Ãrhus det sidste jyske mester-
skab i sidevognsklassen indtil 1000 cc ved
Carlo Sejr Jensen, HRD, der sejrede i den
meger hurrige dd 1,59,8 foran nr. 2, FIans
Nielsen, Fladerslev, BM\Ø, 2,02,9.

Det er bemærkelsesværdigt at se, at både
den jyske mester i 1000 cc sidevogne, Carlo
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Sejr Jensen, Ãrhus, og klassens nr. 2, Flans
Nielsen, Fladerslev, opnåede bedre tider end
både den jyske mester og nr. 2 i ekspertklassen
samt tangerede de bedste tider i 500 cc solo
standard, der forøvrigt også sammen med de
øvrige klasser for de bedst placeredes vedkom-
mende opnåede bedre tider end ekspertklassen.

Som en forpremiere til de danske jordbane-
mesterskaber, der i 1.950 var henlagt til Fangel
motorbane den 1. oktober, blev der kørt et
stort løb på Fyens væddeløbsbane den 13.

august.

Beklageligvis var der ikke på grund af det
fine strandvejr mødt så stort et publikum som
ønskeligt, men de, der var, fik meget fin kør-
sel at se, idet der aldrig tidligere var kørt sä

hurtigt på banen, som tilfældet blev ved dette
løb.

Det var den norske kører \Øiik-Flansen, der
sørgede for at give sin landsmand Leif Basse
Flveems banerekord et ordentligt tryk fra en

gennemsnirsf art pä L07 kmlt. op dl 110 km/t.
De to danske storkørere Kiehn Bertelsen og

Orla Knudsen formåede ikke at gØre sig gæ1-

dende og blev henvist til en tredie- og fjerde-
plads, idet vinderen af Elektrolløbet, Gøte
Brester, Sverige, besatte andenpladsen.

I et stort standardløb med deltagelse af hele
eliten var det Børge Mørch, Kolding, der sik-
rede sig sejren i tiden 3,55,4 foran Knud Niel-
sen, Ãrhus, 3,56,8, Leif Hirsborg, København,

1 950

Lige t'ør starten går til et
inclledende beat i 500 cc

þlassen oed et jysk jord-
banernestersþab på. Hent
Odde.
Man vil bl. a. Þønne gen-
þende Robert Nellemønn,
Randers, BSA, og Niels
BLømensaadt, Århas, BS A

4,00,0, Ejvind Ffansen, Ejlstrup, 4,02,0, Poul
Kalør, Odense, 4,03,6, Johs. Mygind, Odense,
4,08,8, Aage lversen, Sønderborg, 4,11,0, John
Helfeldt, København, 4,22,4, Robert Rasmug-
sen, Søndersø, 4,28,4, og Jørgen Paaske, Hjul-
by, 4,39,4.

Placeret i ekspertklassen efter nr. 4, Orl,a
Knudsen, København, blev Oluf Cedersrrøm,
Sverige, 3,43,5, Sv. Aage Rasmussen, Odense,
3,45,8, C. O. Jensen, Odense, 3,46,3, Sv. Nis-
sen, Odense, 3,46,7, Aage Andersen, Køben-
havn, 3,51.,6, og Niels E. Nielsen, Odense,
3,46,3.

Sidevogne indtil 500 cc gav følgende resul-
tater: Kresten Krestensen, Ã.rhus, 4,32,0, Hans
Th. Jacobsen, København,4,33,O, Erik Greve,
København, 4,33,7, Vagn Poulsen, Skander-
borg,4,37,6, og Johs. Ffansen, Odense, 4,56,9.

I sidevognsklassen indtil 1OOO cc var der
igen Carlo Sejr Jensen, Ãrhus, der tog sig af
førstepladsen i tiden 4,01,8 foran Thorkild
Sørensen, Florsens, 4,06,1, og David Axelsson,
København, 4,20,0.

Et handicap for solomaskiner blev vundet
af Kiehn Berrelsen, København,l,59,3, loran
Børge Mørch, Kolding, I,59,4, Sv. Aage Ras-
mussen, Odense, 2,04,0, og Knud Nielsen,
Ärhus, 2,05,0.

Det skal også lige nævnes, at KorsØr og
Omegns Motorklub den 10. september kom
med et helt nyt og friskt indslag i det danske
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Fra et gadeløb i Korsør i 1950, baor d,er også deltog midget-raccre, ses her nr.27,CarL Amelung, København, fotat
Robert NelLemann, Rdnders.

motorsPortsprogram med de mange rundbane-
løb ved at afholde et gadelØb på smalle asfal-
terede veje omkring Korsør fæstning,

Der skete en række styrt under løbet på den
vanskelige bane, men da gennemsnitsfarten
ikke kunne blive ret stor, skete der ingen
alvorlige uheld, og hele arrangementet fik
iøvrigt et heldigt forløb og en fin afvikling.

Den eneste danske TT-kører af det helt store
internationale format, Sv. Aage Sørensen,

København, viste i høj grad, hvor stor betyd-
ning erfaring og teknik havde under kørsel på
asfalten i de smalle sving.

Selv om der også deltog biler og herunder
midget-racere, var det så absolut motorcyk-
lerne, der havde publikums store inreresse.

I soloklassen indtil 250 cc sejrede Erling
Nygaard, Excelsior, i tiden, 13,48,7 for de 20
omgange svarende til en samlet afstand pä 14

kr¡. Nr. 2blev Erh. Fisker, København, Puch,
1,4,09,2.

Soloklassen indtil 500 cc havde som over-
legen vinder Sv. Aage Sørensen, København,
der for 25 omgange fik noteret tiden 16,31,05,
men kun 2/ro sek. efter fulgte Poul Egon Han-
sen, Ariel, i tiden 1,6,31,07.

Søndag den 1. oktober var så alt klar til de
danske jordbanemesterskaber på Fangel mo-
torbane ved Odense.

Mesterskaberne forløb ikke uden dramatik,
der dog heldigvis kun krævede materiel skade.
I letvægtsklassen rrar det Jens Nielsen, Silke-
borg, Puch, der pludselig væltede, og Erh.
Fisker, København, der lå lige i hans baghjul,
havde ingen chance for at slippe forbi, men
fik sig en flyvetur hen over både Jens Nielsen
og hans maskine.

I den store sidevognsklasse indtil 1000 cc
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Den dansþe storþører gennetn mange år, OrLa Knød-
sen, I(øbenbaon, har her oundet en af sine mange t'ør-
steplad"ser og er klar til at þøre æresrunde sammen nzed

sin son for at mocltagc pubLiÞums b),ldest,

skete der det morsomme, at Helmer Albrecht-
sen, Lynge, i andensidste omgang af det ind-
ledende heat tabte sin sidevognsmând, men
fortsatte selv den sidste omgang og fuldførte
løbet som en flot nr. 2.

Naturligvis blev Albrechtsen diskvalifice-
ret, fordi et sidevognskøretøj ikke kan fuld-
føre et 7ø6, nàr sidevognsmanden mangler, og
publikum føke sä absolut medlidenhed med
den populære sidevognskører, da løbsledelsen
kom til det resultat, at han ikke var berettiget
til at starte i det efærfølgende slutheat.

Iøvrigt viste samtlige kørere ved mesterska-
berne god kørsel, og hele arrangementet fik en

i alle måder vellykket afvikling med afslut-
tende præmieuddeling på "Skandia.. i Odense,
hvor de forskellige mestre blev hyldet ligesom
under laurbærkransningen på banen umiddel-
bart efter løbets sidste heat.

1950

De forskellige danmarksmestre i de 7 klas-
ser, der kørtes i, blev:

Letvægt indtil 200 cc: Johs. Flansen, Oden-
se, Puch, 3,09,0.

Sportsmaskiner indtil 250 cc; Erik \Øin-
centz, Slagelse, 2,59,0.

Sportsmaskiner indtil 350 cc: Ib Nielsen,
Skive, Matchless, 2,51,5.

Sportsmaskiner indtil 500 cc: Aage lversen,
Sønderborg, BSA, 2,39,8.

Special 500 cc: Sv. Nissen, Odense, JAP,
2,29,9.

Sidevogne indtil 600 cc: Johs. Flansen,
Odense, BM\ø, 2,50,0.

Sidevogne indtil 1000 cc: Carlo Sejr Jenscir,
Ã,rhus, HRD, 2,39,5.

Tre fynske mestre, nemlig Sv. Nissen, Oden-
se, Johs. Flansen, Odense, og Johs. Mygind,
Odense, blev også kåret i 1950 ved et baneløb
i Bogense, hvor man havde indlagt en match
om landsdelsmesterskaberne i hhv. specialklas-
sen, sidevognsklassen og standardklassen indtil
500 cc.

Efterhånden var baneløbssæsonen nu ved at
ophøre, der blev dog kørt et stort speedwayløb
på Odense stadion, som for første gang blev
åbnet som ,Odense Speedway" lørdag den 14.

oktober med deltagelse af hele den danske
elite af speedwaykørere bl. a. Morian FIansen,
Orla Knudsen, Kiehn Bertelsen og Aage An-
dersen, der kæmpede mod flere store uden-
landske kørere.

De forskellige andre stadionbaner i landet,
bl. a. Ãbenrå, Ãrhus, Gladsakse og Gentofte
sluttede også sæsonen med store løb.

Ãret ebbede så ud med nogle trials, her-
iblandt Fyens Motor Sports den 19. november,
der blev det hidtil største afholdte trial efter
krigen.

Løbet gik igennem et meget vanskeligt ter-
ræn pä Sydfyn og omfattede ikke mindre end
10 etaper, hvoraf den første mellem Dalkilde-
gård og Stengård ved Korinth gennemførtes
som natetap e lørdag nat mellem kl. 22,00 og
3,00.
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Seniorklassen indtil 650 cc solo, der samri-
dig gjaldt det fynske mesrerskab, blev vundet
af Ejvind Flansen, Ejlstrup, der havde anskaf-
fet sig en helt ny AJS. Ejvind Flansen opnåede
995 points. På de følgende pladser fuldte Poul
Kalør, Odense, Ariel, med 855 points, samme
antal som Knud Nielsen, Ãrhus, AJS, der
havde lidt dårligere sammenlagr dd. Pä fjer-
depladsen kom Jørgen Paaske, Hjulby, 820
points, og på femte- og sjettepladsen Ejler
Svendsen, Ãlborg, 775 points, og Sv. Schmidt,
Kerteminde, 740 points.

Erh. Fisher, Københaan,
ba,.tde til ringvejsløbet i
Køge ombyttet slaggeba-
nens specialmasþine med en

Jøwa, sotn her får lozt at
stræþþe ad alt tlet, den þøn.

I juniorklassen blev rækkefølgen: Erik
Schow, Ã.rhus, 925 points, Gunnar \Øilliams
Sørensen, Ärhus, 890 points, Bent Rasmussen,
Ãrhus, 865 points, Helge Poulsen, V.-Hæsinge,
825 points, og FIans Kej, Gærup, 765 points.

Letvægtsklassen: Ff. \Øosny, Odense, Puch,
960 points, Laur. Jørgensen, Søndersø, James,
860 points, og Sv. Nielsen, Stensrrup, DK\ø,
850 points.

Sidevognsklassen: Børge Larsen, Søhus,
1000 points.
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Ernst Østerlwnd, SilÞeborg, lykønshcs ber nted sit jyskc iordbanemestersleøb 1951, sotn han aandt i 500 cc solo'
lelassen t'or sportsrnasÞiner. Mestersþ.aberne afoikledes på Hern Odde, og mestre i de øorige þlasser blev: Victor
Simonsen, Ålborg, BSA, (3tO cc soLo sport), Lindegaard. Petersen, Kolding, (500 special), Osþar Madsen, Ålborg,
(sitlevogne oacr 500 cc), og Rds/nns Kornam, '4lborg, (sideoogne indtil 500 cc).

t95t
I)en motorsporßlige aktivitet var fra be-

gyndelsen af 7951 ikke den største, idet der
kun blev afholdt et meget begrænset antal
trials. Det var, som om de forskellige arraÍL-
gØrer var Løbet trætte under afviklingen af den
store 195O-sæson og havde vanskeligheder
med at overvinde sig selv til at komme i gang

igen.
På andre områder inden for dansk motor-

cykelsport rrar der derimod stor aktivitet,
nemlig organisationsarbejdet både i DMU og
flere af landsdelsunionerne.

For at begynde ved det festlige skal nævnes,

at Sjællands Motor Union under stor tilslut-
ning afholdt sit 25 års jubilæum onsdag den
14. marts. Selve festlighederne formede sig som

en reception om formiddagen i Danmarks
Motor Unions lokaler, hvor bestyrelsen med
formanden, faktor Poul Rasmussen, i spidsen

modtog et meget stort antal gratulanter bl. a.

fra de øvrige motororganisationer og naturlig-
vis heriblandt præsidenten for Danmarks Mo-
tor lJnion, fabrikant N. K. Pedersen.

Om aftenen yar der samlet 700 medlemmer
fra klubber under SMU til en stor jubilæums-

fest hos >,Lorr)¡<<, hvor unionens bestyrelse tog
imod.

Ved et særligt bord i salens ene ende havde
man samlet unionens gæster bl. a. flere af uni-
onens ddligere formænd.

Fes'¡ens højdepunkt .var, dL formanden for
unionen, Poul Rasmussen, kaldte SMU's med-
stifter og første formand, Vald. Hoffmeyer,
op på ribunen og udnævnte ham til æresmed-

lem af Sjællands Motor tlnion, samtidig med,

at han overrakte SMU's nye hæderstegn, ind-
stiftet i anledning af jubilæet.

Bevæget takkede Vald. Hoffmeyer, der på
daværende tidspunkt havde været medlem af
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DMU's bestyrelse i 30 år og gjort er uvurder-
ligt stort arbejde for mororsporren i Danmark,
noget der på det sidste kneb med ar få de
yngre generationer til at erkende. En af dem,
der altid havde forstået at værdsætte Hoff-
xeyers arbejde, var Poul Rasmussen, og det
var derfor en dobbelt glæde for Hoffmeyer at
modtage den smukke hædersbevisning netop
fra denne person, idet han var klar over, at
den virkelig var ærligt ment.

Også Alfr. Ffansen, "skolelærere¡.., der ver
medstifter af SMU, modtog unionens nye hæ-
derstegn sammen med grosserer H. C. Hede-
toft.

Jubelen fra den store forsamling steg imid-
lertid til de helt store højder, da de rc popu-
lære motorkørere Sv. Aage Sørensen og Sv.
Àage Engstrøm kom op på tribunen for lige-
ledes at modtage unionens hæderstegn som på-
skønnelse for den smukke måde, de to kørere
altid havde repræsenrerer motorsporren og
deres klubs union på både i ind- og udland.

Utallige festtaler blev holdt, og det blev
langt ud på de små timer, inden SMU's besty-
relse kunne afslutte den fest, der på så værdig
en måde havde sat en milepæl i unionens
historie.

Den mere alvorlige side af organisarionsar-
bejdet inden for dansk motorcykelsport fandt
sted ved tre repræsentantskabsmøder afholdt
hhv. i DMU, SMU og FMU.

Ernst Østerlønd, SilÞeborg,
Triamph, få,r her efter en

sejr i et standardløb på
À,rbws stadion af d.ireÞtø-
ren for lirnaet Nielsen-
Laursen-Brandt ooe rraþt
, Bratnec Þ-pokaleno ,

wedens d,en arrangcrende
Þløbs t'ormønd, Poal
Sørensen, og sportsleder
Henning Pedersen ser til.

i DMU havde præsidenten. N. K. Pedersen,
kort tid før repræsenranrskabsmødet nedlagt
sit mandat som proresr mod de arbejdsforhold,
der eksisterede i unionen. De nærmere omstæn-
digheder skulle derimod søges deri, at N. K.
Pedersen ad denne vej ønskede at fremtvinge
Vald. Hoffmeyers afgang som vicepræsident.
Efter flere bevægede møder lykkedes dette da
også, og N. K. Pedersen lod sig genvælge som
præsident, medens Hoffmeyers sØn pä er
repræsentantskabsmøde den 8. april overtog
posten som vicepræsident efter sin far for
således at videreføre dette kendte navn inden
for dansk motorsport.

Også formanden for SMU, Poul Rasmussen,
forlod denne post ved et repræsentantskabs-
møde umiddelbart efter unionens 25 års jubi-
læum, og som hans efterfølger blev ing. Vilh.
Nellemann af anden generarion i det kendte
motorfirma af samme navn.

Også posten som sportsrådsformand i DMU
blev besat med et nyr navn, nemlig Kai Boile-
sen, Fladerslev.

Hvad angik repræsenrantskabsmødet i FMU
den 24. februar, så var dette vel nok det mest
stormende, idet unionens klubber havde delt
sig i to lejre med Fyens Motor Sport på den
ene side og de Øvrige, den såkaldte Odin-
gruppe, på den anden side. Det var spørgsmå-
let om mandat- og stemmeralsfordeling, der
havde sat sindene i kog, ider den ene parr
mente, at det var klubbernes medlemstal pr.
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1. oktober, der skulle være gældende, og den
anden part holdt på den l. januar.

Efter mange og drøje udtalelser fremsat i
diskussionen mellem bl. a. Foxholm, Vald.
Petersen, Østergaard og Arnold Nielsen nåede

man endelig et møderesultat, idet den værende
formand, Arnold Nielsen, blev stemt ud til
fordel for Ejner Jensen. Stemmetalsfordelin-
gen var 13 til Arnold Nielsen og 18 til Ejner

Jensen, medens en stemmeseddel var blank.
Et andet og meget omdiskuteret organisa-

tionsproblem, der optog sindene stærkt i
begyndelsen af 1957, rrar stiftelsen af nDanske

banekøreres hjælpefondu. Angående denne
institution var der udsendt følgende officielle
meddelelse:

- På et møde i København den 10. maj
stiftedes "Danske banekøreres hjælpefond",
som har til formål at skabe et hjælpefond for
tilskadekomne banekørere, at sØge ophjulpet
et godt kammeratskab, en god kørerstab gen-
nem instruktionsaftener, træningsarrangemen-
ter m. v., samt at varetage aktive danske bane-
køreres særlige sportslige interesser og i sam-
arbejde med motorsportens organisation at
virke for disse interesser.

- Enhver kører, der er i besiddelse af moto-
cross- eller banelicens udstedt af DMU, kan
optages som medlem.

"Danske banekøreres hjælpefond" havde
fra starten en bestyrelse bestående af: Joerges

1951

Sejrlterrerne frø oenstre :

Henriþ Woszny, Odense,

Børge Mørcle, Kold.ing,
OrLø Knudsen, Købenbaon,

Jeppe Ussing, Børkop, og

Kiehn BerteLsen, Ringsted,
er ber þlar til øt modtøge
blotnster efter deres respek-
tipe sejre ved et speeduay-
løb på Esbjerg stadion.

Bagger, Villy Valther, Svend Jensen, Kiehn
Berthelsen, John Helfeldt, Orla Knudsen og
Egon Valther. De sidste fire dog som medlem
af ct særligt kørerudvalg.

Samrnenslutningen bestod fra xarten af i
alt 70 medlemmer fordelt over hele landet, og
man stilede mod at stifte underafdelinger i de

forskellige landsdele.
nDanske banekøreres hjælpefond" fik ikke

i organisationen nogen blid modtagelse, bl. a.

rejste der sig i SMU på det kommende repræ-
sentantskabsmØde en voldsom storm mod den
nye institution.

Der blev da også fra forskellig side henvist
til, at kørerne havde lavet sammenslutning,
for at der virkelig kunne komme gang i hold-
kørselen.

Dette blev dog kraftigt modgået af SMU's
formand Poul Rasmussen, der bl. a. udtalte:

-Rytterne har deres klub til at fremføre deres

ønsker for, og det er klubledelsernes pligt at
fremføre spørgsmål som holdkørsel. Holdkør-
sel har enkører som Orla Knudsen nu droppet
i 2 är. Sidst han skulle starte, forlangte han
400 kr. îor at tage pressenningen af maskinen,
og - som han sagde - ikke 399. De øvúge
kørere var indforstået med at starte for 125
kr. og ville gå med til, at Orla Knudsen fik
300 for at f.äham med til start, men det ville
han ikke modtage. I øvrigt har jeg læst i en

artikel i Politiken, at "Danske banekøreres
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Det sejrende jysÞe bold t'ra en hold.match nellem Fyn og J1'llønd. Ilan oil bl. a. þanne genhendc: I(rutd Nielsen,
Àrhøs, Villy Andersen, Kold.ing, Bent Jensen, ,Ãrhøs, Peter And.ersen, Brøns, Lindegaard Petersen, KoLding, og
Børge Mørck, Kolding.

hjælpefondn regner med at blive en virkelig
magtfaktor, när jeg gär af som formand for
SMU. Men i øvrigt vil jeg lade repræsentant-
skabsmødet afgøre, om sammenslutningen skal
tolereres, for i så fald må organisationens
love laves om, idet disse kun tillader, at man
er medlem af én klub.

Repræsentantskabsmødet i SMU sluttede
med, at man vedtog en resolution om, at
kørere, der ikke i fremtiden kunne godtgØre,
at de ikke var medlem af uDanske banekøre-
res hjælpefond", ville få deres licens inddra-
get, og endelig blev der valgt ny formand,
idet Poul Rasmussen ikke ønskede at forrsæme
og blev afløst af Vilh. Nellemann.

Hvad angik det sportslige, så var det i 1951,
at der rigtig begyndte at komme gang i moro-
crosssporten her i landet, og mange moto-
crossbaner dukkede op rundt omkring, lige-
som DMU for første gang sendte et landshold
til >Moto-Cross des Nationsn i Belgien. Lands-
holdet bestod af Knud Nielsen, Ã.rhus, Poul
Kalør, Odense, og Ejvind Ffansen, Odense.

Enkelte jyske klubber arrangerede dog også
stadig de fra 1ør i tiden så populære bakkeløb,
således blev der afholdt bakkeløb både i Vejle
og Arhus. Også de såkaldte scrambleløb var
meget populære, og det var i særdeleshed Fre-
deriksborg Amts Motorklub, der havde stor
succes med denne løbsform på banen i Vin-
derød.

Der var således ikke mindre end 14.000 til-
skuere til årets første scrambleløb på Vinde-
rødbanen den 20. maj 1.957.I alt startede der
40 kørere, og der blev lagt ud med juniorløb,
som vandtes af Helmuth Carlsen, Matchless.

I seniorklassen var der svensk deltagelse
ved Göte Bondesen og Börje Bengtson. Klas-
sen afvikledes over 2 heat, og den endelige
vinder blev Ejvind Flansen, Odense, AJS,
efterfulgt af Göte Bondesen, Sverige, Tri-
umph, Erik Påhlsson, BSA, Knud Nielsen,
Ãrhus, Norton, Kaj Larsen, Ringsted, Ariel,
og Poul Ka7ør, Odense, Ariel.

I sidevognsløbet for seniorkørere var det
Egon \Øalther, København, Triumph, der var
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hurtigst, nærmest overlegen, og gik i mål som

sikker vinder foran FIans Th. Jacobsen, Kø-
benhavn, JAP, og F{arcy Frandsen, Nimbus.

Junior sidevognsklassen gik til Svend Mor-
tensen, Flelsinge, Panther, med John Lind-
berg, København, Ariel, pä andenpladsen,
medens Egon Buchmann, BM\lr, blev henvist
til trediepladsen.

Hvad angik speedwaybanerne rundt om-
kring i landet og i særdeleshed de københavn-
ske og sjællandske, så var det stadig meget
store arrangementer, publikum blev budt på,

og tilstrømningen til løbene var da også som

regel meget stor.

Et af de første store speedwayløb i 1951'

arrangeredes på Holbæk stadion søndag den

10. juni med deltagelse af så store udenlandske
navne som Oliver FIart og Bill Kitchen, b.gg.
England. Fra starten af dette løb var det
meningen, at Oliver Hart skulle forsøge at
sætre ny rekord på Holbækbanen, men da

hans og Bill Kitchens flyvemaskine var for-
sinket, blev det Morian Flansen, der blev
stillet over for opgaven, men det gik ikke,
hans ticí blev 1/ro sek. dårligere end den bestå-

ende banerekord på 1,18,5. Senere fik publi-
kum dog lejlighed til at se Oliver llarts store

standard, idet han i pausen trykkede bane-
rekorden ned til 7,16,9, selv efter at banen

l95t

Den dansþe þører, der oel
nole gjorde den største ind-
søts for øt ainde ,ELeþtrol-
pohaleno til ejendom, aør
Sø. Aøge Engstrøm, og d,et

IyÞleedes for harn at øinde

den i alt to gange, nemlig

i 1938 og 1949, høorimod
etheert senere forsøg på at

vind,e den trcd.ie gang og

til ejendom saigtede.
Sø. Aage Engstrørn bar
ber t'ået loo at bolde det

þostbare sejrstrot'æ efter
en øf sejrene, bøorefter
han igen måtte ølLeaere

pohalen til opbeoaring bos

DMIJ, medens han modtog

miniaturepokaler til ejen-

clom.

var blevet noget opkørt under de første star-

ter af løbet.

Forøvrigt blev dagen en af de helt store

for dansk motorsport og den unge Ringsæd-
kører Keihn Bertelsen i særdeleshed, der med

et slag placerede sig blandt verdens bedste

speedwaykørere. Det skete i 2. heat, hvor
Kiehn Bertelsen straks fra starten tog spidsen

tæt ful$ af Oliver FIart, der ikke fik mulig-
hed for at overhale ham. Endelig lykkedes
det også Kiehn Bertelsen i det store slutheat
at placere sig som nr. 1 foran Oliver Flart,
Bill Kitchen og Morian FIansen, der på sidste

omgang udgik med maskinskade.

Der blev også for første gang budt på hold-
kørsel for standardmaskiner mellem et fynsk
og sjællandsk hold. Fynboerne sejrede sikkert
med 18 points mod sjællændernes 6 points.

De to hold bestod af følgende kørere:

Fynboerne:
Robert Rasmussen, Søndersø, Norton.
Ejvind Ffansen, Odense, AJS.
Poul Kalør, Odense, Ariel.

Johs. Mygind, Odense, Triumph.

Sjællænderne:

'Norton.. FIansen, Holbæk, Norton.
Leif Hirsborg, København, Norton.

John Helfelt, København, Ariel.
Poul E. Flansen, København, BSA.
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Også Næstved speedway bød publikum på
meget fine programmer i 1951, således afhold-
tes et storr løb med deltagelse af verdensmeste-
ren Freddie \Øilliams og hans broder Eric i
spidsen for et felt af storkørere, der bestod af
Basse FIveem, Norge, Olle Nygreen, Sverige,
og Henry Andersen, Norge.

Verdensmesteren måtte dog neje sig ved
dette stævne, idet han på overbevisende måde
blev slået af Basse Flveem, FIenry Andersen
og Olle Nygreen.

Også Odense speedway bød pä fine løb, og
et af dem blev endog højdramatisk med mas-
sestyrt, hvor kun Morian Flansen som eneste
kører i feltet klarede situationen og kørte i
mål som sikker vinder. Kørerne, der var udsat
for det voldsomme styrr, der filtrede deres
maskiner ind i hinanden, var svenskeren Gun-
nar Helquist, nordmanden \Øollan og dan-
skeren Lindegaard Pedersen. Alle tre kørere
slap dog fra den voldsomme medfart uden
alvorlige mén.

Der blev også sat ny banerekord på Odense
speedway for standardmaskiner ved dette løb,
idet Henry Vorre, Viborg, Norton, kørte de
fire omgange i den fine tid 1,34,4.

Af de øvrige resulrarer bemærkes:

Ekspertmatch:
1. Eric \Øilliams, England 6 p.

Det sÞrappe, jyshe stan-
dardfeLt i 500 cc solo-
lelassen bestående af Knød
NieLsen,,4rbus, Norton,
Jobs. Jensen, Silleeborg,
Triurnpb, Henry Vorre,
Viborg, Norton, Ernst
ØsterLund, SilÞeborg,
Triumpb, og Niels Blø-
rnensddd.t, Randers, Ariel,
er her þ.lar til start på
Hem Od.d.c.

2.Henry Andersen, Norge 6 p,
3. Freddie \Øilliams, England 4 p.

Ekspertmatch B:
1. Basse Flveem, Norge 9 p.
2. OIle Nygreen, Sverige 6 p.
3. \Øerner Lorentzen, Norge 2 p.

Ekspertmatch C:
l.Orla Knudsen, København 6 p.
2. Aage Andersen, København 6 p,
3. Lennart Ãström, Sverige 4 p.

Det er tidligere nævnt, at enkelte jyske
klubber igen i 1951 tog bakkeløbssporren op,
men det var ikke alle steder, ar det skete med
lige stor succes.

Således blev Vejle Motor Sports bakkeløb
en sørgelig regnvejrsforestilling på en i øvrigt
heller ikke særlig god bakkeløbsbane ved
Ribe-landevejen. Resultaterne fra løbet skal
Cog med, for at man kan se, der stadig var
mange kørere, der havde mod på denne løbs-
form, samr for deres i øvrigt udmærkede
sportslige præstation.

Klasse '1.,200 cc solo:
1. H.'ù/osny, Odense, Puch . . .. .. 23,2 sek.
2. A. C. Poulsen, Brande, Puch .. 23,5 sek.
3. \Øilly Baasch, ,4rhus, Puch . . . . 23,7 sek.

Klasse 2, indtil 250 cc solo:
1. Jeppe Ussing, Børkop, BSA .. . . 19,1 sek.
2. Jens Chr. Andersen, Vejle, OK 21,7 sek.
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Klasse 3, 350 cc solo:
1, Eiler Svendsen, Ãlborg, Triumph 17,0 sek.

2. Søren Juul, Viborg, R. Enfield. . 17,l sek.

3. Egon Nielsen, FIorsens, Veloc... 17,2 sek.

Klasse 4, 500 cc solo:
1. Johs. Jensen, Silkeborg, Triumph 15,5 sek.

2. Sv. Schmidt, Kerteminde, Ariel 16,4 sek.

Klasse 5, begynder solo 350 cc:

1. Niels H. Andersen, Silkeborg, Tr. L7,8 sek.

2. Johs. Pedersen, Ãrhus, Matchless 19,0 sek.

3. Ove Pedersen, Ãrhus, AJS . . L9,1 sek.

Klasse 6, special solo:
1. Jeppe Ussing, Børkop 13,3 sek.

2. Niels E. Nielsen, Odense 14,3 sek.

3. \Xrilly Baasch, Ã,rhus L4,6 sek.

Klasse 7, junior sidevogne:
1. Flans Ernst, Silkeborg, BSA . . .. 22,8 sek.

2. Tage Jensen, Vejle, BSA 22,9 sek.

Klasse 8, senior sidevogne:
1. E. Bang Jørgensen, Ãrhus, Nimb. 19,1 sek.

2.Chr. Carlsen, Odense, Nimbus.. 20,6 sek.

Nordiske banemesterskaber 1951 var hen-
lagt til Danmark, og for 1000 m løbets ved-
kommende blev dette afviklet søndag den 5.

aug. på Charlottenlund travbane, medens 400
m mesterskabet var henlagt til Næstved sta-
dion og blev kørt den 12. aug.

Vejrguderne var ikke med nogen af arran-
gØrerne af de to mesterskabsløb, idet regnen
silede ned på begge løbsdagene, dog var der

1951

Niels ßlttmensaadt, SilÞe-
borg, Ariel, sikrer sig ber
et danrnørþsmestersþab aed.

at gå først ind i opLøbs-

sainget f oran Knwd. Nie,-
sen, Àrbus, og Henry Vorre,
Viborg, øed mestersþaberne
p,å Jysle Væddeløbsbane ì
19t1.

så nogenlunde opholdsvejr i de eftermiddags-
timer, hvor løbene kørtes, og trods dct meget
dårlige vejr var der en overraskende sror ril-
skuertilstrømning.

Det blev Norge, der dominerede begge de
nordiske mesterskabsløb med den nordiske
fartkonge Leif Basse Flveem i spidsen, idet
han selv sikrede sig de to individuelle nordi-
ske mesterskaber, samt var en meget medvir-
kende årsag til, at Norge kunne hjemføre
holdmesterskabet på 1000 m.

For de danske farver gik det derimod ikke
særlig godt, den bedst placerede kører ved
1000 m mesterskaberne blev Irving Irvinger
som eneste dansker, der deltog i slutheatet og
placerede sig som nr. 4. I 400 m mesterskabet
var det Kiehn Bertelsen, der klarede sig bedst
ved at besætte en 3. plads efterfulgt af Orla
Knudsen, der blev nr. 4.

Foruden de allerede næynte danske kørere
i de 2 nordiske mesterskabsløb deltog i 400 m
mesterskabet Lindegaard Petersen, Ejvind
Pedersen og Morian Flansen, og i 1000 m
mesterskabet Leif Bech, Sv. Nissen, Bent Jen-
sen, lJno Jensen, Aage Andersen, Kaj Larsen,

Jørgen Petersen og Morian Flansen.

Ved 400 m mesterskabsløbet blev der for-
uden selve mesterskabet også budt på special-
løb og standardløb.

Specialløbet blev et opgør mellem danske
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kørere, og her var det nye navn inden for
speedwaysporten >Den flyvende tjener" Erik
Vincentz, Næstved, der var stærkesr i slut-
heatet, selv om han blev fulgt lige ttl dørenaf
Jørgen Petersen, Uno Jensen og Aage Ander-
sen.

Standardløbet gav overlegen sejr til Knud
Nielsen, Ãrhus, Norton, der vandt alle sine
heat. I slutheatet blev placeringen Knud Niel-
sen, .Ã.rhus, Norton, lr31,O, Robert Rasmus-
sen, Søndersø, Norton, 7,37,7, Alfred Larsen,
7,33,6, og Henry Vorre, Viborg, Norron,
1,35,5.

Selv om der også i Jylland og på Fyn af-
vikledes en del baneløb i 1951, så var deres
antal dog gået betydeligt ned i forhold til tid-
ligere år.

Der blev således kun indviet en ny rund-
bane i Jylland i 7957, nemlig Han Herred
Motor Klub's ved Øster Svenstrup, hvor
mange nordjyske kørere med brødrene Kjeld
og Aksel Jensen, Ãlborg, i spidsen for solo-
kørerne, og Rasmus Kornum, Ã.lborg, med sin
sidevognsmand Verner Poulsen som det tilste-
deværende publikums yndlinge i sidevogns-
klassen, som de vandt efter behag.

Også på Bornholm var der stor moror-
sportslig aktivitet i 1957 på Bornholms Moror
Klubs bane ved Robbedale. Kørere fra hele
Danmark, Sverige og Holland var således
sejlet til Bornholm for at deltage i et srorr
løb søndag den 22. juli. Dagens mand blev så

Mange at' de þendte banc-
løbsþørere fiÞ rigtig tnod
på moto-crosssporten, da

d,enne form for rnotor-
sport rigtig slog igennem
her i løndet først i 5)-erne,
Her er det de to Silkeborg-
kørere Jens Nielsen, Ariel,
og Arne Saendsen, Norton,
der tdger en ord.entlig d.yst
på moto-crossbanen oed
Ny-Mølle.

absolut Kiehn Bertelsen, der sejrede i alt, hvad
han deltog i, og det var med begejstring, den
lokale klubformand, K^j Andersen, efter
løbet overrakte ham blomster for den fine
kørsel.

Af andre danske kørere, der var rejst den
lange vej til Bornholm kan nævnes Morian
Flansen, Crone Jørgensen, Poul Møller, IJno

Jensen, E. V. Mathiesen, alle med specialma-
skiner, foruden Thorlcild Thy, Flans Th. J"-
cobsen, Axel \Øang Flansen og John Lindberg,
alle med sidevognsmaskiner.

Eneste deltagende bornholmske kører var
Poul Møller.

Ikke så snart yar de nordiske mestershaber
på 1000 m afsluttet, før der igen blev kaldt
til løb på Charlottenlund ffavbane, nemlig
Elektrolløbet.

Og her blev der tale om dansk succes,

idet de to bedste kørere i slutheatet begge var
danskere. Det blev Kiehn Bertelsen, Ringsted,
der fik sin første aktie i Elektrolpokalen,
medens Irving Irvinger besatte andenpladsen.
På de følgende pladser fulgte Kumla Frans-
som, Sverige, Sv. Nissen, Odense, Orla Knud-
sen, København, IJno Jensen, København, og

Jørgen Petersen, København, hvorimod de
deltagende finske kørere, Yrjo Koljonen og
Elmo Teräs, ikke blev placeret.

I standardløbet skete der det usædvanlige,
at da slutheatet va;r afsluttet, havde Niels E.
Nielsen, Odense, A.riel, og Alfred Larsen,
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København, samme antal points og samme

sammenlagte tid, hvorfor der blev omkørsel
mellem disse to alene om førstepladsen, og det

skete over tre omgange med flyvende start.
Alfred Larsen sejrede i tiden 2,52,0 og mod-

tog Nellemanns KlG-pokal, medens Niels E.

Nielsen blev nr. 2 i tiden 2,54,2.
Forudeir de to nævnte standardkørere del-

tog i denne klasse bl. a. Agner Flansen, Kø-
benhavn, BSA, Egon \Øalther, København,

John Hambo, København, Finn Larsen, Ove
Madsen, Sv. S. Vendelbak, Finn Frøkjær Niel-
sen, Preben Ekstrand, Jørgen Lykke og Niels
Schmidt.

Det var igen blevet repræsentantskabsmø-
dernes tid, og DMU afholdt således den 22.

og 23 sept. bestyrelsesmøde i Ã.rhus som for-
beredende møde til kommende repræsentant-
skabsmøde, muligvis var dette møde også hen-
lagt til Ãrhus for at give den samlede besty-
relse lejlighed til at overvære danmarksme-
sterskaberne på 1000 rn bane, der for første
gang var tildelt ,Ã,rhus Motor Klub og netop
blev lcørt på 'Jysk Væddeløbsbane. i Ãrhus
søndag den 23. sept.

Inden videre om danmarksmesterskaberne
skal nævnes, at DMIJ's bestyrelse pâ, mødet i
Ã.rhus tildelte ikke mindre end 3 klubber
store bøder på et samlet beløb af 2500 kr. for
overtrædelser af reglementet, Loyovertræder-

1951

Da lysk. Væddeløbsbane

t'ørste gøng bLev brøgt til
danmarþsmestersleaber på

1000 m i 1951, viste d.en

sig at være meget hørtig,
hailþet þan ses ber, haor
et felt af stand.ardþørere
går gennem et al sz,ingene

med ornlering 100 þm's

fart.

ne var Esbjerg Motor Sport, Næstved Motor
Klr.rb og Motorklubben nRapidu.

''ra mødet blev der også udsendt cirkulære
om, at der for sæson 1951-1,952 var udskre-
vet et dansk mesterskab i trial, der skulle
køres over fire afdelinger.

Alt medens DMU's bestyrelse sad i Ãrhus
og regerede myndigt, og dens spoftsrådsfor-
mand Kaj Boilesen, Fladerslev, var trädt fra
på grund af manglende tid og afløst af den
konstituerede Peter Franck, Silkeborg, havde
Sjællands Motor Union indkaldt til ekstra-
ordinært repræsentantskabsmøde med eneste

punkt på dagsordenen: Ledelsen af DMU.
Resultatet af mødet blev dog kun en storm

i et glas vand, idet man besluttede at udsætte
drøftelserne af problemet til det kommende
ordinære repræsentantskabsmøde.

Tilbage til årets sidste store betydende
motorsportsbegivenhed, danmarksmesterska-
berne på 1000 m, der som sagt blev afviklet
på "Jysk Væddeløbsbaneu i Ãrhus i overvæ-
relse af ikke mindre end 17.000 tilskuere, der
i det skønne efterårsvejr blev vidne til en

række spændende konkurrencer.
Inden første start blev mesterskabsløbene

ófficielt åbnet af DMU's præsident, fabrikant
N. K. Pedersen, der bød alle velkommen og
håbede på et virkeligt godt mesterskabsløb.

For første gang blev der'kørt om et den-
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1951

marksmesterskab i en soloklasse indtil 50 cc,

den såkaldte knallertklasse, og mester i klassen
blev veteranen Bent Jensen, Ãrhus.

Resultaterne:
1. Bent Jensen, Ã.rhus, Disella 2,20,0

(Danmarksmester 1951)
2.Thor Petersen, Kolding, Disella .. 2,21.,6

3. Otto Petersen, Næstved, BFC . . .. 2,22,3
4. Aksel Petersen, Næstved, BFC .. 2,24,0
5. M. E. Jensen, København, Disella :,26,0
6. J. Chr. Petersen, Næstved, BFC.. 2,34,1
7.8. J. Schultz, Næstved, BFC .. . . 2,34,2
8. H. Christiansen, København, BFC 2,34,4

Soloklassen for standardmaskiner indtil
350 cc kørte to indledende heats og et slutheat.
Arne Svendsen, Silkeborg, gentog den fra sit
indledende heat flotte kørsel i slutheatet og
lørte f ra start til måI, dog blev han fulgt som

en skygge af Eler Svendsen, Ãlborg, Triumph,
på andenpladsen, medens Erh. Fisker, Køben-
havn, overtog trediepladsen, da Jens Nielsen,
Silkeborg, fik begyndende maskinskade.

Resultaterne:
1. Arne Svendsen, Silkeborg, Norton 3,05,5

Danmarksmester 1951

2.Ejler Svendsen, Ã.lborg, Triumph.. 3,08,9
3. Erh. Fisker, København,lawa .... 3,17,3
4. Victor Simonsen, Ãlborg, BSA .. .. 3,12,0
S..Jens Nielsen, ,Silkeborg, Ariel . . .. 3,17,0

Et af de lørste land.sboltl
dansþ motorcyhelsport
sendte ud for at deltage i
Moto-Cross des Nations.
Fra rsenstre: holdled.eren
Hans Pedersen, Køge,
Arne Soendsen, Silkeborg,

J acob Lynegøørd., Køge,
Ejr"tind. Hansen, Odense,

J ens Nielsen, Silleeborg,
Boris Rasbro, Købenbaan,
og Sø. Adge Hansen,
HiLlerød. Holdet deltog i
Soerige på banen oed
Sleillingaryd.

6. Finn F. Nielsen, København, BSA 3,17,5
7. N. H. Andersen, Silheborg, Triumph 3,18,0
8. Knud Skovgaard, Ã.rhus, BSA . . .. 3,19,2

I 500 cc standardklassen var deltagelsen
meget stor, og her måtte man gennem både
indledende heats og opsamlingsheat samr den
spændende finale, inden man havde fundet
frem til mesteren, Joh. Mygind, Odense, der
sejrede på den hidtil hurtigste Triumph, man
havde set til et baneløb, han formelig fløj op
ad langsiderne og ind i svingene og gik i mål
som meget sikker vinder og populær dan-
marksmester. Johannes Myginds gennemsnits-
fart blev ikke mindre end 97,2 kmll

Resultaterne fra de indledende heats blev:
1. Johannes Mygind, Odense, Triumph 2,43,0
2. Poul Kalør, Odense, Ariel 2,44,0
3. Aage fversen, Sønderborg, BSA . . 2,50,7
4. Johs. Jensen, Silkeborg, Triumph. . 2,51,6
5. Alfred Larsen, Næstved, Triumph 2.53,1
6. Agner F{ansen, København, BSA. . 2,57,5

2. heatt
1. Knud Nielsen, .Ã,rhus, Norton .. .. 2,46,0
2. Rob. Rasmussen, Søndersø, Nortoq 2,48,4
3.8, Østerlund, Silkeborg, Triumph 2,48,6
4. FIenry Vorre, Viborg, Norton .. . . 2,53,2
5. Niels E. Nielsen, Odense, Ariel . . 2,57,7
6. Sv. Schmidt, Kerteminde, Ariel .. 3,10,0
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Fra disse to heats, der virkelig var et opgØr

mellem datidens elite af standardkørere, gik
de seks hurtigste direkte til slutheatet sammen
med de to hurtigste fra et opsamlingsheat. De
to kørere, der kom med i finalen fra opsam-
lingsheatet, var Børge Mørch, Kolding, BSA,
og Johs. Jensen, Silkeborg, Triumph.

Man var derefter klar til slutheatet, og her
lagde Robert Rasmussen, Søndersø, og Knud
Nielsen, Ãrhus, sig straks i spidsen med deres

Nortonmaskiner, men så efter en omgangs
kørsel kom Johs. Mygind, Odense, og Ernst
Østerlund, Silkeborg, op på siden af de to
udbrydere for at fortælle, at de også ville tale
med om mesterskabsafgørelsen med deres to
Triumph. Opgøret mellem disse fire kørere
blev meget spændende, men de to Triumph-
kørerc viste sig dog stærkest og kom først over
målstregen.

Resultaterne:

1. Johs. Mygind, Odense, Triumph .. 2,49,7
Danmarksmester 1951.

2. Ernst Østerlund, Silkeborg 2,49,9
3. Rob. Rasmussen, Søndersø, Norton 2,50,6
,1. Knud Nielsen, Ãrhus. Norton . . .. 2,57,7
5. Aage Iversen, Sønderborg, BSA . . 2,52,8
6.8ørgeMørch, Kolding, BSA . . .. .. 2,53,5

Foruden mesterskabet i 500 cc standard
blev der også kørt om et mesterskab i 500 cc

1951

Tre þendte motorspotts-
mænd fra Kolding Motor
Klab. Fra oenstre Villy
Andersen, der þørte special-
masleine, Vitus Kelaang,
der þ.ørte standørdmasþ.ine
både solo og med sideaogn,
og endelig Børge Mørck,
der aar t'rygtet af enhoer
þonþørrent i 500 cc stan-
dardklassen, bvor han

vand.t et atdl af sejre på

aLIe dønske rnotorbaner,
især stadionbaneløb og

speedwøyløb på standard-
masþine par hans speciale.

sport. AfgØrelsen i denne klasse fandt sted i
form af den bedste af to tider opnået i to heat,
som løbet gik over.

Det var lørsti det andet heat, at man fandt
frem til danmarksmesteren Niels Blumen-
saadt ("Ridder Rapu), Randers, Ariel, idet
han i dette heat opnåede klassens absolut bed-
ste rid, 2,43,7. I det første heat måtte Blu-
mensaadt derimod udgå med maskinskade på
anden omgang, hvorefter resultatet af dette
heat blev:

1. Axel Jensen, Ãlborg, Triumph .. . . 2,45,4
2. Knud Nielsen, Ärhus, Norton .. .. 2,45,5
3. Henry Vorre, Viborg, Norton .. . . 2,54,0
4. Erling Nygaard, Korsør, Excelsior 3,14,2
5. nNortono F{ansen, Holbæk, Norton 3,24,9

I andet og afgørende heat for sportsmaski-
nerne var Niels Blumensaadt, Randers, der-
imod mere heldig. Straks fra starten gik han
i spidsen for feltet og lod sig ikke på nogen
måde overhale, men gik i mål som sikker dan-
marksmester i tiden 2,43,7.

Resultatet:
1. Niels Blumensaadt, Randers, Ariel 2,43,7

Danmarksmester 1951.
2. Axel Jensen, Ãlborg, Triumph .. .. 2,44,9
3. Henry Vorre, Viborg, Norton .. . . 2,50,0
4. Knud Nielsen, Ãrhus, Norton .. .. 2,50,8

Også i klassen for solo standardmaskiner
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De dansþe jord.bdnemestre på 1000 m 1951 efter laurbærhransningen på JysÞ Væ¿lcleLøbsbane i Årltws. Fra venstre:
Bent Jensen, '4,rhøs, Disella, Kiebn Bertelsen, Københaon, JAP, Johs. Mygind, Odrcnsc, Trinrnpb, Henrik Yoszny,
Odense, Pøcb, Niek Blømensøadt, SilÞeborg, Ariel, Arne Svenclsen, SiLÞcborg, Norton, og Axel-Wang Hansen,
Købenbavn, JAP.

indtil 125 cc blev der kørt om et danmarks-
mesrerskab i 2 heat, Samtlige startende i denne
klasse mødte med den populære Puch-maskine
til start. De øvrige to maskinmærker, der del-
tog i klassen, var DK\ø og NSU kørt hhv. af
PouIBøgehøj, Odense, og Axel Müller,.Ã.rhus,
men ingen af disse to kørere formàede at gâ

med de hurtige Puch-maskiner.

Resultaterne:

1, Henrik \Øozny, Odense, Puch . . .. 3,26,2
Danmarksmester 1951.

2.Erh. Fisker, København, Puch .. .. 3,27,0
3. Kiehn Bertelsen, Ringsted, Puch . . 3,30,4
4.Sv. Nielsen, Odense, Puch ...... 3,31,2
5. \Øilly Baasch, .Ã.rhus, Puch . . .. .. 3,47,5
6. Poul Bøgehøj, Odense, DK\f . . . . 3,50,6
7. Axel Müller, Ãrhus, NSU 3,54,8

I sidevognsklassen måtte man også gennem
indledende heat og opsamlingsheat, inden dan-
marksmesteren kunne kåres.

Det første indledende heat gav følgende
resultat:

1. H. Th. Jacobsen, København, JAP 3,07,1

2. A. \ùØang Flansen, København, JAP 3,07,1
3. Johs. Flansen, Odense, Triumph.. 3,09,0
4. Rasmus Kornum, ,Ãlborg, Triumph 3,09,2
5. \Xuilly Baasch, Ãrhus, Triumph . . . . 3,25,0

Andet indledende heat gav resuharet:
1.. Kresten Krestensen, Ãrhus, Norton 3,06,0
2. Flans Nielsen, Fladerslev, BM\ø .. 3,07,1
3. Vagn Poulsen, Arhus, Triumph . . 3,10,4
4. E. \Øalther, København, Triumph 3,52,1.

De to hurtigste fra hvert indledende heat
gik direkte til slutheat, medens resten måtte
stille til start i et opsamlingsheat, hvorfra de
to bedst placerede også kom med i slutheatet.

Straks fra starten af opsamlingsheatet gik
Johs. Hansen, Odense, voldsomt frem med
sin hurtige Triumph, og han kørte i mål som
sikker vinder, men blev af løbsledelsen dis-
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kvalificeret for at køre vandret liggende på
maskinen ned ad langsiderne, en kørsel der
af de sagkyndige blev betegnet som farlig.
Vagn Poulsen, Ãrhus, nåede dermed op til
start, idet han i opsamlingsheatet var blevet
nr. 3 efter Preben B. Schou, Kjellerup, Tri-
umph.

Slutheatet kom til at foregå i gåsegangskør-
sel, idet der efter start ikke blev foretaget en

eneste overhaling. Axel Vang Flansen var
gået i spidsen straks og holdt altså stillingen
til målstregen, en kørsel der gav et danmarks-
mesterskab.

Resultaterne:
1. A. \Øang Flansen, København, JAP 3,03,0

Danmarksmester 1951.
2. H. Th. Jacobsen, København, J,{P 3,04,9
3. Kresten Krestensen, Ãrhus, Norton 3,05,6
4. Preb. B. Schou, Kjellerup, Triumph 3,10,1

5. Vagn Poulsen, Ãrhus, Triumph. . .. 3,11,0
Mesterskabernes absolutte oplevelse var den

sidste klasse, der skulle kåres danmarksmester
i, nemlig 500 cc special solo, hvor hele eliten
af de danske kørere var mødt til start. Også
her skulle man gennem to indledende heats,

et opsamlingsheat og endelig slutheatet.

Resultaterne fra første indledende heat
blev:
1. Sv. Nissen, Odense 2,32,0
2.Ejvind Petersen, København .. .. 2,35,I
3. Jørgen Rasmussen, Odense 2,37,0
4. K. Lindegaard Petersen, Kolding.. 2,40,2

1951

De to TriømpbÞørere Jobs.
Mygind, Odense, og Ernst
Østerlønd., SilÞeborg, lik
h hp. e t dø¡:mar þ sme s ter s þ ab

og en 2. pLad.s i ÞLassen t'or
500 cc standardmasleiner
t, e cl d anmarþ sme stersþa-
berne på 1000 nt i 1951.

5. Jeppe Ussing, Ãrhus . . .. .. 2,41,1

6. Aksel Vorre, Viborg 2,12,9
Resultaterne fra andet indledende heat:

1. Kiehn Bertelsen, København .. .. 2,30,1
2. Uno Jensen, København .. 2,31,1
3. Morian Ffansen, København .. . . .. 2,3317

4, Orla Knudsen, København 2,34,1
5. Aage Andersen, København 2,38,3
6. Axel Müller, Ã,rhus 2,43,0
7.Bent. Jensen, Ã.rhus 2,46,6
8. Niels E. Nielsen, Odense .. 2,50,1

Man gik derefter olrer dl at køre opsam-
lingsheat, og her blev placeringen for de bed-
ste kørere således:

1. Lindegaard Petersen, Kolding .. .. 2,34,4
2. Jørgen Petersen, København .. .. 2,39,0

3. Axel Müller, Ãrhus 2,39,5
4. Jørgen Rasmussen, Odense 2,41,0

5, Bent Jensen, Ã.rhus 2,42,4
6. Axel Vorre, Viborg 2,44,5

Dagens store slutheat blev spændende, de

tre kørere, Kiehn Bertelsen, Orla Knudsen og
Morian Flansen, ville alle tre øle med, da
kampen om danmarksmesterskabet for alvor
gik ind på de sidste omgange, men Kiehn Ber-
telsen formäede pâ overbevisende måde at
afvise ethvert angreb, og han gik i mål som

sikker vinder i tiden 2,31,7 svarende til en

gennemsnitsfart pä 105 km/t.
Resultaterne:

1. Kiehn Bertelsen, København .. .. 2,31,1

Danmarksmester 1951.
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1951

Knød Nielsen, 
'4,rbus, har igen aøndet et jysk nester-

sþab med sin hu.rtige Norton, der altid øar frygtet af
tnestersþ.absþonþwrrenterne. Knud Nielsen Iyhønshes
af Cbr. Wenclerby, Randers.

2.Morian Flansen, København 2,32,6
3. Orla Knudsen, København 2,32,8
4. Uno Jensen, København .. 2,34,2
5. Ejvind Petersen, København . . .. 2,34,8
6. Svend Nissen, Odense .. .. 2,35,5
7. Jørgen Petersen, København .. .. 2,38,7

Dermed var årets f.artopgør for de bedste
danske kørere overstået, og både DMU, den
arrangerende klub og kørerne kunne se tilbage
på en vellykket motorsportsdag.

Selv om man nu havde overstået danmarks-
mesterskaberne, var den danske baneløbssæ-
son ikke så nær afsluttet, der stod stadig
mange løb pä programmet de kommende søn-
dage.

De forskellige speedwaybmer som Glad-
saxe, Gentofte, Næstved, Holbæk og Odense
afholdt således flere store løb, ligesom jord-
banen i Fangel og Ã.benrå stadion hver havde
et arfangement.

Det skal da også nævnes, at man i efteråret
1951 igen fik aftenløb med kunstig belysning,
idet motorklubbernes banefond arrangerede
to sådanne løb pï Østerbro stadion i Køben-
havn den 18. og 25. oktober, begge gange
under tilslutning af et meget stort publikum.
Af køren.re, der deltog i disse aftenløb, hvor
der herskede en glimrende stemning, kan næv-
nes så kendte nayne som Leif Basse Flveem,
Norge, Bill Kitchen, England, Ove Bodin,
Sverige, og hele den danske elite af special-
kørere med Kiehn Bertelsen i spidsen foruden
de to populære jyske standardkørere Børge
Mørch, Kolding, og Knud Nielsen, .Ã.rhus,

m. fl.

Det kan således nævnes, at publikum var
så begejstret for løbene den sidste aften, at de

blev ved at kræve omkørsel i dagens match
mellem Kiehn Bertelsen og Bill Kitchen, der
to gange køræ dødt løb, og da dette ikke lyk-
kedes, forsøgte et hylekor at fremtvinge en

ønskematch mellem Knud Nielsen og Børge
Mørch, men de var pä daværende tidspunkt
klædt om og klar til at rejse til Jylland, så

publikum måtte modstridende forlade Øster-
bro stadion, selv om man kan sige, de havde
fået motorsport nok til at være mætte, arran-
gementerne var nemlig de bedst tænkelige
både sportslige og organisationsmæssige.

På det sportslige område gik 1951 derefter
mod sin afslutning med afholdelse af flere
store trials, herunder 2 mesterskabstrials tæl-
lende dl det nyindstiftede danmarksmester-
skab. Det var i særdeleshed de fynske og sjæl-
landske motorklubber, der arrangerede nogle
meget store trials, hvorimod de jyske klubber
lrar mere tilbageholdende med den form for
motorsportsarrangementer, selv om der fra
landsdelen tog mange kørere til Fyn og Sjæl-
land for at dehage i trials og klarede sig

endog fint.

Som afslutning på det organisationsmæssige
arbejde inden for DMU og dens landsdels-
unioner skal kun nævnes, at Jyllands Motor
Sportsunion valgte ny formand, idet Kaj O.
Nielsen, Ãlborg, ikke ønskede at forffætte og
afløstes af Poul Sørensen, Ã.rhus.
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Den popølære speedzt)d.yþører Orla. Knødsen, Køben-
høvn, præsenteres første gøng for ,EleÞtrolpoÞaleno
so¡n oind.er af EleÞtrolløbet 1952. Det lyÞkedes iÞbe

t'or Orla Knudsen oed efterfølgende løb at siÞre sig

ytlerligere andele i den store poÞø|, men blot det at

få sit naan indgraaeret i den og mod.tage en miniøtare
af den aar beois lor en motorsportspræstation af rang.

1952
Betegnende for det sportslige inden for

DMU ved begyndelsen af 1,952 var, at det an-
meldte antalløb, klubberne Ønskede at afvikle
i årets løb, var betydelig nedskåret i forhold
til1,95r.

Vanen tro var Nimbus Klubben også arran-
gØr af årets første sportsarrangement i 1952,
nemlig et stort vintertrial pâ militært område
ved Jægerspris. Trods det vanskelige terræn
med sne og is blev der kørt godt af hele det
srcre felt af kørere, der deltog, selv om flere
måtte en tur ned i sneen.

For øvrigt knyttede der sig det bemærkel-
sesværdige til dette trial, at Ejvind llansen,
Odense, ville opnå sin 25. trialsejr i :.ræk,

såfremt han vandt senior soloklassen. Dette
forhold .var dq imidlertid både skrappe dan-
ske og svenske kørere, der havde bemærket,

hvorfor de havde anmeldt sig i løbet, for den
slags sejrsrækker lader man jo ilcke motor-

1952

sportsmænd passere uden kamp. - Og der blev
kamp, for Knud Nielsen, Ãrhus, brød Ejvind
Flansens sejrsrække ved at vinde løbet med

svenskeren Allan K. Ljungstrand på anden-
pladsen, medens Ejvind F{ansen måtte se sig

henvist til trediepladsen. På fjerde- og femte-
pladsen placerede sig Gunnar Due, Køge, og

Bent Rasmussen, Ã.rhus.

Alt medens vinteren fortsatte, og andre
tialarrangerende klubber afventede forårs-
vejret, afholdt Sjællands Motor Union rcpræ'
sentantskabsmøde, hvor der blev valgt ny for-
mand. Den værende formand, Vilh. Nelle-
mann ønskede ikke at fortsætæte på grund af
manglende tid, og i hans sted valgtes Flans

Pedersen, Køge.

Så kom endelig tøvejret, og de store trials
tog deres begyndelse for alvor, bl. a. afvikle-
des 4. og sidste afdeling af danmarksmester-
skaberne søndag den 6. april pà Mols i Jyl-
land.

Det var Jyllands Motor Sportsunion, der

stod som affaîgatr af mesterskabsløbet med

hovedkontrol på Tirstrup kro. Løbet gik over
i alt 6 udmærkede vagtetaper, og der rrar stor
spænding om de endelige resultater, lige til
sidste etape var kørt.

Resultaterne blev:

Senior solo 500 cc:
1. Knud Nielsen, Ãrhus .... 570p.
2. Ejvind Flansen, Odense . . 540 p.

3. Niels Blumensaadt, Randers 470 p.

4. Bent Rasmussen, Ãrhus . . . . 380 p.

5. Sv. Schmidt, Kerteminde . 380 p.

Senior sidevogne:
1. Sv. Flansen, Vester Hæsinge 520 p.

2.Erik B. Jørgensen, ,Ã.rhus . . 500 p.

3. \7il1y Baasch, Odense . . . . 490 p.

4. Egon \Øalther, København 490 p.

LetYægt:
1. Erh. Fisker, København . . . . 560 p.

2. H. \Øoszny, Odense 540 p.

3. Sv. Nielsen, Svendborg . . . 465 p.

4. H. P. Boisen, Brædstrup .. 415 p.

For øvrigt var vel nok forårets største trial
i 1952, hvad angik antallet af deltagende kø-
rere, et løb afholdt af Fyens Motor Sport søn-
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dag den 23. marts ved Søndersø, hvor der blev
kørt pä 6 meget krævende etaper.

Resultaterne fra dette løb vil give et ud-
mærket billede af navnene på hovedparren af
dansk motorcykelsports trofaste trialkørere i
1.952,

Senior solo 500 cc:

1. Ejvind FIansen, Ejlstrup . . 590 p.
2. Johs. Mygind, Odense 500 p.
3.5øren Juul, ViborC ... 490p.
4. Svend Nielsen, Svendborg 455 p.
5. Helge Poulsen, Vester Hæsinge . . 445 p.

Senior sidevogne:
1. Egon \Øalther, København . . .

2. Kr. Carlsen, Blommenslyst. . . . .

3. Villy Baasch, Odense
4. Niels Larsen, Odense
5. Karl Ffansen, Odense

Junior solo, 500 cc:
1. Helge Ffansen, Odense,
2. Hans E. Flansen, Odense .. .. .

3. Valter Jensen, Salbrovad . . . . .

,1. Poul J. P. Hansen, København

Begynder solo, 500 cc:
1. Ib Knoblauch, Fruens Bøge .. .

2. Viggo Lassen, Esbjerg
3. Hans Aa. Flansen, Odense .. .

4. Mogens Sørensen, Langeskov

Vøgr Poulsen, Sþander-
borg, der siÞrecle sig det

i),sþe mestersþab i side-
aognsÞLassen indtiL 500 cc

på Løøelbanen i 1952 sdmt
en and.enpLad.s i sideøogns-
þLassen indtiL 750 cc.

5. ¡\ksel Thorslund, Odense 335 p.
Senior solo, 250 cc:

1. Jørgen Paaske, Odense .. .. 495 p.
2. Arnold Paaske, Nyborg .. 460 p.

Senior solo, 175 cc:
1. Erh. Fisker, København 575 p.
2. Henrik \Øozny, Odense 540 p.
3. Hjortskov Nielsen, Odense 535 p.

Da trialsæsonen nu var ved at ebbe ud, og
foråret rigtig skulle til at bryde igennem, så

baneløbssæsonens første arrangementer kunne
tage sin begyndelse, skete der imidlertid det,
at et voldsomr vintervejr igen satte ind. Flere
baneløbsarrangementer måtte aflyses eller
flyttes længere frem på sommeren, idet alle
motorbaner 1å begravet i høj sne i de dage,
hvor de første løb skulle have .været kØft.

Efter at tøvejret havde sat ind, blev der
faktisk ikke tale om noger rigtigt forår, man
gik lige fra vinteren og ind i sommeren, hvor
det første baneløbsarrangement blev et speed-
wayløb pä Østerbro stadion i København.

Derefter gik det slag i salg med at fä kørt
åbningsløb på de forskellige baner rundt om-
kring i landet, bl. a. også på Bornholm, hvor
der den 4. april afholdtes er sroft lØb.

Som tidligere omtah var årene først i halv-
tredserne virkelig gode år for moto-crossspor-
ten, der fik større og større udbredelse og flere

570 p.
530 p.
520 p.
485 p.
405 p.

.. 580 p.

.. 560 p.

.. 505 p.

.. 485 p.

540 p.
505 p.
505 p.
345 p.
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og flere tilhængere både blandt kørere og
publikum i så at sige alle Europas lande, såle-
des da også her i Danmark.

Flere og flere motorklubber havde anlagt
moto-crossbaner, virkelig en tiltalende form
for en motorbane at gä i gang med for en
mindre klub, idet anlægsudgifrerne var bety-
delig mindre, end når det drejede sig om en
jordbane eller speedwaybane for ikke at tale
om en 1000 m sandbane, hvoraf der da også
kun fandtes én uden samtidig at være heste-
sportsbane, nemlig Jysk Motorbane i Hobro.

Blandt de moto-crossbaner, der havde set

dagens lys og var blevet endog meger velvil-
ligt modtaget af såvel kørere som publikum,
var Ãrhus Motor Klubs bane ved Ny-Mølle,
hvor der afholdtes er srorr løb skærtorsdag
med svensk deltagelse.

Ved at gennemgå resultatlisten fra et sådant
løb vil man tydeligt kunne se ar navnene på
kørerne, at der både var trialkørere og bane-
løbskørere, der var gået ind for den nye løbs-
form moto-cross, noget der da også senere
skulle vise sig at blive et vældigt aktiv i dansk
motorcykelsport, idet man senere kom med i
det internationale moro-crossârbejde og bl. a.

fik lov at arrangere Moto-Cross des Nations
på Randers Motor Sports bane i Volk Mølle,
samt den senere række af årlige internationale

1952

To popølære danmarks-
tnestre i bhv.500 og 35.0

cc solo sportskløssen, Niels
BLømensaadt, Randers,.
Ariel, og Arne Soendsen,

Silheborg, Norton.

moto-cross grand-prix afholdt på forskellige
da;rske moto-crossbaner.

Resultaterne fra omtalte løb i Ny-Mølle
blev:

Senior solo, 500 cc:
1. Knud Nielsen, Ãrhus, Matchless.
2.Bent Rasmussen, Ã.rhus, Matchless.
3. Gunnar Due, Køge, Matchless.
4. Arne Svendsen, Silkeborg, Norton.
5. Alf. Svumungson, Sverige, BSA.
6. Knud Skovgaard, Ãrhus, AJS.
7. Stig Arne lJtter, Sverige, Triumph.
8. Henrik Bækgaard, Randers, AJS.

Senior solo, 350 cc:
1. Jens Nielsen, Silkeborg, Ariel.
2. Viktor Simonsen, Ãlborg, BSA.
3. Ejler Svendsen, Ãlborg, Triumph.
4.9øren Juul, Viborg, Royal Enfield.

Junior solo:
1. Bent Christensen, Køge, Matchless.
2. Henning Jensen, Helsinge, BSA.
3. Poul Bøgehøj, Odense, Triumph.
4. H. E. Flansen, Odense, Ariel.
5. Erik B. Jørgensen, Ãrhus, Nimbus.

Letvægt, 775 ccz

1. Henning Krogh, Ãrhus, James.
2. Sv. Nielsen, Odense, T\fN.
3. Erh. Fisker, København, Puch.
4. Henrik \Øozny, Odense, Puch.
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Sommeren L952 var i øvrigt ikke præget af
de store motorsportsbegivenheder, de forskel-
lige banedrivende klubber afholdt deres bane-

1øb med større eller mindre held, når der ses

økonomisk på resultaterne, for det var, som

om publikum var ved at blive motorløbstrætte
efter de mange arrangementer, der var budt
på i årene siden krigens ophØr, og i mange til-
fælde svigtede publikumsbesøget. Rent sports-
ligt var der derimod mærkbar fremgang at
konstatere, idet kørerne efterhånden havde
fået mulighed for at anskaffe sig nyt materiel,
så der virkelig var tale om at tage konkur-
rencen op med udenlandske kørere på lige
fod, hvad enten disse besøgte de danske baner,

eller de danske kørere tog dl udlandet.

Det kan således nævnes, at landets eneste

store navn inden for TT-løbssporten, Sv. Aage

Sørensen, København, havde anskaffet sig

såvel en fabriksny 500 cc som 350 cc Norton-
racer, ligesom flere af kørerne, der dyrkede
moto-cross, havde haft mulighed for at an-
skaffe sig nye maskiner specielt fremstillet af
de forskellige motorcykelfabrikker til dette

formå1.

Hvad angik udlandet, så havde vi under-
tiden mange danske kørere, der blev inviteret
ud for at deltage i store løb, og en dansk-
svensk speedwaylandskamp var der da også

Det t'ørste store Þørernaan,
Danmarþ haad.e intlen for
motocfoss-sporten, og som

virkelig Þunne hæode sig

også internationølt, z,ar

Ejoind Hansen, Odense,

rler her viser bagbjølet på

AJS'en t'or sin løndsmand

Jcns Nielsen, Silheborg,
Ariel, der også gjorde en

fin figur ind.en for moto-
crosssporten bl. ø. på. tlet
dansþe lan¿lshold.

tale om den 1,7. juni på det svenske motor-
stadion i Eslöv.

Det danske landshold tabte matchen med
74 points mod 34, men havde der været blot
en lille smule held for de danske kørere i stedet
for ustandselige uheld, så var den svenske

sejr ikke blevet nær så stor, som pointstallene
giver udtryk for.

Det danske landshold bestod af følgende
kørere:
1. Kiehn Bertelsen, København.
2. Morian Ffansen, København.
3. OrIa Knudsen, København.
4. Leif Hirsborg, København.
5. Jørgen Petersen, København.

Det svenske landshold stillede med føl-
gencle kørere:
1. Bertil Carlsson.
2. Rune Andersen.
3. Bernt Nilsson.
4. Per Hollander.
5. Olle Andersson.
6. Flans Dahlström.

At det så ikke var det stærkeste landshold,
svenskerne stillede med, var en helt anden sag,

for samme dag kørte Sverige også landskamp
på speedway mod Norge i Oslo, og her måtte
nordmændene med Basse FIveem i spidsen

neje sig med26 points mod Sveriges 82 points,
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Al begyndclse er svær, således oar d.a også ffioto-cross
en oansÞeLig opgal)e d.t gå. i gang med. for d.e tidligere
d.ansþe baþþeløbs- og banekørere, bz,iLþet tydeligt ses

her, hoor N. O. Jensen, Alborg, og Ernst Østerlønd,
Silkeborg, er þotnrnet i aansÞeligheder rnecl d.eres

Triumpb-maskiner, rneclens en anden Triømph-leører,
Ejler Soendsen, ÅLborg, bar boldt sig p,å ret Þø1.

altså et betydeligt stØrre nederlag for Norge,
end tilfældet Yar for Danmark.

Det var alßå ikke helt uberettiget, når Sve-
rige allerede pä daværende tidspunkt havde
fået prædikatet "kontinentets bedste speed-

waynation<.
Sommerferiens tid kom, og motorsporten

1å til dels stille i en kort tid, inden man så

skulle til at begynde på årets mesterskabsløb,
men forinden blev der dog afholdt store lØbs-

arrangementer bl. a. på speedwaybanerne i
Gladsaxe, Holbæk, Næstved og jordbanerne

i Esbjerg ved Korskroen, FIem Odde, Løvel
ved Viborg og scramblebanen i Vinderød.

Selv om det blev nævrrt, at motorsports-
banerne lå stille i sommerferiemåneden, så var
dette ikke ensbetydende med, at alle kørerne
også holdt sig helt fra motorsporten i den tid,
enkelte tog helt til Middelhavskysten, alt me-
dens de deltog i et motorsportsligt affange-

1952

ment, nemlig ,'Det 3. Trophée Internationale
Mo¡orcycliste Monaco<, der afholdtes i da-
gene fra den 4.-6. juli.

Otte danske motorcykelkØrere deltog i dette
motorcykelrally, nemlig: Hardy Hirsborg,
Tornax, Ernst Andersen, Puch, Morian Han-
sen, Puch, Reinhold Ravn, Puch, Erh. Fisker,
Puch, Kiehn Bertelsen, Puch, og Skjold Peter-
sen, Matchless, der alle startede i Amsterdam,
medens Poul Bøgehøj, Triumph, startede fra
Paris. De bedste danske placeringer blev op-
näet af Kiehn Bertelsen, der blev nr. 3, og

Poul Bøgehøj, <ier blev nr. 6. Vinder af løbet
blev Priem Rozenberg, Holland, BSA.

Som sagt nærmede sig nu tiden for årets for-
skellige mesterskabsløb, men der blev ikke i
ß52 afholdt noget danmarksmesterskab på
1OO0 m bane, hvorimod der blev kørt et dan-
marksmesterskab på speedway og endelig det
jyske jordbanemesterskab. Elektrolløbet der-
imod, der af mange blev set hen til med bety-
deligt større forventninger end danmarksme-
sterskabsløbene, blev i lighed med tidligere år
afholdt på Charlottenlund travbane søndag
den 3. aug.

Igen i 1952 blev der tale om dansk succes

ved dette løb, idet Orla Knudsen, København,
vandt sin første aktie i Elektrolpokalen ved
bl. a. at slå Kiehn Bertelsen, København, Göte
Brester, Sverige, Lief Bech, København, og
Sv. Aage Engstrøm, København, der blev pla-
ceret i den nævnte rækkefølge. Der var dog
kamp om søLvtøjet lige til det sidste, idet
Kiehn Bertelsen havde ført løbet de første
omgange med Orla Knudsen lige efter sig, og
afgørelsen faldt først få meter før måI, hvor
det lykkedes Orla Knudsen at presse sin ma-
skine en længde foran Kiehn Bertelsen.

For Sv. Aage Engstrøm y^r løbsresultatet
for hans eget vedkommende derimod ærger-
ligt, idet han ved en sejr kunne have taget
Elektrolpokalen med hjem som ejendom, idet
han havde to aktier i den fra løbet i 1938 og
1949.

Af øvrige resultater ved Elektrolløbet kan
næYnes:

Senior sport, 350 cc:
1. Kjeld Jensen, Ã.lborg, AJS 197,6
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2.Eiler Svendsen, Ãlborg, Triumph.
3. Finn Larsen, København, BSA .. .

4. Viktor Simonsen, .Ã.lborg, BSA .. .

198,0
201,5

202,9

Senior sport, 500 cc, B:
1. Asger Andersen, Snoldelev, Ariel.. 188,9
2. John FIavnbo, København, BSA .. t96,2
3. Ove Madsen, København 197,2
4. Boris Rasbro, København, BSA .. .. 797,4
5. Villy Gylling Nielsen, København 207,0

Senior sport, 500 cc, A:
1. Johs. Mygind, Odense, Triumph .. 776,0
2. Niels Blumensaadt, Randers, Ariel 180,0
3. Alfred Larsen .. .. .. 182,0
4.8øtgeMørch, Kolding, Ariel ...... 182,2
5.'Norron.. Flansen, Holb., Triumph 184,0

Specialløb:
1. Bue Jensen, København, JAP .. .. 777,4
2. Robert Kastebo, København, JAP .. 779,0
3. H. Anker FIansen, København, JAP 189,4
a. A. Villy Petersen, København, JAP 190,0
5. Otto Nielsen, Dalby, JAP . 191,0

Sidevogne:
1.H. Th. Jacobsen, København, JAP 193,9
2. Egon Valther, København, Triumph 200,0
3. Hans Nielsen, Fladerslev, BM\ø .. 202,0
4. Thorkild Thy, København, JAP .. 202,4

Hvad angik jyske jordbanmesterskaber, så

ønskede Jyllands Motor Sportsunion at skabe

tradition for, at dette løb blev kørr på Viborg
Motor Klubs jordbane i Løvel, og i overens-

Ved. cle lørste moto-cross,
der øfboldtes her i landet,
deltog der altid. mindst
én sid.eoognshlasse, Der
Þønne dog øndertiden
blìzte trangsel på d,e oøn-
skeLige bøner, så sandsæþ-

ken måtte stå at' og Lægge

en hånd på d,et tunge side-
oognskøretøj lor at bjælpe
det igennern. Her er det
Kr. Krestensen, Årbøs,
Norton, Hans Nielsen,
Had.erslezt, BMV, og EriÌe

B. Jørgensen, Årbøs,
Nimbus, d,er er kørt fast
på en bahÞetop.

stemmelse hermed arrangeredes mesterskaber-
ne i 1952 den 10. august på denne bane under
deltagelse af et meget stort antal kørere i sær-
deleshed i klasserne for sports- og standard-
maskiner, hvorimod deltagerantallet i special-
klassen var endog meget beskedent.

Både indledende heats, mellemheats og slut-
heats fik en i alle måder udmærket sportslig
afvikling, og de endelige resultater fra slut-
heatene blev:

Solo sport, 350 cc:
L. Søren Juul, Viborg, Royal Enfield 93,8

Jysk jordbanemester 1952.
2.Kjeld Jensen, Ãlborg, AJS . 96,4
3. Egon Nielsen, Florsens, Velocette. . 99,8
4. N. H. Andersen, Silkeborg, Triumph 102,0
5. Victor Simonsen, Ãlborg, BSA .. .. 102,4

Solo sport, 500 cc:

7.8ørge Mørch,Kolding, Ariel .. .. .. 89,3

Jysk jordbanemester L952.
2. Ernst Østerlwd, Silkeborg, Triumph 9l,l
3. Arne Svendsen, Silkeborg, AJS . . .. 91,2
4. Axel Jensen, Ãlborg, Triumph .. .. 9I,3
5. Jacob Jensen 92,0

Special, 500 cc,

1. Jeppe Ussing, Børkop, JAP . . . . .. 85,1

Jysk jordbanemester 1.952.

2.Lindegaard Petersen, Kolding .. .. 85,8
3. Arne Pander, Herning 86,3

4. Axel Müller, Ãrhus 89,4

S.Tage Ffansen, Fforsens 95,3
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Højt at flyve, dybt at fald.e. - Denne leører kom dog

Jint ned frø bøjd.erne på den første fynske tnoto-cross-

bane i IJøjbjerg.

Solo sport, 175 cc:
1. H. P. Boisen, Ãrhus, Puch . 111,0

Jysk jordbanemester 1952.
2. Henning Krogh, Ãrhus, James . . .. 111,8

3. N. O. Jensen, Ã.lborg . . . . .. 212,0

Sidevogne, 500 cc:

1. V. Poulsen, Skanderborg, Triumph 101,1

Jysk jordbanemester 1952.
2. Kresten Krestensen, Ãrhus, Norton 101,8
3. H. Pedersen, Flolstebro, Triumph.. 101,8

Sidevogne over 500 cc:

1. Hans Nielsen, Haderslev BM\ø.. .. 197,5

Jysk jordbaîemes:"er 7952.
2. V. Poulsen, Skanderborg, Triumph 201,1

3. Kresten Krestensen, Ãrhus, Norton 202,6

a. Eigild \Øandel, Varde, Nimbus .. .. 206,3

Inden årets eneste mesterskab på bane, nem-
lig danmarksmesterskaberne på speedway,

blev afviklet, nåede Samvirkende Motorklub-
ber at afholde åbningsløb på en nybygget
speedwaybane, den første rigtige kortbane

1952

herhjemme udelukkende beregnet for motor-
sport. Banen var beliggende forsænket i mid-
ten af Amager travbane og bød på mange tek-
niske finesser, som ikke tidligere var set på

nogen dansk motorbane. Der var således i
stedet for det kendte fjedrende ståltrådshegn
på den nye bane anbragt en såkaldt 25 cmhøj
afbærerplanke, automatisk startmaskine og

signalgivning med lyssignaler, ligesom der var
mulighed for at køre aftenløb, da der over
banen var anbragt elektrisk belysning i lighed
med, hvad der var kendt på cykelbanerne. Det
var Motorklubbernes Banefond, der havdc
srået for bygningen af banen, der, da den var
færdig, stod fonden i en investering på ca.

150.000 kr. Den drivende kraft i bygningen
af banen havde væ1er formanden for Samvir-
kende Motorklubber og tidligere formand for
Sjællands Motor lJnion, faktor Poul Rasmus-
sen, der så at sige selv havde stået for afgørel-
sen af de forskellige tekniske problemer, der
havde meldt sig i forbindelse med bygningen
af banen:

På åbningsaftenen den 4. september lød der
mange lovord til initiativtagerne til denne
nye og første permanente motorbane i Køben-
havn. Vicepræsidenten for Danmarks Motor
Union samt flere andre fremstående person-
ligheder var således til stede ved åbningen af
banen og udtalte deres bedste ønsher for dens

fremtid, ligesom vicepræsidenten, Vald. Hoff-
meyer jun., i præsidentens f.ravær på grund af
bortrejse tolkede dennes varmeste hilsen og
lykønskning til den nye banes ledelse.

Fra åbnigsløbet, der bøð, pït udmærket mo-
torsport og viste, at banen endog var meget
velegnet, skal nævnes følgende resultater:

Ekspertmatch:
1. Fred Pawson, England .. . . .. 70,8
2. Kiehn Bertelsen, København . . . . . . 70,9
3. Orla Knudsen, København .. 71,0

4. Oluf Elsberg, København .. 74,6

5.Bue Jensen, København ....75,1
Ekspertmatch B:

1. Allan Poppe Nilsson, Sverige 8 p.

2. Niels Erik Persson, Sveirge 6 p.

3.Leif Bech, København ...... 4P.
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Specialmatch:
1. Erh. Fisker, København 5 p.
2, Aage Andersen, København . . 5 p.

Ekspertmatch C:
l.Morian F{ansen, København ...... 6.p.
2. Robert Kastebo, København . . 2 p.
3. Alfred Larsen, København . . 2 p.
4. Jørgen Petersen, København . . 2 p.

Med den rivende udvikling, speedwayspor-
ten nu var inde i her i landet, og med den
store og gode stab al kørere, var intet mere
naturligt end at afholde et danmarksmesrer-
skab på speedway, som fandt sted på stadion-
banen i Odense søndag den 5. oktober.

Udsigterne for et vellykket mesterskabsløb
var ikke de bedste, idet regnen silede ned fra

Et þendt naun på Amager
speedway, uDen Ílyvende
tjenero alias EriÞ Wincentz,
Næsned, wndgâr ber aed.

en lynhørtig tltAnøu)re at
påÞøre en leonkarrent, der
er styrtet,

Tre af de populære Þørere
i 350 cc klassen t'or stan-
d.arclrnasþiner: Henning
Krcgb, ,4rbus, Royal
Enfieltl, Ib Nielsen, Sþiae,
Norton, og Niels H.
Andersen, SilÞeborg,
Triørnpb, tdger en tørn på
Bøghor.,edbanen aed
Hadersleo.

morgenstunden af, men så omkring middags-
lid brød solen igennem, og publikum srrØm-
mede til i et antal pä ca. 7.OOO, så der var
llade løbsarraîgØter, der gjorde klar til at
lade første start gå præcis kl. 14,30.

Hele eliten af de danske speedwaykørere
med Kiehn Bertelsen, Orla Knudsen og Leif
Bech som publikums stØrste yndlinge var mØdt
til start, og der blev kæmpet bravt på den
våde bane.

Inden sidste heat stod det klart, at den af.-

sluttende kamp om mesterskabet også ville
komme til at stå mellem disse tre kørere, og
det blev Leif Bech, der fik sit store gennem-
brud ved på overbevisende måde at slå de to
tidligere mestre, Orla Knudsen og Kiehn Ber-
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telsen. Da Leif Bech kørte over målstregen
som danmarksmester, ville publikums jubel
ingen ende tage, og nede i ryttergården blev
den nye mester også stærkt hyldet af alle
kammeraterne.

Et sidevognsrace, der også vakte publikums
store begejstring, blev vundet af den lokale
storkører Johs. Hansen, Odense, Triumph,
foran Egon \Øalther, København, Triumph.

Pointsfordelingen ved danmarksmesterska-
berne på speedway 7952ble.v i øvrigt:

1. Leif Bech, København 75p.
Danmarksmester '1952.

2. Orla Knudsen, København . . .. . . 74 p.
3. Kiehn Bertelsen, Ringsted 13 p.
4. Erh. Fisker, København 1l p.
5. Erik \Øincentz, Næstved 9 p.
6. Bue Jensen, København 9 p,
T.Ejvind Petersen, København 8 p.

8. Aage Andersen, København 8 p.
9. Jørgen Rasmussen, Odense 7 p.

10. Oluf Elsberg, København 6p.
1L. Crone Jørgensen, København .. .. .. 5 p.
l2.Uno Jensen, København 4p.
13. Axel Müller, Ãrhus 4 p.
14. Arne Pander, Herning 2p.
15. Leif Flirsborg, København 0 p.

16. Sv. Nissen, Odense 0 p.

1s52

Jørgen Stabirle, Køben-
haztn, og Bøe Jensen gioer
ber pwbliÞøm opøisning
i boldþørsel p,å Gladsaxe
sp e edtøay,

1.7 . Jørgen Petersen, København 0 p.

18. Kaj Larsen, Ringsted 0 p.

Det første danmarksmesterskab på speed-

way afsluttedes om aftenen med en festlig
arrangeret præmieuddeling foretaget af
DMU's sportsrådsformand, Vald. Petersen,
medens de to arrangerende klubber, Fyens
Motor Sport og Motorklubben ,Odinu, var
vært ved en middag.

Med to danmarksmesterskabsafdelinger i
trial og en del klubtrial, samt et velgørenheds-
løb i form af et kilometerrace arraîgerct af
Frederiksborg Amts Motor Klub til fordel for
Grønlandsindsamlingen sluttede den sports-
lige aktivitet i 1952.

Dagens hurtigste tid ved kilometerracet i
Hillerød blev opnået af TT-køreren Sv. Aage
Sørensen, København, med hans 500 cc TT-
Norton. Hastigheden blev for kilometeren
med flyvende start 165 kmlt. Knud Nielsen,
Ãrhus, var dog lige i hælene på Sv. Aage
Sørensen, idet han opnåede 163 kmlt.

Den arrangerende klubs formand, H. Dam-
kjær Pedersen, takkede kørerne, fordi de

havde stillet sig til rådighed, og meddelte, at
der blev det pæne beløb på 4500 kr. til det
gode indsamlingsformåI.
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1.953

Ved årsskifæt 1.953 var det i særdeleshed
den såkaldte Irvingersag, der optog sindene
meget inden for DMU's organisation.

Uden i øvrigt at komme nærmere ind på
sagens sammenhæng skal næynes, at DMU
havde sat speedwaykøreren Irving Irvinger
i karantæne i slutningen af 1952 og inddraget
hans licens. Imidlertid skete der der, ar Irving
Irvinger anlagde sag mod Danmarks Motor
Union ved Østre Landsrets 9. afdeling, der
den 24. marts afsagde dom i sagen. Dommen
kom til at lyde på og fastslog, at DMU's
suspension af Irving Irvinger havde været
uberettiget, og DMU tilpligtedes at udstede
såvel national som inrernarional licens til
Irving Irvinger, samt betale sagens omkost-
ninger med 600 kr.

I øvrigt var det DMU's repræsentantskabs-
møde den 79. april, man så hen til med spæn-
ding, idet der pâ. dette møde skulle vælges
både ny præsident og ny vicepræsident, idet
den værende præsident fabrikant N. K. Peder-
sen efter eget ønske ville fratræde, medens
vicepræsidenten, Hoffmeyer jun., var rejst til
udlandet.

På trailfronten var aktiviteten allerede fra
begyndelsen af 1953 sror, og mange gode
arrangementer blev afholdt, både danmarks-
mesterskabsafdelinger og et nyindstiftet sjæl-
landsmesterskab, som Søborg og Omegns
Motorklub stod for tilrettelægningen af.

Kiehn Bertelsen sLå.r her
på. ooerbevisend,e måd.e den
senere aerd.ensnester Oøe
Funtlin, Soerige, oed, en

tlansle-svensþ boldkanp
på. Amager speedway.

Til sjællandsmesterskabet knymer sig er
efterspil, idet Niels Andersen i sidevognsklas-
sen nedlagde protest mod vinderen af klassen,
Egon Valther, for at have benyttet pigdæk.
Da mægling i sagen ikke var mulig, blev den
indbragt for SMU, der t:.af den afgørelse at
udelukke Egon \Øalther frabedømmelse sam-
men med \flilly Baasch, Odense, og Axel
Vang Flansen også i sidevognsklassen, og for
samme forseelse sammen med solokøreren
Poul J. P. Flansen fra juniorklassen.

I øvrigt blev resultaterne ved det famøse
sjællandsmesterskabstrial, hvor der også del-
tog kørere fta andre landsdele end Sjælland:

Letvægt:
1. Leo Christensen, Sverige .. 415 p.
2. Henrik \Øoszny, Odense .. 405 p.
3. \Øilly Mikkelsen, København . . . . 390 p.

(Sjællandsmester 1953).
4. Ole Schou Ludvigsen, Ringsted . . 380 p.
5. Flerbert Nielsson, Sverige . . 375 p.

Senior solo, 500 cc:
l.Ejvind Ffansen, Odense .. 500p.
2. Gunnar Due, Køge 470 p.

(Sjællandsmester 1953).
3. Bent Christensen, Køge . . . . 385 p.
4.Knud Lodal Mortensen, Næstved.. 370p.
5. Villy G. Nielsen, København .. .. 355 p.

Senior sidevogne:
1. Niels Andersen, Helsinge .. .

2.Harry Frandsen, København
445 p.
380 p.
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De to poptulære Triømpb-Þørere Ernst Østerltnd, SilÞeborg, og Rasmas Kornøm, '4,lborg, bar ber þørt et mester-

sÞab bjem bhv. i soloþløssen og sidevognsÞlassen. Mellem d.e to þørere ses inportøren af Triwmph í Danmarle,

dire þ tør Reinhard.t, Købenbaon.

3. Eigil Nielsen, København .. 375 p
,1. Egon Kristensen, København . . . . 335 p.

Junior solo:
1. C. M. Hasselbalch, København . . 435 p.

2, Søren Gandrup, Glostrup 390 p.
3. Poul Poulsen, Køge . . .. .. 370 p.

Begyndere:
1. Carl Johan Larsen, Hillerød . . . . 480 p.
2. Svend Pedersen, København 415 p.

3. John Rasmussen, København . . .. 410 p.
4. Leif David5en, Køge . 355 p.

Søndag den L9. april var så Odense kon-
gresby for DMU's repræsentantskabsmøde,
der blev åbnet af præsidenten, N. K. Peder-
sen, efter at den lokale unionsformand, Ejner

Jensen, havde budt forsamlingen velkommen
til Odense.

Repræsentantskabsmødets hovedbegivenhed
var valgene, hvor bundtmager Poul Sørensen,

Ãrhus, afløste fabrikant N. K. Pedersen som

præsident, medens det ikke lykkedes at få
valgt en ny vicepræsident, idet eneste emne

til posten, Poul Rasmussen, København, afslog
at modtage valg, hvorimod han indvilgede i
at indtræde i forretningsudvalget. Som ny
sportsrådsformand valgtes Chr. \Øenderby,
Randers, i stedet for Vald. Pedersen, der ikke
kunne fortsætte på grund af manglende tid til
det sportslige arbejde.

Indcn repræsentantskabsmødet sluttede,

takkede SMU's'formand, Flans Pedersen, på

det varmeste den afgående præsident for det
arbejde, han havde udført for Danmarks
Motor Union.

Baneløbssæsonen .1953 blev åbnet på den

nye Amager Speedway og fik den bedst tæn-

kelige begyndelse, idet ikke mindre end 12.000

tilskuere overværede sæsonåbningsløbet den 6.
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april, der formede sig som en dansk-svensk
holdmatch.

Også Gladsaxebanen, der var at berragte
som en speedwaybane, havde held med sæso-

nens fØrste løb, idet der også her var 12.OOO

tilskuere til en dansk-hollandsk holdmatch.
Derefter gik det slag i slag rundt omkring

på de danske motorbaner, det være sig stadi-
onbaner, jordbaner og motocrossbaner, ikke
mindre end 36 løbsarrangementer var tilmeldt
den nationale løbskalender, og 7øbsarrangø-
rerne havde f nilrrg flittigt benyrtet sig af søn-
idagene i juli minerl, ;ler normalt tidligere år

Oløt' Elsberg, der øltid
oiste pøblihum speedu;ay-
þørsel i t'ineste stil, har
her ntåttet oæde* en d.el

slagger på en regnoejrsd.ag,
rned den t'ine stilkørsel er
dog stadig i bebold..

Formand.en for DMU's
sportsråd, Chr.'Wend.erbl',
Randers, præsidenten for
DMU, Poul Sørensen,
År.bus, og borgrnester
Alt'red Andet'sen, Randers,
Þører åbningsrønd.en på
Rønders Motor Sports
speedwaybane oecl d,ennes

ind.vielse.

havde været feriemåned også for motorspor-
ten.

Selv om de danske kørere altså havde travlt
på de hjemlige baner, blev der da også tid til
en enkelt landskamp, nemlig en firelandskamp
mellem de nordiske lande på Växjö moror-
stadion i Sverige.

Det blev som venter Sverige, der løb af med
sejren med i ak 40 points, medens Norge på
andenpladsen llk 24 poinrs, Danmark pâ te-
diepladsen 23 points, og endelig Finland på
fjerdepladsen 9 points.

De forskellige kØrere, der deltog på lands-
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holdene, var, samt det antal points hver en-
kelt scorede:

Sverige:
Rune Sørmander 12 p.
DanForsberg... 72p.
OlleNygreen... 10p.
Sune Carlsson 6 p.

Norge:
Thorleif Andresen 7 p.
Basse Flveem ... 6p.
ReidarKristoffersen.... 6p.
Flenry Andersen 5 p.

Danmark:
Leif Bech 9 p.
Kiehn Bertelsen 8 p.
Ejvind Petersen 3 p.
Erh. Fisker 3 p.

Finland:
Simo Ylänen ... 4p.
Kauko Jousanen 3 p.
Urho Mäkinen I p.
Yrjö Kaljonen lp.

Hvad angik årets klassiske løb og mester-
skabsløb, så blev månederne august og sep-

tember tiden for de store motorsportsbegiven-
heder. Den 9. august arrangeres der således

både jyske jordbanemesterskaber i Haderslev
og Elektrolløb pà Charlottenlund travbane i
København.

Det var Haderslev Motor Sport, der var

1953

To moto-crossþ.ørere taþþer
binanden t'or god Þamp.
Til ztenstre Arne Svendsen,

SiLkeborg, Triamph, og til
bøjre Niels Blumensaadt,
Randers, AJS.

blevet betroet at afvikle de jyske jordbane-
mesterskaber 1953 på Bøghovedbanen.

ì,{esterskaberne blev skæmmet al nogle
kedelige styrt, der satte flere af storfavorit-
terne i 500 cc standardklassen ud af spillet,
således udgik både Knud Nielsen, Ãrhus, og
Arne Svendsen, Silkeborg. Sidstnævnte fik
efter de to køreres styrt en alvorlig advarsel
fra løbsledelsen for hensynsløs og farlig over-
haling, der havde været den direkte årsag til
styrtet. Det blev nu Børge Mørch, Kolding,
der sejrede og vandt det jyske jordbanemester-
skab tgs¡ på sin Matchless i tiden 1,30 efter-
fulgt af Ernst Østerlund, Silkeborg, Triumph,
I,33, og Arthur Glavind, Viborg, Norton,
7,34.

I 350 cc klassen for standardmaskiner var
der betydelig mere kamp om mesterskabet,
der gik til Ib Nielsen, Skive, Norton, 1,37,
med Niels FI. Andersen, Silkeborg, Triumph,
1,37,6, på andenpladsen, medens Flarry FIan-
sen, Viborg, besatte trediepladsen på Royal
Enfield i tiden L,40,2.

Specialklassens mesterskab gik velfortjent
til den kommende storrytter Arne Pander,
FIerning, der pä overbevisende måde slog
både Axel Müller, Ärhus, og den tidligere
mester Lindegaard Petersen, Kolding, der blev
placeret i den nævnte rækkefølge. Arne Pan-
ders vindertid blev 1,23,6.
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Mestrene i de to sidevognsklasser, hhv. ind-
til 500 cc og over 500 cc, blev Henrik Peder-
sen, Flolstebro, Triumph, og FIans Nielsen,
Fladerslev, BM\ø. Vindertiderne blev 1,40,8
og L,39,0.

På anden- og trediepladsen i den lille klasse
fulgte Hans Nielsen, Fladerslev, BM\Ø, og

Arne Mikkelstrup, Esbjerg, JAP, i tiderne
7,41,0 og 1,43,4, medens disse to pladser i den
store lclasse besattes af Flans I. Andersen,
Ãlborg, BM\Ø, '1.,4'1..,0, og Bachmann Skovsen,
Randers, DK\Ø,'1,47,0.

Der var ca. 5000 tilskuere til mesterskabs-
Iøbet

Igen i 7953 màtte de danske kørere se sig

slået ved Elektrolløbet af den eneste uden-
landske deltager, Göte Brester, Ørebro, der
dermed tog en andel mere af pokalen med sig

over sundet. Det var nemlig også Göte Bre-
ster, der vandt Elektrolløbet i 1950.

Ikke mindst r.ar nederlaget for den danske
storkører Orla Knudsen, Københayn, ærger-
ligt, idet han vandt sit indledende heat sam-
men med Göte Brester i dagens hurtigste tid,
2,40,0, medens svenskerens vindertid i slut-
heatet blev 2,40,8. Også de andre store danske
motorsportsnayne, hvoraf flere havde aktier
i Elektrolpokalen, var mødt til start med Sv.
Aage Engstrøm i spidsen. Det blev altså igen

'1xel l[üller, Årbus, lyk-
ønskes og modtager blom-
ster et'ter øt baue oøndet
specialklassen ved ind.oiel-
sesløbet på. Rønders
speedzaay.

et mislykket forsøg, Engstrøm gjorde for at
vinde pokalen til ejendom, selv om han i slut-
heatet placerede sig så fint som nr. 2 i tiden
2,43,0, medens de to fynboer Johs. Mygind
og Sv. Nissen besatte tredie- og fjerdepladsen
i hhv. 2,47,0 og 2,48,9. På femte- og sjette-
pladsen fulgte Oluf Elsberg, København,
2,49,5, og Aage Andersen, København,2152,2.

Var det kun blevet til en tredieplads for
Johs. Mygind i ekspertløbet, så beviste han
sin særklasse i standardløber, som han vandt
meget overlegent med sin Triumph i tiden
3,00,0. Det endelige slutresultat i standard-
klassen blev: Johs. Mygind, Odense, Triumph,
,Norton. FIansen, Holbæk, Niels E. Nielsen,
Odense, Ariel, Asger Andersen, Snoldelev,
Triumph, Sv. Aage Flansen, Hillerød, Tri-
umph, Boris Rasbro, København, AJS, Bent
Christensen, København, AJS, og Søren Gan-
drup, Ariel.

Som sædvanlig ved Elektrolløbet var side-
vognsklassen rigtig publikumsunderholdning,
og det var da også fantastisk at se sidevogns-
mændene arbejde pä køretøjet fra den ene

side til den anden for at holde balancen under
de store hastigheder, kørerne var oppe på
både på langsiderne og i indgangen og udgan-
gen af svingene. Placeringerne blev: nr. 1.:

Hans Th. Jacobsen/Gilbert Jacobsen, Køben-
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havn, JAP, nr, 2; Leo Petersen/John Øster'
holt, København, JAP, og nr. 3: Thorkild
ThylBørge Thy, København, JAP, nr. 4: Niels
Andersen/Børge Flansen, Helsinge, Ariel, nr.
5: Niels E. Flansen/Viggo Johansen, Køben-
havn, Ariel, og nr. 6: Egon \Øalther/Poul
Poulsen, København, Triumph.

Baneløbsprogrammet 'var trods det sene

tidspunkt, man var nået til pã. äret, ikke så

nær tdtømt Der blev afholdt baneløb i Kol-
ding i oyerværelse af ca. 4000 tilskuere med
bl. a. tysk og svensk deltagelse. Den svenske
speedwaykører Carl Johan Flultmann satte
således ny banerekord for specialmaskiner i
tiden L,14,5, medens Knud Nielsen, Ãrhus,
Norton, og \Øilly Baasch, Odense, Triumph,

Sidevognsparret Eigil
NielsenlViggo Johansen,
Københaøn, Ariel, (nr. 17),
går her ød på sidste

oTngang oed et sidevogns-
røce på Selsþoo speed.usay

og Þørte i. rnål som sihre
oindere.

r 953

Frl,gtet at' aLle l:onleurren-
terne, Soe:td Mortcnsenf
OIe Andersen, ITelsinge,
Ariel, går ber øcl af
opløbssoinget på. Cbarlot-
tenlund traobane oed et
Ele þtrolløb.

præsterede to nye banerekorder i hhr'. stan-
dard soloklassen og sidevognsklassen. Tiderne
for disse to nye banerekorder blev 1,.17 ,0 og
1,22,9.

Det blev også Carl Johan Flultmann, Sve-
rige, der blev dagens vinder af ekspertløbet
med sin landsmand Ãke Lindberg på anden-
pladsen, og Orla Knudsen, København, og
Lindegaard Petersen på tredie- og fjerdeplad-
sen,

I standardløbet yar det Knud Nielsen,
Ärhus, Norton, der tog sejren med sig hjem
foran Arne Svendsen, Silkeborg, AJS, og
Ejvind Flansen, Odense, AJS.

Sidevognsløbet gav sejr til Leo Petersen/

John Østerholt, København, JAP, foran Kre-
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sten Krestensen, Ãrhus, Norton, og Villy
Baasch, Odense, Triumph.

Også to baneløbsmesterskaber manglede
endnu sin afgørelse i t953, nemlig danmarks-
mesterskaberne på 1000 m og danmarksme-
sterskaberne på speedway.

Speedwaymesterskaberne blev afgjort i
overværelse af 12.000 tilskuere på den nyc
Amager speedway, og Kiehn Bertelsen, Kø-
benhavn, viste endnu engang, at han var øje-
blikkets store danske speedwaynavn ved på
overbevisende måde at vinde danmarksme-
sterskabet. På andenpladsen fulgte Erik \Øin-
centz, Næstved, medens danmarksmesteren
fra L952, Leif Bech, på grund af et styrt måtte
nøjes med en tredieplads. På fjerde- og femte-
pladsen fulgte Ejvind Pedersen og Leif Hirs-
borg og derefter i rækkefølge Irving lrvinger,
Johs. Mygind, Odense, Axel Müller, Ãrhus,
og Sv. Nissen, Odense.

Mesterskaberne afsluttedes med en indivi-
duel match om den gyldne Boschhjælm, og
her var Kiehn Bertelsen også suveræn vinder.

Igen i 7953 var det Ã.rhus Motor Klub, der
stod som aÍrangØr af de danske mestershaber
på tooo m, der afvikledes på den udmærkede

Jysk Væddeløbsbane.
Danmarksmestre i de forskellige klasser

blev:
500 cc special solo: Kiehn Bertelsen, Kø-

benhavn, JAP, 3,09,0. Standard solo 175 cc:
Kiehn Bertelsen, København, Puch, 4,07,0.

Iraing Irainger, Køben-
baon, oar altid en t'arveñg
tyttcr, det nød. stor
popuLaritet på. alLe landets
motorbaner. lrainget ses

ber ønd.er deltagelse i et
EleþtrolLøb rued sin 1000

m IRV-JAP-mdshine.

Standard solo 250 cc: Gunnar Villiams,
Ãrhus, Adler, 4,'l.O,O. Standard solo 350 cc:
Henrik Bækgaard, Randers, AJS, 3,38,5. Stan-
dard solo 500 cc: Johs. Mygind, Odense, Tri-
trmph, 3,21,6. Sidevogne 750 cc; Kresten Kre-
stensen/Flarry B. Andersen, Ãrhus, Norton,
3,43,0, og sidevogne 500 cc: Hans Th. Jacob-
sen/Gilbert Jacobsen, København, JAP,
3,39,7 .

At Danmark efterhånden også var kommet
ret godt med inden for speedwaysporten på
det internationale plan, vil bl. a. kunne ses

deraf, at en fjerde afdeling af en firelands-
kamp på speedway, der fandt sin afslutning
på Odense speedway søndag den 20. septem-
ber og gav til resultat, at de danske kørere
placerede sig som nummer to efter Sverige,
der på daværende tidspunkt var så absolut
kontinentets bedste speedwaynation. Den
fjerde afdeling var endog lige ved at give
dansk sejr, idet svenskerne kun opnåede en

sejr med 1 points forspring, og denne af.gørelse
faldt lørst i sidste heat. Det samlede resultat
af firelandskampsmatcherne blev, at Sverige
vandt foran Danmark, Norge og Finland.

Alt medens de banedrivende klubber fort-
satte deres løbsarrangementer på banerne i
efteråret 1953, var der også mange klubber,
der arrangerede trials. Af årets sidste bane-
løbsarrangementer kan nævnes speedwaystæv-
ner på Ãbenrå stadion, Gladsaxe speedway,
Amager speedway, baneløb i Holstebro, jord-
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baneløb i Randers arrangeret på jysk motor-
bane ved Hobro med bl. a. svensk deltagelse,
dramatisk jordbaneløb på Korskrobanen ved
Esbjerg med mange sidevognsstyrt, der gik ud
over Arne Mikkelstrup, Varde, Thorkild Thy,
København, og Leo Pedersen, København.

Også inden for moto-crosssporten og scram-
bleløbene fortsatte sæsonen langt hen på efter-
året, således blev der kørt moto-cross på Ny-
Møllebanen, hvor den danske trialmester
Ejvind FIansen, Odense, under er styrr var sä

uheldig at brække en arm. Også scrambleba-
nen i Vinderød havde en udmærket men sen

sæsonafslutning med et stort dansk-svensk

1 953

De to unge Þørere, Niels
MøLLer Viborg, P-oyal
Enf)eld, og Jobs. Neder-
gaard., SilÞeborg, AJS, har
igen gjort sig t'ortjent til
pr¿emter,

løb, der blev overværet af ikke minc{re end
8000 tilskuere.

1953 afsluttedes som så mange tidligere år
med halvårlige repræsentantskabsmøder i de

forskellige landsdelsunioner, og der var ikke
store sager til behandling på disse møder, der
alle fik et fredeligt forløb. I Jyllands Motor
Sportsunion skete således som der eneste væ-
sentlige formandsskifte, idet den værende for-
mand, Poul Sørensen, Ãrhus, var blevet præ-
sident i Danmarks Motor Union siden sidste
mødei JMS, hvorfor denne union som ny for-
mand valgte Laur. Olsen, Silkeborg.

En øt' d.e oirÞeLig stabiLe

d.ansÞ e s pe e d.u ay k ørere,
især når det tlrejed.e sig otn
holdþørsel, Ejvind. Pe tersen,
Købenbaon, har ber lagt
sig t'oran en sztensker fra
Ind.ianer-holdet og siÞrer
dermed Amagerhold.et et
pointsforspring.
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L954
I)anmarks Motor Unions nye præsident,

Poul Sørensen, Ãrhus, kunne ved nytårsskif-
tet meddele, athan på Federation Inrernatio-
nale Motorcyclistes mØde, som han havde del-
taget i, og som var afholdt i London, havde
fået udvirket, ar Danmarks Motor Union i
1955 skulle være arrar'.gør af verdensmesrer-
skaberne i moto-cross, eller som dette løb også
kaldtes, "Moto-Cross des Nations...

Den motorsportslige aktivitet startede tid-
ligt i 1954, idet Ãrhus Motor Klub afholdt
det første baneløb allerede den2l. febr. Løbet
var dog, som årstiden også kan oplyse, et
isbaneløb, der fandt sted på Brabrand sø.

Det var i øvrigt trialsporten, der prægede
de første måneder af ãret, og flere af. de ¿rran-
gerende klubber forsøgte at tihettelægge deres
løb efter engelsk stil, de såkaldte "stiltrialu"
hvor hastigheden ikke var den afgørende, men
det var som om, at denne form for trial ikke
rigtig kunne finde grobund blandt de danske
kørere hverken f.ør eller siden, det var fan,
man ønskede som den afgørende faktor.

Danmarks stØrste trialkører gennem flere
år, Ejvind iï"nr"n, Odense, præsterede for
øvrigt det kirnststykke ved det første dan-
marksmesterskabstrial i 1954 at vinde sin

Sid.eaognsløb pâ scnrnbLe-
og /noto-crossbanerne oar
alticl den store pøbliÞarns-
und.erhold.ning. Her bar en

sideaognshører oæret
øheldig at tabe sin side-

',.,ognsmand., og resuLtatet
af d.en vid.ere þørsel þ,an

ileke bortforÞlares.

trialsejr nr. 25 i træk. Ejvind Flansen havde
allerede i 1953 værer lige ved at gennemføre
dette kunststykke, idet han havde været oppe
pã, 24 sejre i træk, da han blev slået af Knud
Nielsen, Ã.rhus, i det 25. trial. Men nu lyk-
kedes det som sagt for Ejvind Flansen og
hans hurtige AJS, og naturligvis blev den
populære kører fejret på værdig vis af sin
klub, Fyens Motor Sport, efter dette kunst-
stykke. Ydermere var det så heldigt, at Ejvind
Ffansen vandt sin sejr nr. 25 í et trial arran-
geret af Fyens Motor Sport ved Gelsted, og
ikke alene gav dette løb sejr nummer 25, men
også et danmarksmesterskab, idet løbet for-
uden at være et åbent trial også var udskrevet
som fjerde afdeling af danmarksmesterska-
berne.

Ejvind Flansens nærmeste konkurrent ved
dette mesterskab var Knud Lodal, Næstved,
Ariel, der besatte andenpladsen. I øvrigt blev
resultatet ved løbet:

Senior solo, 500 cc:
1. Ejvind Flansen, Odense, AJS . . .. 460p.
2. Knud Lodal, Næstved, Ariel . . .. . . 445 p.

3. Otto Andreasen, Køge, AJS 420 p.
4. Jørgen Jensen, Næsby, BSA .. ,. .. 380 p.

Danmarksmestre i sidevognsklassen og let-
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vægtsklassen blev hhv. Niels Andersen, F{el-
singe, Ariel, og Erh. Fisker, København, Puch.

Danmarks Motor Unions årlige repræsen-

tantskabsmøde, der i 7954 afholdtes i Køben-
havn under ledelse af unionens nye præsident,

Poul Sørensen, Ãrhus, bød heller ikke på de

store overraskelser. Præsidenten meddelte
under sin beretning, at unionens bestyrelse
havde vedtaget at tildele den fynske kører,
Ejvind Ffansen, Odense, DMU's store hæders-

plaquette for hans præstationer som aktiv
motorsportsmand.

Det blev Gladsaxe speedway, der åbnede
den danske baneløbssæsoni7954 med et speed-

Fra en af d.e hårde clyster,
der bler., aclk.ænpet oed
standardløbene på Gen-
tofte stød.ion. Fra ztenstre:

Børge Mørch, KoLding,
BSA, Jobs. Mygind,
Odense, Triømph, ALfred
Larsen, og Robert Rasrnøs-

sen, Søndersø, Norton,

1954

Erb. Fisþer, Købenbaon,
undersøger her jordbunds-

forholdene på den nye
Amager speedway.

wayløb søndag den 4. april i overværelse af
ca. 7000 dlskuere.

Løbet formede sig som en dansk-hollandsk
hoiclmatch, der gav en meget overlegen sejr
til det danske hold med 45 points mod hol-
lændernes 26, Det var igen Kiehn Bertelsen
og Leif Bech, der var banens dominerende
kørere, således vandt Kiehn Bertelsen alle sine

starter med undtagelse af én, medens Leif Bech
trykkede banerekorden 88,4, sat af verdens-
mesteren Freddie \Øilliams, England, helt ned

Íi|79,2 sek. Også i et standardløb var Kiehn
Bertelsen sikker vinder med sin Ariel, medens

de to fynske kørere, Ejvind Ffansen, Odense,

I

I
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To øf d'ønsk speed,waysports mest popwlære nd,t)ne Kiehn Bertelsen og Leif Becb har her et aoldsomt opgør på
Amager speedu,,ay,

og Niels E. Nielsen, Odense, deltes ligeligt
om anden- og trediepladserne.

Hvad angik moto-crosssporten i 1954, sä

fandt sæsonåbningen inden for denne gren af
motorsporten sted på den fynske bane ved
Højbjerg, hvor ikke mindre end 12.000 til-
skuere havde givet møde til årets første Iøb,
hvor den lokale motorhelt Ejvind Hansen ikke
svigtede sine mange tilhængere, idet han blev
sikker vinder af løbets seniorklasse for 5OO cc
solomaskiner.

Næste gang, der blev kaldt til stort moro-
cross i 1954, var på Volk Mølle banen i Ran-
ders, hvor løbet nærmest formede sig som en
genetalprøve på næste års verdensmesterskâ-
ber i moto-cross, der skulle afvikles på samme
bane. Volk Mølle banen havde til generalprø-
ven gennemgået en meget stor ændring fra
tidligere løb, idet banen både var blevet meger
længere og meget syærere, men de deltagende
kørere tog det med godt humør og klarede
så at sige alle den vanskelige bane endog me-
get fint.

Den danske storkører inden for moto-cross-
sporten, Ejvind Flansen, Odense, fandt ved
dette løb sin overmand i svenskeren Sven
Svensson.

Resultaterne frc Løbet blev i øvrigt:

Senior solo, 500 cc:

1.. Sven Svensson, Sverige, BSA.
2.Ejvind FIansen, Odense, AJS.
3. Niels Blumensaadt, Randers, AJS.
4. Jens Nielsen, Silkeborg, Ariel.
5. Bertil Johansson, Sverige, BSA.
6. Otto Andreasen, Køge, Matchless.
7. Arne Svendsen, Silkeborg, AJS.
8. H. C. Pedersen, Randers, AJS.
9. Robert Christensen, Ãrhus, Matchleu.

1.0. Arne Pander, Flerning, Triumph.
11. Chr. Dahl, Randers, Royal Enfield.

Senior solo, 350 cc:

1..Harry Christensen, Randers, Matchlesc.
2.Ejler Svendsen, Ãlborg, Triumph.
3. Jes Bondesen, Flerning, DK\üØ.
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Junior solo, 500 cc:

1. Axel Thorslund, Odense, Ariel.
2.Kaj E. Christensen, København, AJS.
3. Erik B. Nielsen, København, AJS.

Begynder solo, 500 cc:

1. Kurt Nørlem, Randers, Matchless.
2. Svend O. Bach, Randers, Ariel.
3. Niels Møller, Viborg, Royal Enfield.

Sidevogne, 500 cc:

1. Eigil Nielsen, København, Ariel.
2. Bruno Jensen, København, Matchless.
3. Rasmus Kornum, Älborg, Triumph.
,f. Frank Larsen, Ã.lborg, Triumph.

Letvægt, I75 cc:,

1.. Flenry Vorre, Viborg, Parilla.
2. Poul Damgaard, Odense, DK\f.
3. John Ffowarth, København, Jawa.

Også mørke dage har der naturligvis været
tale om inden for dansk motorcykelsport i de

mange år, den har bestået. Aktive organisa-
tionsmænd er algäet ved døden, mange gange

i alt for ung en alder, og som regel har den
gren af organisationsarbejdet, de har hørt
hjemme i, lølt et smerteligt savn.

Aktive motorsportsudøvere er gennem årene
også omkommet ved ulykker både i den til-
tagende motortrafik på landevejene og på
motorbanerne. Både de ulykker på motorba-

1954

Det randrusianske bold. af
støndardþørere, der hørte
bold,natcb mod et hold. fua
Àrbøs r.ted åbningsløbet
på Randers speed.way.

nerne og i den almindelige landevejstrafiþ
der har krævet dødsofre blandt motorspor-
ten:; folk har mange gange syntes ganske me-

ningsløse og er i de fleste tilfælde kommet
som et chok. Heldigvis har dødsofrenes antal
blandt de danske motorsPortsmænd under ud-
øyelsen af deres sport været endog meget mi-
nimale, men to meningsløse ulykker på de

danske motorbaner, der krævede de to aktive
motorsportsmænds liv, vil dog stå klart i
bevidstheden for de fleste.

Under er styrt på Hinge motorbane ved
Silkeborg i ãret 7951 pådrog den unge Niels
Floor fra Randers sig så hårde kvæstelser, at
han kort tid efter afgik ved døden.

I året 1954 var et meningsløst uheld på
jysk motorbane igen skyld i, at en populær
dansk motorkører mistede livet, samt at hans
broder blev hårdt kvæstet. Det var de to
brødre Rasmus og Flerman Kornum fra
Alborg, der deltog i et sidevognsløb, som var
udsat for det alvorlige styrt, som krævede
Rasmus Kornums liv og medlørte hospitals-
ophold for hans broder Flerman Kornum.
Styrtet formodes at være sket på grund af
manglende udsyn som følge af en for tøï og
stØvet bane og kan kun karakteriseres som

meningsløst.

Heldigvis kan det siges, at uheld med døde-
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1954

lig udgang inden for motorsportenhar været
meget minimale, selv om det er beklageligt, at
der overhovedet har været nogen, men i for-
hold til, hvad der kræves af menneskeliv i
den tiltagende moderne landevejstrafik, så er
det endog en meget fin statistik, motorcykel-
sporten i Danmark kan fremvise, når man
tager i betragtning, hvor mange motorsports-
arrangementer der afholdes, og hvor stort er
antal motorsportsudøvere der har deltaget i
disse gennem årene.

Af motorsportens folk, der er omkommet i
den almindelige trafik, vil man uvilkårligt
mindes nayne som ,Norton" FIansen, FIol-
bæk, Jørgen Sørensen, Ry, og m. fl., hvis
pludselige død akid har været uforståelig for
kammeraterne, der var tilbage, og selv om det
er gjort af et oprigtigt hjerte, har et æret yære

deres minde for disse motorsportens faldne
kæmper altid kunnet føles som en mangelfuld
trøst for disse mænds nærmeste familie, børn
og hustruer, men en ting er givet, deres navne
vil leve længe inden for dansk motorcykel-
sport.

Løbet pä jysk motorbane i Flobro den 23.

maj 1,954, hvor det alvorlige sidevognsstyrt
fandt sted, som krævede Rasmus Kornums
liv, blev overværet af ikke mindre end 12.000
tilskuere, der til tider overhovedet ikke kunne

Ii endt e Ie to e gt sle ørere.
Fra acnstre: Erb. Fisþer,
København, J obn Hozøartb,
Købenbapn, og FolÞe
Larsson, Københaon.

se, hvad der foregik på banelegemet på grund
af tætte skyer af askelignende srøv, som køre-
tøjerne hvirvlede op mod himlen. Da styrtet
i sidevognsklassen skere i et af dagens sidste
heat, kom der til at foreligge en resultatliste
fra løbet, og den havde følgende udseende:

Senior solo, 500 cc:

1. Niels Blumensaadt, Randers, AJS 5,08,9
2. Arne Svendsen, Silkeborg, AJS . . 5,72,4
3. Søren Juul, Viborg, Triumph .. .. 5,58,6

Sidevogne, 500 cc:

1.Harcy Pedersen, Ãrhus, Norton .. 3,18,8
2. Kresten Krestensen, Ã.rhus, Norton 3178,9

3. Frank Larsen, Ãlborg, BSA .. . . .. 3,26,6

Sidevogne, 750 cc:

I.Kaj Verner Nielsen, Ãlborg, BM\ø 3,22,0
2. Niels Mikael Nielsen, Hadsund .. 3,23,3
3. Flans Jørgen Andersen, Ãlborg, .. 3,33,6

Junior solo, 350 cc:

1. M. K. Flansen, Randers, Matchless 3,L8,1
2. Chr. Christensen, Ãlborg, Triumph 3,'1.8,2

3. Bent Quist Frandsen, Randers . . .. 3,21,6

Junior solo, 500 cc:

1. Bent Thomsen, Struer, BSA . . .. .. 3,03,4
2. Axel Thorslund, Randers, Ariel . . 3,03,5
3. Svend O. Bach, Randers, Ariel . . 3,06,4
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Senior solo, 350 cc:

1. ib Nielsen, Skive, Norton 6,22,7

2. E. Svendsen, København, Triumph {',25,6

3. N. H. Andersen, Silkeborg, Triumph 6,26,1

Handicap, senior solo:
1..Harry F{ansen, FIavndai, R. Enfield 3,25,3

2. Johs. Jensen, Ulsted, Triumph . . . . 3,29,3

3. H. C. Pedersen, Randers, R. Enfield 3,30,2

Sidevognshandicap:
1. Arne Mikkelstrup, Varde, JAP . .. 3,54,1

2. Kresten Krestensen, Ãrhus, Norton 3,51,5

3. John Lindberg, København, Ariel. . 3,52,6

Det gik derefter ogsä i 1954 slag i slag med

det ene store og mindre baneløb efter det andet
rundt omkring på de forskellige baner, som

dansk motorcykelsport efterhånden rådede

Dette sideaognspar, Kresten
KrestensenfHarry B,

And.ersen, Àrhøs, N orton,
bør hjemhørt båd.e dansþe
og jysÞe mesterskaber.
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Iiendte sicleøognspar mecl

et utaL at' løb på bagen.

Frø ztenstre: Harry Peder-
senfGunnar 'WiLLiams,

,4,rbas, Norton, Lresten
I(restensen,/Hørry B.

Andersen, Arbus, Norton,
og HenriÞ Pedersenf
Robert Linclberg, H olste-
bro, Triumph.

over. Vcrdensmesteren Freddie Villiams var
på Gladsaxe speedway, der blev afholclt stort
sæsonåbningsløb på Korskro-banen ved Es-
bjerg med mange dramatiske styrt, clen hol-
landske sidevognskører og speedwaykører C.o

Bouf var på Hem Odde og imponerede mest
med sit sidevognskøretøj med venstregående
sidevogn, hvori han havde sin landsmand og
speedwaykammerat van der Vreugde. De to
hollandske kørere formåede derimod ikke at
gøre sig gældende i sololøbene, som domine-
redes af de københavnske speedwaynavne

Jørgen Stabirk, Oluf Elsberg og den jyske

i<ører Lindegaard Petersen, Fladerslev. I side-
vognsløbene var det også de danske kørere, der
tog præmierne, idet Kresten Krestensen,
Ãrhus, Norton, \Øilly Baasch, Odense, Tri-
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umph, og FIarry Pedersen, Ãrhus, Norton,
besatte de tre første pladser, medens hollæn-
derne blev henvist til sidstepladsen, men deres
kørsel med det venstregående sidevognskøre-
tøj vakte publikums store begejstring.

Amager speedway havde indledt storr inrer-
nationalt udvekslingsarbejde og havde ved
mange løb udenlandske hold som deltagere
mod det såkaldte Amagerhold, der bestod af
nogle af de bedste danske speedwaykørere
med danmarksmesreren Kiehn Bertelsen i
spidsen. Der var således i 1954 rale om en
skandinavisk seriekørsel på Amager speedway,
hvori deltog både norske og svenske speed-
wayhold, og i det srore og hele må det siges,
at det danske hold klarede sig forbavsende
fint, selv om der naturligvis også var tale om
nederlag. Man behøver jo f. eks. kun at nævne
navne på norske speedwaykørere som FIenry
Ândersen, Rolf -ùØesterberg, Reidar Kristof-
fersen og \lrerner Lorenrzen, som alle delrog
på det norske hold i rurneringen, for at være
klar over, at der til tider blev kørt endog
meget stærkt.

Også på de danske moro-crossbaner rundr
omkring i landet var der stor aktivitet i 1954,
og flere gode og store løb blev afviklet. En
enkelt ny bane blev også indviet, nemlig
Løgumkloster Moror Sports oFuglsangsbaneno

De t d.ansþe landsbold. at'
standardþørere, d.er aandt
en ozterbeaisend.e sejr i
Land.sÞampen mod. So.terige

i 1954. Stående t'ra oenstre:
Knucl Nielsen, Århus,
Norton, Arne Saendsen,
Silleeborg, AlS, boldkap-
tajnen Ernst ØsterLund,,
SilÞeborg, Triurnph, og
Børge Mørch, Kolding,
Matchless. Knælend.e fra
venstre: NieLs Blumen-
saadt, Silþeborg, AJ,9, og
Søren luul, Viborg,
Triunph.

nær den dansk-tyske grænse og altså landers
hidtil sydligst beliggende bane.

Hvad angik motorløb for standardmaskiner
i 7954, så var årets store begivenhed så abso-
lut en dansk-svensk landskamp for denne ma-
skintype på Jysk Væddeløbsbane i Ãrhus den
27. juni.

I matchen blev der tale om en meget over-
legen dansk sejr, og dansk motorcykelsport
har vel heller aldrig før eller siden kunnet
stille et stærkere hold af standardkørere, end
tilfældet var ved denne dansk-svenske lands-
kamp. Det danske hold bestod af f.øIgende
kørere: holdkaptajn Ernsr Øsrerlund, Silke-
borg, Triumph, Knud Nielsen, Ã.rhus, Norron,
Arne Svendsen, Silkeborg, AJS, Børge Mørch,
Kolding, Matchless, Søren Juul, Viborg, Tri-
umph, og Niels Blumensaadr, AJS. Den dan-
ske mester, Johs. Mygind, Odense, Triumph,
var oprindelig udtaget til holdet i stedet for
Børge Mørck, Kolding, idet man menre, at
Mygind var stærkere kørende på en 1000 m
bane end kortbanespecialisten Børge Mørck.
Grunden trl, at Johs. Mygind ikke kom til
start, var at han havde sendt afbud på grund
af maskinskade, men det skal dog straks
bemærkes, at BØrge Mørck udfyldte sin plads
på holdet endog meger fint, idet han scorede
lige så mange points som holdkaptajnen Ernst
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Østerlund, Silkeborg, så disse to kørere til-
sammen hjemførte der største pointstal til det
danske hold.

Foruden den dansk-svenske landskamp for
sportsmaskiner stod der også en dansk-norsk
holdmatch på programmer, men her var det
de danske kørere, der måtte neje sig. Det var
de to hurtige nordmænd, Erling Simonsen og
Rolf \Øesterberg, der helt beherskede dette
løb, medens bedste dansker blev Jeppe Ussing,
Børkop. Der var også et sidevognsløb med
deltagelse af de to tyske kørere Michael Krau-
ser og Alfons Kistner fra München, der for
første gang præsenterede det danske moror-
sportspublikum for sidevognskørsel med de
såkaldte flexible sidevogne. Tyskernes tider
blev så gode, at de kørte fire omgange ca. er
halvt minut hurtigere end den bedste danske
sidevognskører Ffans Th. Jacobsen, Køben-
havn.

For at fä programmet så fyldestgørende
som muligt var der endelig også arrangeret
et løb for 350 cc standardmaskiner, men kun
med national deltagelse, og her var det de tre
kørere, Ib Nielsen, Skive, Norton, der vandt
løbet, Niels H. Andersen, Silkeborg, Triumph,
der opnåede klassens hurtigste tid for fire
omgange, og Bent Rasmussen, Ãrhus, der blev
nummer tre, som dominerede løbet,

Nævnes skal også, at der i 1954 blev ind-
viet ikke mindre end to nye rigtige speedway-
baner i Danmark, nemlig Randers speedway,

r 954

Sid.en Viborg Motor KIwb
åbnede sin bøne i Løael,
bar þlabben altid baft en

stærþ stdb af Þørere. SeÞs

af disse Viborg-kørere er
her lotogrøferet aed et løb
på banen. Fra oenstre:
Harry H<nsen, Haztnd.aL,

Henry Kjærgaard, Sleive,

Ib Nielsen, Shioe, Henry
Vorre, Viborg, og Niels
M øller, V iborg. .l id,d.end.e

på tnotorcyÞlen Søren Jøal,
LøøeL.

der havde indvielsesløb den 8. aug., og Sel-
skov speedway ve| Hillerød, hvor indvielsen
fandt sted den 22. aug.

12.000 tilskuere var ril åbningsløber i Ran-
ders, dog var det noget underligt, at hoved-
begivenheden ved åbningen af en speedway-
bane formede sig som en holdmatch på stan-
dardmaskiner mellem et hold fra Ã.rhus og et
fra Randers, medens specialmaskinerne netop
beregnet for speedwaybaner blev holdt noger
i baggrunden, idet der kun var én special-

Det er ret JorståeLigt, at scramblebanen i Vinderød.
rigtig aar en pøbliÞørnsbane Lige fra det t'ørste løb, der
afholdtes p,å banen, når man ser d.e bøjdespring,
þørerne tog med. deres tnasþiner ander leørselen på det
baleleede terræn.
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Mange motork.ørere vil nihlce genleenclencle til denne
situetion, en rdcermolor nxed påflonteret gradcshioe.
Her er det den Þendte jordbanekører, Henrl' \/e¡¡r,
Viborg, der cr t,ea. dt tune en NSU Max motor, sotn

han senerc hjernleørte et d,anmarþstnestersleab mecl.

match mellem Axel Müller, Ã.rhus, Ame Pan-
der, Herning, og Aage Andersen, København,
der blev placeret i den nævnte rækkefølge.

Resultatet af holdmatchen mellem Ãrhus og
Randers blev en sejr til holdet fra Ã.rhus med
37 points mod 36 points til holdet fra Ran-
ders.

Ved åbningen af Selskov speedway blev der
derimod budt på virkelige speedwayløb med
deltagelse af landets bedste speedwaykørere
i selskab med fire syenske kørere. En hold-
match for ekspertkØrere gav sejr til Leif Bech/
Ejvind Pedersen, begge København, foran
Kiehn Bertelsen/Erik \Øincentz, København.
Endelig vandt Kiehn Bertelsen en individuel
ekspertmatch, medens Børge Flansen, Hille-
rød, vandt standardløber og Svend Morren-
sen/Ole Andersen, Flelsinge, sidevognsløbet.

Der var 10.000 tilskuere til åbningsløbet på
den nye bane, der viste sig meget fortrinlig.

Efter endnu et utal af løb på landets for-
skellige baner var man igen nået til en af årets
store motorsportsbegivenheder, Elektrolløbet,
der med årene havde fâet tilnavnet dansk
motorcykelsports derby.

Elektrolløbet 1954 var ligesom tidligere år
henlagt til Charlottenlund travbane og blev
kørt søndag den 8. august.

Igen skulle et nyt navn indgraveres i Elek-
trolpokalen, og denne gang navnet på en

dansk motorkører, nemlig Leif Bech. De to
kørere, svenskeren Göte Brester og danskeren
Sv. Aage Engstrøm, var naturligvis også mødt
til start for begge at forsØge at vinde poka-
len tredie gang og til ejendom, men det mis-
lykkedes altså for dem begge. Det var maskin-
skade, der slog begge de to populære kørere
ud, og efter løbets afslutning udtalte Sv. Aage
Engstrøm, at det for hans vedkommende var
uigenkaldelig sidste gang, han ville forsøge at
vinde pokalen, da man ikke skulle sige om
ham, at han stillede op som olding. Så sort
behøvede Sv. Aage Engstrøm nu ikke at se på

Dcn førstc stdrt el lige gået zted generaLprøven på den
udr.,i4,ede \/o!le MøLle bane merl henblile p,å aiboldeLsa
at' rlct t'ørste Ìloto-Cross des Nations i Danmarle.
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sagen, for der kunne i hvert fald ikke være
tale om at sammenligne ham med en olding
med den kørsel, han havde vist i sit indledende
heat, som han vandt meget overbevisende,
men som sagt skulle det altså være Leif Bech,
der skulle vinde en aktie i Elektrolpokalen i
1,954. P?L andenpladsen fulgte meget oyerra-
skende Ejvind Pedersen, der viste en fanta-
stisk fin kørsel. De to køreres tider pä første-
og andenpladsen blev 2,35,3 og 2,45,0. På de
efterfølgende pladser fulgte i slutheatet i ræk-
kefølge Erik -Wincenrz, Næsrved, 2,45,3, Sv.
Nissen, Odense, 2,45,6, Lundberger, Sverige,
2,50,0, Oluf Elsberg, København, 2,51,0, og
Kaj Larsen, Ringsted, 2,57,9.

Under afviklingen af Elektrolløbet skete
der for øvrigt et kedeligt sryrr, ider den unge
kører Poul Flansen kørtei hegnet som følge af
et stelbrud på hans maskine, og flere tilskuere
bag hegnet fik derved drøje knubs.

Ligesom tidligere är ved Elektrolløbet blev
der naturligvis også i 7954 kørt standardløb
og sidevognsløb, og her blev slutresultaterne
efter en række meger spændende heat:

Senior solo sport, 500 cc:

1. Erik \Øincenrz, Næstved, Ariel, .. 18 p.
2. Niels E. Nielsen, Odense, Ariel . . . . 14 p.
3. Sv. Aage Flansen, Hillerød, Triumph 10 p.
4. Asger Andersen, Snoldelev, Ariel . . 8 p.

1954

Det soensþe bold, al stan-
dardþørere tned deres hold-
leder John Möllet, d.er led
et stort nederlag mod et
clansle bold af standard.-
þørere ved en svensþ-dansþ
land.sleamp på Jysle Yædde-
løbsbane i Å.rbas i 1954.

5. Poul Kristensen, København, Ariel.. 6 p.
6. Sv. Aage Rasmussen, Odense, Match. 5 p.

Junior solo sport, 500 cc:

1. Arne L. Christensen, Københ., AJS 10p.
2. Bent Goth, København, BSA .. .. .. 8 p.
3. Henning Andersen, København, BSA 6 p.
4. Henry Schmidt, København, Ariel. . 5g.

Sidevogne:

1. Hans Th. Jacobsen/
Gilbert Jacobsen, København, JAP 14 p.

2. Orla Nielsen/
Søren Gandrup, Københ., Triumph 11p.

3. Niels Andersen/
Sv. Pedersen, Flelsinge, Ariel . . . . .. 9 p.

4. Sv. Mortensen/
Ole Andersen, København, Ariel .. 5 p.

5. Thorkild Thy/
Børge Thy, København, JAP 3 p.

Det var derefter igen mesterskabsløbene,
der stod i løbskalenderen, og som det f.ørste aÍ
disse afvikledes jyske jordbanemesterskaber
pä Løvelbanen ved Viborg sørdag den 15.

augusr i overværelse af 10.000 tilskuere.
Ikke mindre end 61 kørerc mødte til start

i mesterskabsløbet, og der blev kæmpet om
mesterskabet i 7 lclasser.

Ved gennemgang af resultatlisten, der fik
følgende udseende, vil man få et tydeligt bil-
lede af eliten af jyske motorkørere i 79542
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StraÞs fra åbningen at' Selshoa speed,@dy t:ed. Hillerød bleo sidevognsrd.ce ,neget populære på. denne bane. Her
er det de to þendte leøbenhøonsþe sideøognspar Axel'WangHansenf Nicolai Ilanscn og Egon \ValtherfVcrner Poulsen,
der tager en dyst med deres Triønplt-maskiner,

Special solo:

1. Á,rne Pander, Flerning, JAP .. . . . .

Jysk mester 1954.
2. Axel Müller, Ãrhus, JAP .

3. Lindeg. Petersen, Haderslev, JAP

Solo sport, 500 cc:

1. Knud Nielsen, Ãrhus, Norton .. ..
Jysk mester 1954.

2. Niels Blumensaadt, Randers, AJS
3. Ernst Østerlund, Silkeborg, Triumph

Solo sport, 350 cc:

1. Ib Nielsen, Skive, Matchless

Jysk mester 1954.
2. Bendt Rasmussen, Ãrhus, Norton. .

3. Niels Blumensaadt, Randers, Match.

Solo sport, 250 cc:

1. Aage Bundesen, Nyk. Mors, Adler
Jysk mester 1954.

2. Axel Vorre, Viborg, Adler
3. Thorkild Thomsen, Skive .

Solo sport, 175 cc:
1. H. Bækgaard, Randers, Triumph

Jysk mester 1954.
2. Jens Nielsen, Silkeborg, Puch ..
3. Henry Vorre, Viborg, Parilla . .

Sidevogne, 500 cc:

1. Kresten Krestensen/
Harry Andersen, Ãrhus, Norton
Jysk mester 1954.

2.Leo Bachmann/
Svend Thomsen, Randers, Ariel

3. Henrik Pedersen/
R. Lindberg, Flolstebro, Triumph

Sidevogne, 750 cc:

1. Kaj \ù/. Nielsen/
Ernst Frederiksen, Ãlborg, BSA

Jysk mester 1954.
2.Erik V. Andersen/

Henrik Sørensen, Vejle, Triumph
3. Leo Bachmann/

Egon Thomsen, Randers, Ariel . .

1,24,9

L,25,3
7,25,7

1,31,1

1,31,2
1,33,7

1,40,5

1,4I,3
7,41,5

1,40,5

7,46,0
1,46,3

L,45,6

1,49,5
1,49,9

'1,,40,6

1,,,+2r0

1 ,t+3,7

1.,16,0

1.,46,9
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Inden der så blev kaldt til de danske mester-

skaber på speedway, var der pä Fangelbanen
genåbningsløb, idet denne bane havde gennem-

gået en stor omlægning både af selve bane-
legemet og tilskuerforholdene. 10.000 tilsku-
ere havde givet møde til dette løb, og de blev
ikke skuffet.

I et standardløb for A-kørere var det den
jyske elite bestående af Knud Nielsen, Ãrhus,
Arne Svendsen, Silkeborg, Søren Juul, Viborg,
og Niels Blumensaadt, Randers, der udkæm-
pede nogle drabelige dyster, medens B-klassen
udelukkende var sammensat af fynske kørere
med Jørgen Jensen, Næsby, Hans J. Flansen,
Sdr. Nærå, Sv. Nielsen, Svendborg, og Karl
Møller Flansen, Odense, i spidsen.

Et popølært jysÞ sideaogns-
par, HenriÞ Petersenf
Robert Lindeberg, Holste-
bro, d.er blandt deres

bedste placeringer også er
indehaoere af et jysle

jordbanemestersþab oand.et
på Bøghorted-bønen i
Haderslea.

ts54

Og regnen korn - og når
der så samtidig sleøIle

Þøres jordbøneløb, Þønne

det øndertiden blioe det
rene ¡nødderbad, Þørerue
bleø udsat t'or. Her er det
nr. 4, Niels E. Nielsen,
Odense, Ariel, og Børge

Mørcþ, Kolding, Matchless,
cler bar været ud.sat t'or et

sådønt mødderbad på

I{orsþroen.

Sidevognsløb var der heller ikke mangel
på, idet man startede ikke mindre end tre
klasser. I ekspertklassen var det de to tyske
kørere Michael Krauser og Alfons Kistner,
M;-rchen, der på overbevisende måde sejrede

over de to danskere Hans Th. Jacobsen, Kø-
benhavn, og Thorkild Thy, København.

I den lille sidevognsklasse for standardma-
skiner var det \Øilly Baasch, Odense, der pla-
cerede sig som nummer ét foranHarry Peder-
sen og Kresten Krestensen, begge Ãrhus.

Sidevognsklassen for standardmaskiner
havde Sv. Hultig, Esbjerg, som vinder foran
Erik Dalsgaard, Vejle, og Leo Bachmann,
Randers.

Fiaskoer var dansk motorcykelsport uhel-
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Et skrapt felt af Þørere i
350 cc þlassen p,å JysÞ
Væddeløbsbane. Nr.23,
Niels H. And.ersen, Silke-
borg, Triømph, opnåede
således dagens børtigste
tid i 350 cc þlassen. De
øvrige kørere er: Mogens
Kjær Hansen, Randers,
Matchless, Hørry Hansen,
Viborg, Royal Ent'ield,
Ib Nielsen, Skioe, Match-
less, og Bent Rasmøssen,

Årbøs, AJS.

digvis også udsat for i 7954, og som eneste

skyldig kan dømmes vejrguderne, der kom
med øsende regnvejr til Midtsjællands Sports
Motorklubs moto-cross på Dybendalsbanen
ved Munke Bjergby den 15. august, så der
kun mødte 2000 tilskuere samtidig med, at
det sportslige ved stævnet blev helt ødelagt
på grund af den opløste bane, der nærmest
blev et mudderbad for kørerne, så mange af
favoritterne udgik enten som følge af styrt
eller maskinskader i form af vand i tænding-
og karburatorsystemet.

I letvægtsklassen udgik således storfavorit-
ten Kiehn Bertelsen ret hurtigt med maskin-
skade, og bedst placeret blev derefter John
Flowarth, København, Jawa, foran Mogens
Dyhr, København, Puch, og Erh. Fisker, Kø-
benhavn, Puch.

Et seniorløb for 500 cc klassen om Dyben-
dal-pokalen blev vundet efter god kørsel af
Sv. Aage Ffansen, Hillerød, foran Boris Ras-
bro, København, Jacob Lynegaard, Køge,
Arne Nielsen, Ringsted, og Carl Møller Han-
sen, Odense.

Dagens andet seniorløb havde danmarks-
mesteren Ejvind Flansen, Odense, som vinder

foran Boris Rasbro, København, Arne Niel-
sen, Ringsted, og Jacob Lynegaard, Køge.

Endelig vandt Poul Erik Larsen, Hillerødn
et juniorløb foran Viggo Christensen, Næst-
ved, og N. P. Christensen, Esbjerg.

Danmarksmesterskaberne på speedway
1954 blev en drabelig dyst mellem den væ-
rende mester, Kiehn Bertelsen, og Leif Bech,
og det var fØrst i mesterskabernes sidste heat;
at den endelige afgørelse faldt. Leif Bech blev
endnu engang en populær vinder og danmarks-
mester, der blev hjertelig hyldet af de 8000
tilskuere. På andenpladsen fulgte mesteren
fra 1,953, Kiehn Bertelsen, medens Erh. Fisker,
Axel Müller og Ejvind Pedersen fulgte i
nævnte rækkefølge.

Efter endnu nogle klubarrangementer på
forskellige baner og en del trials i efterårets
løb, bl. a. to danmarksmesterskabsafdelinger,
hvor danmarksmesteren Ejvind Flansen igen
føjede et par sejre i mesterskabsløb ú rækken
af den i forvejen værende ubrudte række af
trialsejre, som han havde hjemført de sidste
to år, ebbede året 7954 ud, idet det skal be-
mærkes, at DMU ikke i 7954 lod afholde
noger dansk mesrerskabsløb pà 1000 m bane.
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Nr.7, Jens Nielsen, SiLkeborg, og nr. 3, Ejvind Hansen, Od.ense, AJS, Eioind. Hansens styrt blea sÞæbnesoangert,

itlet hdn bræleleede ¿len ene arm, så han rnåtte opgioe motorsporten Íor nogen tid og bL. a. fik brudt sin ræhlee af

triølsejre og clanmarÞsmestersþøber. St1,r¡¿¡, der þostede Ejoind. Hansen en bræþþet arm, fønd,t sted i en ttandgrau

pri rnoto-crossbanen N 1,- ly' slls.

1955
Det var en stor sæson, dansk motorcykel-

sport stod over for ved indgangen til 1955'

Som tidligere omtalt skulle Danmark være

arrangØrland for dette års største internatio-
nale moto-crossstævne om verdensmesterska-

bet i holdkØrsel, >Moto-Cross des Nations..,
hvilken opgave var tildelt Randers Motor
Sport, som skulle afvikle løbet pä banen i
Volk Mølle.

Sportsudvalget i DMU havde også i 1955

fäet et nyt sportsreglement at forvalte, der bl.
a. pàbød en vis uddannelse og prøye for offi-
cials, inden disse fik lov at fungere ved motor-
sportsstæYner,

| øvrigt var det propaganda for at hverve
nye medlemmer til DMU's klubber samt en

stor motorcykeludstilling i Forum i Køben-
havn, der prægede de første måneder af 1955.

Sneen var dog knap kommet af jorden, før
de trialarrangerende klubber også var i fuld
gang med deres motorspoftslige arbejde, og

som sædvanlig i årets første måneder blev der

afviklet mange og gode trials med danmarks-
mesteren Ejvind Flansen, Odense, i spidsen

for den raske stab af :rtalkørera Ejvind Han-
sen, Odense, havde i 7955 vundet danmarks-
mcsterskabet i trial for fjerde år i træk.

Også inden for organisationen skete der

nyheder i 1955's første måneder, således skif-
tede Sjællands Motor Union formand, idet
Ffans Petersen, Køge, ønskede at fratræde og

blev afløst af den værende næstformand Poul
Mogensen, København.

Der kom i de første måneder af 1955 ogsâ

besked fra Danmarks Motor Union om, at
man havde indstiftet et danmarksmesterskab
i moto-cross, som skulle afvikles af Morsø
Motor Sport på denne klubs nye bane ved
Højgaard søndag den 17. juli.

Det blev Frederiksborg Amts Motorklub,
der stod som 

^rraîgØr 
ú det første baneløbs-

arrangement i 7955, nemlig et isbaneløb på
Frederiksborg sø søndag den 6. marts. Et
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pludseligt tøvejr var dog lige ved at væl.te
hele arrangementet, men man nåede dog at
gennemføre sidste heat, inden motorcyklernes
og bilernes isdæk gravede sig helt igennem is-
banen.

Løbet blev kørt som et velgørenhedsløb til
fordel for Stig Guldberg og hans arbejde for
invaliderede børn, og der blev en pæn sum
penge til det gode formåI, som klubbens for-
mand, Damkjær Petersen ved en senere lejlig-
hed overrakte Stig Guldberg.

Danmarks Motor Unions årlige repræsen-
tantskabsmøde afholdtes i 1955 i Ãrhus den
17. april, og her oplyste præsidenten, Poul
Sørensen, Ãrhus, bl. a., at der til sæson 1955
af de banedrivende klubber var anmeldt i alt
770 løb, at DMU i det forløbne år havde haft
en medlemsfremgang på 1000 medlemmer, og
endelig kunne formanden for forretningsud-
valget, Ejner Jensen, for første gang i mange
år fremvise et regnskab med overskud, nemlig
ca. 6000 kr.

Da der ikke gennem flere år havde været
nogen vicepræsidenr i DMU, valgte repræsen-
tantskabsmødet til denne post SMU's nye for-
mand, værkfører Poul Mogensen, København.

Det var derefter i særdeleshed den store
moto-crossbegivenhed i form af Moto-Cross
des Nations og detùe løbs afvikling, der optog
sindene meget, og ikke mindst inden for Ran-

De to tysh.e sideoognsh.ørere

Michael Kraøser og Alt'ons
Kistner, Müncben, med
d.eres sideoognsmænd. De
tyshe sid,eoognshørere præ-
senterede t'ørste gøng det
d.ønske mtorsportspøblikum

t'or kørsel mecl flexible
sidevogne.

de::s Motor Sport blev der arbejdet hårdt med
formanden for klubben, Chr. \Øenderby, Ran-
clers, i spidsen. Det var både den rent organi-
sationsmæssige tilrettelægning af løbet og ind-
retningen af banen, der krævede det store ar-
bejde, med heldigvis stod hverken Randers
Motor Sport eller dens formand alene i
dette koloss ale arbejde. Også motorsportsle-
dere Îru andre egne af landet med forstand pâ
tilrettelægning af internarionale motorløb
meldte sig som hjælpere ud fra det synspunkt,
at Moto-Cross des Nations var en opgave for
dansk motorcykelsport i sin helhed at fä af-
viklet på bedst mulig måde, så Danmark i
fremtiden også kunne beholde den plads, som
man nu havde fået i det internationale motor-
sportsarbejde, og også i fremtiden blive betroet
at stå som arrangør af. lignende store inter-
nationale mesterskabsløb.

Det blev Amager speedway, der åbnede den
danske speedwaysæson i 1955 med et løb, der
druknede i regn og mudder. For øvrigt kom
motorsporrssæsonen over hele landet t 7955 i
gang meget sent på grund af, at der så at sige
iklçe var forårsvejr. Da vintervejret endelig
langt om Iænge ophørte, gik det lige over ril
varmt sommervejr.

Flere styrt på den regnrunge og mudrede
bane prægede Amager speedways åbningsløb.
De værste styrt gik ud over Morian Flansen
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og Helge Ffansen, der dog begge slap fra den

ublide og snavsede medfart uden alvorlige
mén. Kiehn Bertelsen ¡¡ar som ved sæsonens

slutning banens bedste kører cg vandt alle
sine starter, herunder også matchen om den
gyldne Bosch-hjelm. Efter Kiehn Bertelsen
placerede sig Leif Bech med 14 points, Axel
Müller, Ãrhus, med 12 points, Ejvind Peter-
sen, København, med 10 points, og Arne Pan-
der, Flerning, med 9 points. Arne Pander op-
nåede dog først sin femteplads efter omkørsel
med Thorkild Rasmussen, Ãrhus, med hvem
han stod lige i points, da matchens normale
afdelinger var sluttet.

Også årets andet speedway afholdtes på
Amager Speedway søndag den 24. april med
deltagelse af de bedste norske kørere, bl. a.

Den senere så kendte spe-
cialkører Arne Cbristensen
(Pander), Herníng, kører
her mod målet sorn siþleer

oinder øf sit t'ørste jyske
mestersþab.

I 955

Et af jysk motorspofts
kendte speeduaynaone
gennetn mdnge år, Àxel
Mí¿ller, Årbøs, er ber i
aþtiøitet på Løoelbanen
i KirþedøIen oed Viborg.

Leif Basse Flveem og Henry Andersen. Disse
to var straks fra starten af løbet hårde ved
den bestående banerekord på Amager speed-

way, idet Basse FIvecm først gav den et tryk
pälln sek., og i et''senere heat klemte Flenry
Andersen rekorden yderligere, så den til sidst
kom til at lyde pâ 69,8 sek. for 4 omgange.

Løbet, der formede sig som en dansk-norsk
holdmatch, blev en overlegen sejr til Norge
med 61 points mod Danmarks 35 points.

Moto-crosssæsonen åbnedes i 1955 af Dy-
bendal-banen på Sjælland søndag d. 24. april,
og ikke mindre end 8.000 tilskuere havde
givet møde, og de kom da også til at overvære
en række dramatiske løb. Beklageligvis var
den dygtige landsholdsk ør er J acob Ly negaar d,
Køge, så uheldig, at han under et styrt bræk-
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Kun gansÞe t'å isbaneløb er det lyÞkedes d.ansþ tnotor-
c),þeLsport at gennemt'øre. Et af disse lantlt stecl på
Brabrand sø ¡ted. Årbus, hoor Jens Nielsen, Silleeborg,
mecl sin ArieL præsentered.e d.et store publiÞu.m fot
þørseL i clen rigtige isbønestil.

kede det ene skinneben. Ydermere ¡¡ar der det
underlige ved dette styrt, at det ikke skete på
banen under selve løbet, men i ryttergården
under maskinopvarmning. Jacob Lynegaard
kørte mod en anden kører og faldt som sagt
så uheldigt, at hans ene ben brækkede.

Resultaterne ved årets første moto-cross
blev i øvrigt:

Junior letvægtt
1. Folke Larsson, DK\ø lO,3O,7
2. Poul Frausing, Maico L0,32,7
3. Vagn Berth, Triumph 11,20,05

Senior letvægt:

1. Kiehn Bertelsen, DK\ø 8,1C,5
2. Mogens Dyhr, Maico 9,12,9
3. lørgen Jensen, Maico 9,47,5

Junior solo 500 cc:

1. Ole Schou Ludvigsen, Triumph.. 1.3,47,2
2.KjeId Dolnes, BSA . 1,4,1!,6
3. Georg Flansen, Triumph 74,13,7

4. Karl Røgind, AJS 14,14,0
5. Jørgen Binder, Triumph 14,16,0

Senior solo 500 cc:

l.Ejvind Hansen, AJS ....20,35,6
2. Boris Rasbro, BSA . . .. .. 20.41,7
3. Sv. Aage FIansen, Matchless .. .. 21,25,1
4. Jørgen Andreasen, AJS . 21,30,8

Senior sidevogne:

1. Svend Mortensen, Ariel . 15,18,6
2.Carl Erik Jensen, Ariel .. 75,31,7
3. Anker Flansen, Ariel . t5,33,6

Det var derefter den anden københavnske
speedwaybane, Gladsaxe speedway's tur til
at afholde åbningsløb for sæson 1955, og det
skete under deltagelse af de to svenske kørere
Sven Fahlen og P. O. Södermann.

To jyske kørere, Arne Pander, Flerning, og
Axel Müller, Ãrhus, deltog også, og de viste
endog meget fin kørsel, især den lille Arne
Pander blev populær hos publikum på Glad-
saxe-banen.

Vinder af den samlede ekspertmatch blev
Leif Bech med dagens hurtigste tid, medens
P. O. Södermann blev nr. 2 i tiden 78,6 som
den bedste. I ekspertmatch B var det Aage
Andersen, der løb af med sejren foran Stabirk,
Arne Pander og Axel Müller.

Standardløbet gav overlegen jysk sejr til
Knud Nielsen, Ârhus, foran Erik \Øincentz,
Næsrved, og Børge Mørck, Kolding.

Endelig viste Kiehn Bertelsen sin høje kør-
selsstandard ved på overbevisende måde at
slå begge de svenske deltagere og sin lands-
mand Leif Bech i dagens stjernematch.

Også i 1955 verserede der inden for Dan-
marks Motor Unions rammer en retssag, der
fandt sin afslutning.

Kolding Motor Klub blev ved Vestre Lands-
rer dØmr til at udrede en ersrarning på 3a.000
kr. til den københavnske sidevognskører FI.
Skov, der i 1.947 var kommet meger alvorligt
til skade ved et løb, som klubben i Kolding
havde afholdt, og hvortil man havde undladt
at tegne lovpligtig ulykkesforsikring. Det var
klubben som sådan, der blev dømt til at betale
erstatningen, når der kom penge i kassen,
hvorimod retten ikke mente, man kunne gøre
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de enkelte bestyrelsesmedlemmer, der sad i
bestyrelsen, da løbet afholdtes, personlig
erstatningspligtige for beløbet.

Så var det igen en speedwaybane, der
åbnede sæsonen, nemlig Selskov speedway
ved Hillerød. Programmet ved åbningsløbet
bød pä en holdmatch mellem det svenske hold
Kaparna og et stærkt dansk hold. På det
svenske hold deltog bl. a. datidens srore sven-
ske motorsportsnavn Norlin, der da også om-
gående forbedrede Kiehn Bertelsens banere-
kord på Selskov speedway med 3 sekunder, så

den nye rekord kom til at lyde pä 77,4 sek.
Resultatet af matchen blev overlegen svensk

sejr.

Forårssæsonen i Jylland havde i øvrigt kun
yæret præget af enkelte småløb, bl. a. afholdt
af Han Flerred Motorklub i Brovst i Slçovs-
gård, men så st. bededag, d. 6. maj, gik det
rigtigt løs med et internationaft moto-cross
på den til de kommende verdensmesterskaber
udvidede Volk Mølle bane. Ved dette løb
skulle både bane og funktionærer stå deres
endelige prøve inden Moto-Cross des Nations.
Og det skal straks siges, at alt klappede, som
det skulle for Randers Motor Sport, selv den
mindste opgave blev løst med præcision, og
det var kun lovord, de udenlandske kørere
havde om banen elter løbet.

Også publikumsmæssigt blev generalprøven
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Et'ter at motorbanen >Ros-
k.ilde Ring. oed det t'ørste
løb åbned.e sorn sand.bane
i¡t" à,t-iiàs i iLil *ii àí
få banen udvidet og for-
bedret bl. a. tned øsfalt-
belægning, så der til sidst
bLezt 'tale on en þenndnent
tnotorbane i international
klasse. Af sideoognskørerne
på dette billede nil man
genhende nr. 3, Eigil Niel-
sen, København, Ariel,
nr. 4, Axel 'Wøng Hansen,
Købenbatn, Norton, og
nr. 2, Hans Kynd.by
Christensen, Køge, Royal
Enfield. Midget-feltet
ant'øres af d.en kendte
motorspoltsmd.nd, Poøl
Rasrnussen, Hillerød.

en succes, idet ikke mindre end Z5.OOO tilsku-
ere havde fundet vej til de smukke bakkedrag
ved Volk Mølle, hvor de blev vidne til en
række spændende heat, hvoraf så absolut kam-
pen om de bedste placeringer i 5OO cc solo-
klassen var det bedste og mesr spændende. I
finalen yar det en svensk og tre danskekørere,
der var de dominerende. Svenskeren var Bo
Bengtsson, der viste sig uovervindelig, og de
tre danske kørere, der forsøgte et gØre tilvæ-
relsen sur både for svenskeren og hinanden i
i kampen om placeringerne i sluthearer, var
Ejvind Ffansen, Odense, Arne Nielsen, Sorø,
og Niels Blumensaadt, Randers.

Som sagt blev det svenskeren Bo Bengtsson,
der løb af med sejren i 500 cc senior solo, og
meget overraskende kom Arne Nielsen, SorØ,
på andenpladsen. Først på tredie- og fjerde-
pladsen fulgte Ejvind FIansen, Odense, og
Niels Blumensaadt, Randers.

Resultaterne i de øvrige klasser blev:

Junior solo 500 cc:
1. Aage Langthjem, Hjørring, Triv. 41,26,7
2. Erik Schultz, København, Ariel. . 42,41,0

Senior solo 175 cc:
1. Mogens Dyhr, København, Maico 44,06,3
2. Mogens Pedersen, Odense, Husqu. 44,53,7

Også to andre populære moto-crossbaner
afholdt løb i forsommeren 1955, nemlig Vin-
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ban i

Eøropø,

derød og Skellingsted, begge beliggende på

Sjæl1and.

På banen i Vinderød var der mødt ikke
mindre end 1O.O0O tilskuere, der blev vidne
til en drabelig dyst mellem nogle svenske

kørere og hele den danske elite.

Det var i særdeleshed de to svenskere Karl

Jansson og Bo Bengtsson og den danshe mester

Ejvind Ffansen, Odense, der viste kørsel af
international klasse, og de tre kørere blev da

også placeret i den næynte rckkefølge i slut-
heatet langt foran konkurrenterne.

I et sidevognsløb og letvægtsløb var det

hlv. Svend Mortensen, Helsinge, og Kiehn
Bertelsen, København, der vandt i overlegen

sdl.

Ved løbet i Skellingsted var der derimod
kun mødt ca. 4000 tilskuere, men løbene blev
ikke mindre spændende af den grund, dog var
der udelukkende tale om et oPgør mellem sjæl-

landske og københavnske hørere i alle klas-

serne.

Resultaterne blev:

Senior letvægt:
1. Mogens Dyhr, Hillerød 70,28,3

2.Kurt \Ø. Pedersen, Ringsted . . . . 70,29,0

3. John FIowarth, København 11,04,0

Junior solo, 500 cc:

1. Ole Schou Ludvigsen, Sorø .. . . . . 12,34,6

2,Erik Schultz, København 72,35,2

3. Bent Goth, København 1'2,37 
"6

Senior solo, 500 cc:

1. Boris Rasbro, København 24,30,3

2. Arne Nielsen, Sorø . . .. .. 24,35,4

3. Knud Lodahl Mortensen, Næstved 24,44,0

Pokalløb, senior solo, 500 cc:

1. Arne Nielsen, Sorø . L2,06,9

2. Knud Lodahl Mortensen, Næstved 72,79,3

3. Boris Rasbro, København 1'2,79,5

Senior sidevogne:
1. Anker Ffansen, Frederikssund .. 24,49,7

2. Cærl Erik Jensen, Næstved 24,57,5

3. Egon R. Christensen, København 24,53,8

Hvad angik rundbaneløbene, så var der

også straks fra begyndelsen af sæsonen et stort
amalløb på programmet.

Fangel motorbane på Fyn havde således

1O.ooO tilskuere til sin sæsonåbning, der kom
til at overvære en række spændende og dl
tider dramatiske heat med den danske mester

i ekspertklassen Kiehn Bertelsen, København,

i topform, selv om han til sidst måtte se sig

besejret af den svenske storkører Rune Sør-

mander. På de følgende pladser i ekspertklas-

sen fulgte Allan Nielsson, Sverige, Irving
Irvinger, København, og Morian lfansen,
København.

Både i soloklassen for letvægtsmaskiner og

500 cc standardmaskiner var der stor sPæn-

ding i hvert heat lige fra start dl måI. I den

store soloklasse var det Søren Juul, Viborg,
der var hurtigst med sin røde Triumph, me-

dens de øvrige placerede i denne klasse blev

Hans Jørgen F{ansen, Sdr. Nærå, Triumhp,
og Jørgen Jensen, Næsby, BSA.

I letvægtsklassen blev man vidne til vel nok

løbets mest forbitrede kamp om førstepladsen,

idet Kiehn Bertelsen, København, DK\Ø, og
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sideaogns-
delse med et
e to side-

oognsþørere er Egon 'Val-

og
Tbv,

Henrik Bækgaard, Odense, Triumph, udkæm-
pede en drabelig dyst og var en klasse bedre

end de øvrige deltagere. Første heat gik til
Bækgaard, medens Kiehn Bertelsen tog sig af
andet heat og slutheatet, og Henrik Bækgaard

blev her henvist til andenpladsen. Tiderne
blev hhv. 2,L2,5 og 2,13,5.

Sidevognsløb manglede heller ikke, idet der
for seniorkørere blev startet både i en A og en

B klasse.

I A klassen var det Hans Th. Jacobsen,
København, Ariel, der var dominerende i en

vindertid 2,07,0 foran Leo Pedersen, Køben-
havn, JAP, der noteredes for tiden 2,07,7, og

Kresten Krestensen, Ãrhus, Norton, 2,08,0.

I B klassen var det \Øilly Baasch, Odense,
Triumph, der tog sejren hjem med 12 points
foran Harry Pedersen, .Arhus, Norton, 7

points, og Svend Grøndum, København, 5

points.

Også i vejrprofeten Gabs' hjemby Haders-
lev havde man succes med årets første motor-
sportsstæyne, der afholdtes på Bøghovedba-
nen søndag den 15. maj i strålende solskin og

under tilstrømning af et stort publikum. Om
man så kan takke Gabs for det gode forhold
til vejrguderne, er et spørgsmåI, vi ikke her
skal tage stilling til, selv om den arrangerende
klub før løbet meddelte, at man fuldt og fast
troede på Gabs. Forudgående dages regnvejr
havde dog opblødt Bøghovedbanen så meget,

at der blev tale om en ret fedtet og vanskelig
bane for søndagens løb.

Sololøbene blev så absolut jysk succes med

Arne Pander, FIerning, Axel Müller, Skander-
borg, som bedste specialkøreer, og Arne
Svendsen, Silkeborg, og Knud Nielsen, Ãrhus,
som bedst placeret i standardløbet. I den store

sidevognsklasse var det derimod de lçøben-

havnske kørere Hans Th. Jacobsen og Børge

Thy, der var hurtigst, medens den lille side-

vognsklasse blev vundet af Harry Pedersen,

Ãrhus, med H. C. Callesen, Ãbenrå, på anden-
pladsen.

Juniorklassen havde som vinder Henning

Jensen, København, medens et handicap blev
vundet af Sv. Nissen, Odense.

Den nye Holstebro motorbane havde alle-
rede i 1955 opnået stor popularitet både hos
publikum og kørere, og ved årets første løb
på denne bane bavde arra;îgørerne et meget
fint felt af kørere på programmet, og et
tusindtalligt trofast publikum mødte da også

op, så klubben fik både økonomisk og sports-
lig glæde at bygge videre på.

I ekspertklassen var der rysk deltagelse ved
Hans Jäger, Oldenburg, og Danmeyer, FIam-
burg, hvoraf Hans Jäger dog under et styrt
var så uheldig at beskadige den ene skulder,
så han màtte pä hospitalet, medens Arne Pan-
der på overbevisende måde slog den anden

tyske kører, Danmeyer, der ellers havde
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d.ansþ mester pâ standørdmasÞine gik over til dt leøre
i specialhlassen.

åbnet løbet med at trykke den bestående bane-
rekord 4 sek. I standardklassen blev der også
sat ny banerekord, idet Bent Thomsen, Struer,
trykkede Knud Nielsens bestående rekord fra
7,23,6 til I,22,0. Forøvrigt blev samme Bent
Thomsen senere på dagen af dommerne ude-
lukket, da han i et indledende heat foretog
en overhaling af de øvrige i feltet, så Jens
Nielsen, Silkeborg, Knud Nielsen, Ãrhus, og
Søren Juul, Viborg, alle styrtede, men de slap
dog alle heldigt fra den noget ublide medfart.

Et specialløb udelukkende med danske
kørere havde Henry Kjærgaard, Skive, sorn

vinder foran den lokale kører Robert Linde-
berg, Holstebro.

Juniorløbet gav også en fin lokal placering,
idet klassevinderen var Thorvald Andersen,
Ffolstebro, foran Erik Kaul Pedersen, Struer.

De københavnske sidevognskørere i den

store klasse viste endnu engang deres o'verle-
genhed derved, at FIans Th. Jacobsen, Køben-
havn, Ariel, besatte førstepladsen med mak-
simumpoints og med Leo Pedersen, Glostrup,
Ariel, på andenpladsen.

Den lille sidevognsklasse gik derimod sik-

kert til de to århusianske Norton-kørere Kre-
sten Krestensen og }J.arry Pedersen.

Også moto-crosssporten var i fuld gang
med bl. a. stort stævne pï Højbjerg på Fyn,
hvor den lokale storkører og mange gange

danmarksmester i trial, Ejvind Hansen, Ejl-
strup, var det store trækplaster på plakaten.

Foruden eliten af de danske kørere havde
arrangØrerne også sendt bud efter den svenske

storkører Bo Bengtsson som modstander til
Ejvind Flansen.. Svenskeren blev da også en

værdig modstander, hvorimod de øvrige kon-
kurrenter måtte agere den rene staffage. Sven-
skeren vandt sikkert dagens pokalløb foran
Ejvind Ffansen. De to kørere formelig fløj pä
hhv. deres BSA og AJS. I seniorløbet tog
Ejvind Flansen derimod revanche og sikredç
sig sejren for de 30 omgange i tiden 61,46,7,
medens Sv. Aage FIansen, Hillerød, blev nr. 2

i tiden 64,04,2, og svenskeren sluttede langt
nede i feltet.

Et letvægtsløb samme dag havde som over-
legen vinder Mogens Dyhr, København,
Maico, 16,50,3, foran Poul Damgaard, Ørbæk,
DK\ø, 18,25,7, medens Erik Jacobsen, Mars-
lev, 23,09,3, tog sig af. Íørstepladsen i junior-
klassen foran Ejler Marcussen, Tommerup,
23,14,L.

Nye motorbaner i Danmark så dagens lys
i 1955 i et antal, som man hidtil ikke havde
værer vidne til, og ledsagedes naturligvis af
åbningsløb på de forskellige nye baner.

I Hjørring blev der afholdt åbningsløb på
en ny scramblebane den 15. maj med dan-
marksmesteren Ejvind FIansen, Odense,
Matchless, som sikker vinder foran Niels Blu-
mensaadt, Randers, AJS, og Jens Nielsen,
Silkeborg, Ariel.

I juniorklassen havde den arrangerende klub
stor glæde af deres juniorkører Aage Langt-
hjem, der vandt en sikker sejr foran Niels T.
Christensen, Randers. Begge kørte BSA.

Letvægtsklassen havde igen som sikker vin-
der Mogens Dyhr, København, Maico, foran
et helt nyt men lovende navn inden for motor-
sporten, nemlig Bjarne Sørensen, Odense,

James, søn af mesterkøreren Ejvind Ffansen,

Odense.
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Sidevognsløbet var dagens mest spændende
og formede sig som et opgØr mellem de to
Triumph-kørere Kaj Chrisrensen, Ãlborg, og
Villy Baasch, Odense. Begge de to kørere
vandt hver er heat, men \Øilly Baasch sikrede
sig den endelige sejr ved hurtigst sammenlagr
tid.

I Vejle var der i 1,955 krig på kniven, idet
den daværende motorklub var blevet delt i to,
og begge klubber kom straks ind i en rivende
udvikling med åbningsløb på ro nye motor-
baner.

Den første klub, der afholdt åbningsløb,
var Vejle Motor Sport på en bane i nærheden
af byen Riis, og den nye motorbane fik da
også navn herefter. Beklageligvis var åbnings-
løbet, der bød pâ" et godt program, generet af
et regnvejr, der gjorde den nye bane meget
opkørt, så der ikke blev tale om de helt fine
tider.

Ekspertmatchen havde som vinder Erh.
Fisker, København, der opnåede bedre sam-
menlagt tid end Axel Müller, Ãrhus, ellers
havde de to kørere samme pointantal. Jørgen
Stabirk, København, der også havde udvist
udmærket kørsel, måtte derimod se sig slået
ud i sidste heat af en maskinskade.

I specialklassen var Egon Nielsen, Florsens,
favorit, men han fik også maskinskade, hvo.r-
efter sejren gik til Henning Serup Olesen,
Vejle, med Leif Laursen, Ã.rhus, på anden-
pladsen.

I 500 cc sportsklassen fandt der et drabe-
ligt opgør sted mellem Knud Nielsen, Ãrhus,
og Børge Mørch, Kolding, der placerede sig i
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To þendte jysÞe sideaogns-
par bar oønd.et hoer sit
jysÞe mesterskøb. Til øen-
stre Cail AndcrsenfHarrl,
B. Andcrsen, ,Ãrhus, AJS,
or til bøjre H. C. Cølle-
sen/Lød.oig Schrnidt,
Abenrå, Ariel.

den nævnte rækkefølge, medens Niels \Øissing,
Vejle, og klubkammeraten Daniel Nielsen,
Vejle, tog sig af de to første pladser i junior-
løbet.

Et sidevognsløb havde danmarksmesreren
\Øilly Baasch, Odense, som vinder foran den
jyske mester Harry Pedersen, Ãrhus.

Regnvejr er alle motodøbsarrangørers
fjende nr. 1, og i foråret 1955 og til langt hen
på sommeren var der så at sige ikke en moror-
sportssøndag, undtagen at den var generet af
regnvejr. Ãlborg Motor Klub måtte således

se sit forventede tilskuerantal pä 15.000 ned-
skåret til ca. 3.000 ved er løb i Lundby bak-
ker på grund af regnvejr. Samme ärsag vt
skyld i svigtende publikumsbesøg ved et løb
på Hem Odde arrangeret af Ã.rhus Motor
Klub, selv om man her for første gang for-
sØgte at afvikle et løb pä en lørdag eftermid-
dag. Det rent sportslige manglede der derimod
ikke noget i hverken ved løbet i Lundby bak-
ker eller på Hem Odde.

Ekspertklassen på Hem Odde formede sig
som et opgør mellem de to jyske speedway-
kørere Arne Pander, Fferning, og Axel Müller,
Ãrhus, medens kampen i specialklassen srod
mellem Thorkild Rasmussen, .Ã.rhus, og Egon
Nielsen, Fforsens. Kørerne i de to klasser pla-
cerede sig i den nævnte rækkefølge. I side-
vognsklassen var der derimod tale om et
lokalopgør mellem de to Norton-kørere Kre-
sten Krestensen og Harry Pedersen. Det blev
yeteranen Kresten Krestensen, der løb af med
sejren, selv om den kun var pà få meter.

Juniorløb og letvægtsløb havde hhv. Mo-
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Arne Soendsen, SilÞeborg, Triumpb, opnåede et utal
af placeringer og banereÞorder, inden han på sit bøjc-
ste forlod dansÞ tnotorcyhelsport for at rejse tiL USA
og bosættc sig.

gens Kjær Flansen, Randers, Royal Enfield,
og Gunnar Andersen, Ãrhus, Maico, som vin-
dere.

Også på speedwaybanerne var der fuld
akdvitet, og mange store løb blev afviklet.

Amager speedway havde således et stort
løb Kr. himmelfartsdag om aftenen med del-
tagelse af bl. a. den svenske kører Sune Carls-
son med tilnavnet nMaksimum<(, et navn han
havde fået, fordi han i lang tid havde opnået
maksimumpoints ved de løb, han havde del-
taget i. Den danske storkører og danmarks-
mester Kiehn Bertelsen satte imidlertid hur-
tigt punktum for den svenske sejrsrække, idet
han slog svenskeren i første hea-t og satte ny
banerekord i dden 69,6. Den gamle rekord
tilhørte Flenry Andersen, Norge, og var på
69,9.

Placeringerne i løbet om "Den gyldne
hjælm" blev Kiehn Bertelsen, Leif Bech og
Arne Pander, medens et løb for lovende ny-
begyndere inden for speedwaysporten havde
Poul Hansen, København, som sikker vinder.

Næstved Motor Klub havde også stralis fra
starten af sin 8. speedwaysæson stor succes,

idet der var samlet ca.7000 tilskuere til sæso-

nens åbningsløb. Som sædvanlig var der stjer-
nekørere på programmet i Næstved, nemlig

englænderne Gerry Flesseys, Bert Roger og
Terry Countnelle, der sammen med den dan-
ske kører dannede et hold i en match mod det
svenske hold bestående af Göte Olsson, Stig
Pramberg, Dan Forsberg og Olle Segerstrøm.

Førstnævnte hold vandt matchen med 25
points mod svenskernes 23.

En national specialmatch havde Erik Vin-
cent, Næstved, som vinder foran Erh. Fisker,
København, Jørgen Rasmussen, Odense, og
Aage Andersen, København.

Placeringerne i standardmatchen, der gik
over 4 heats, blev Knud Nielsen, Ãrhus, Nor-
ton, L2 points, Johs. Jensen, Ãlborg, Triumph,
6 points, Jens Nielsen, Silkeborg, Ariel, 4
points, og Erik \Øincent, Næstved, 2 points.
Iøvrigt satte Knud Nielsen ny banerekord for
standardmaskiner i tiden !,25,7, idet den
gamle var pä 1,26,7.

Som sagt yar der i t955 mange åbningsløb
på nye motorbaner på programmet, og bl. a.

var den lille, initiativrige klub Løgumkloster
Motor Sport også med i dette program, idet
man havde omdannet klubbens scramblebane
til en virkelig moto-crossbane med internatio-
nal længde, 1500 m, og givet den navnet Fugl-
sangsbanen. Dagens hovedbegivenhed ved
dette åbningsløb var en udtagelsesmatch til
danmarksmesterskaberne i moto-cross, der for
første gang skulle afvikles i 1955.

I seniorklassen rrar det Arne Svendsen, Sil-
keborg, BSA, og Karl Møller Ffansen, Odense,
Triumph, der opnåede bedste placering og
dermed kvalificerede sig til mesterskabsløbet.
Dagens to bedste juniorkørere var N. P. Chri-
stensen, Gørding, Triumph, og Gunnar Krum,
Odense, Ariel, medes Sv. Schmidt, Kerte-
minde, Ariel, vandt en sikker sejr i sidevogns-
klassen foran Kyndby Christensen, Køge,
Norton.

Ã.rets vel nok mest sensationelle baneåbning
fandt sted i Roskilde på grundlovsdag, hvor
35.000 tilskuere overværede åbningsløbet pä
Roskilde Ring, der var blevet udsat nogen
tid på grund af ugunstige vejrforhold med

meget regnvejr. Den nye bane, der var belig-
gende i en stor grusgrav, var virkelig morsom
både for kørere og publikum med sine store og
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oplagte sving. I åbningsløbet deltog både
automobil- og motorcykelklasser. Bygmesteren
for denne nye motorbane, der siden skulle vise
sig at blive Nordens stØrste Permanente mo-
torsportsanlæg, bl. a. ef.ter flere udvidelser og
asfaltering af banelegemet, havde været Auto-
mobil Sports Klubben København, og ved
åbningsløbet stod banen klubben i den anse-

lige anlægssum på 30.000 kr., der dog i de

ksmmende år skulle vise sig at vokse endog
meget betydeligt som følge af forbedringer
og udvidelser af banen.

Bedst placeret i motorcykelklasserne ved
åbningsløbet blev for solokørernes vedkom-
mende Sv. Aage Ffansen, Hillerød, Matchless,
Boris Rasbro, København, BSA, og Johan
Larsen, København, BSA, medens bedste side-
vognskørere blev Sv. Mortensen/Ole Ander-
sen, Flelsinge, Ariel.

De to næste baneindvielser) som det danske
motorsportspublikum skulle blive vidne til i
1955, fandt begge s ed i Jylland.

Som sagt tidligere var der dannet to motor-
klubber i Vejle, hvoraf den første, Vejle
Motor Sport, jo havde haft åbningsløb på sin
nye bane i Riis. Det var nu den anden motor-
klub i Vejle, Motorklubben Speed's tur dl at
afholde åbningsløb på en terrænbane ved
Trædballehus. Klubben benævnte godt nok i
forhåndsomtalerne af banen denne som en

speedwaybane, men denne betegnelse vat gan-
ske malplaceret, der var nemlig tale om en

rundbane med varierende højder på banelege-
met, altså næffnest en terrænbane. Men nok

1955

To dansþe sidevognsmestre
i bho. 650 og 500 cc
þlassen. TiL tenstre Leo
Ped.ersenf John Østerholt,
Købenbøon, Ariel, og til
højre Willy Baascbf Egon
J acob sen, O tl ense, T riurnph.

om det, der kom 6000 tilskuere til åbnings-
løbet, og de blev vidl''e til en række spændende

løb både for specialmaskiner og standard-
maskiner i solo- og sidevognsklasserne.

Dagens hurtigste solokører blev den køben-
havnske speedwaykører Erh. Fisker i tiden
1,,20,5, selv om han i det samlede resultat
måtte se sig slået af Axel Müller, Ãrhus. På
trediepladsen fulgte Jørgen Stabirk, Køben-
havn. Senior standardklassen havde som sik-
ker vinder Arne Svendsen, Silkeborg, BSA,
foran Børge Mørck, Kolding, Matchless, og

Knud Nielsen, Ã.rhus, Norton, medens samme

klasse for juniorkørere havde Henning Jen-
sen, Københayn, som vinder foran Knud Jør-
gensen, Vejle, og Johs. Nedergaard, Silkeborg.

Sidevognsklasserne talte både specialmaski-
ner og standardmaskiner, og i klassen for
førstnævnte var dagens vinder Leo Petersen,

København, foran Egon \Øalther, København,
og Børge Thy, København. Placeringen i klas-
sen for standard sidevognsmaskiner blev \Øilly
Baasch, Odense, Erik V. Andersen, Vejle, og

Sv. Schmidt, Kerteminde. To afsluttende han-
dicaps for solo- og sidevognsmaskiner blev
vundet af hhv. Jeppe Ussing, Børkop, og Hang
Nielsen, Haderslev.

Inden tiden var inde for 1955's største dan-
ske motorsportsbegivenhed, Moto-Cross des

Nations, blev der afviklet et nationalt mester-

skab, nemlig danmarhsmesærskabet, som var
blevet indstiftet året i forvejen af DMU, men

som nu for første gang skulle afgøres, Mester-
skabsløbet arrangeredes af Fyens Motor Sport
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Arne Pander, Herning, har ound,et et d.ansþ ,nester-
rraþt mestersþabs-

l#^tr:,,t:ßi;i:
L.

på banen iHøjbjerg, der îorøvrigt også havde
været blandt ansøgerne til Moto-Cross des

Nations, men eksperterne h¿vde ikke fundet
Højbjerg-banen så velegnet for dette store
internationale løb som Volk Mølle.

Slutheatet i damarksmesterslçabet formede
sig som et tomandsopgør mellem den danske
trialmester Ejvind FIansen, Odense, Match-
less, og Knud Lodal Mortensen, Næsrved,
Ariel. De to kørere stak straks i starten fra
det øvrige felt, og den hurtige sjællænder, der
gik med tanker om ar lægge aktiv mororsporr
pá hylden, havde dog forinden er meger srort
ønske at få opfyldt, nemlig en virkelig sejr
over Ejvind Ffansen, med hvem han havde
konkurreret i et utal af bb og trials, og sate
omgående ind med et dræbende rempo, der
bragte ham ca. en halv baneomgang foran
Ejvind Flansen. Efter nogen tids kørsel
begyndte Ejvind Flansen dog at kæmpe sig
sikkert op mod Knud Lodal Mortensen, og
så skete uheldet for denne, hvilket fratog ham
et danmarksmesterskab og en sejr over Ejvind

Hansen. Knud Lodal Mortensen styrtede i en

sandgrav, og inden han igen kom på benene
og fik maskinen srarter, var han passeret af
Ejvind FIansen, der ikke senere lod sig true,
men kørte i mål som sikker vinder og første
danmarksmester i moto-cross.

Som tredie og eneste kører, der fuldførte
løbets fulde omgangsal sammen med de to
før omtalte kørere, var Arne Nielsen, Sorø,
der altså placerede sig som en flot nr. 3.

Som mellemheats til mesterskabsløbet var
indlagt juniorløb og sidevognsløb. Junior-
klassen havde som vinder Henning Eriksen,
Odense, med Thorvald Øbro, Marslev, på
andenpladsen, medens nr. 1 i sidevognsklassen
blev veteranen Sv. Schmidt, Kerteminde,
efterfulgt af Erik Andersen, Langeskov, og
Hans Chr. Callesen, Ãbenrå.

Men så var det også Moto-Cross des Na-
tions, der stod for døren, og alle kræfter inden
for dansk motorcykelsport blev da også sat
ind, for at dette første srore internationale
mesterskabsløb i Danmark skulle få så værdig
en afvikling som muligt. Både Randers Motor
Sport, dens ledere og menige medlemmer,
Danmarks Motor Union og dens ledelse arbej-
dede på højtryk sammen med et srorr antal
fremtrædende motorsportsledere fra andre
klubber, der beredvilligt stillede deres arbejds-
kraft til rådighed netop på det ornråde, som
de særligt havde beskæftiget sig med ved tid-
ligere lejligheder, hvad enten det var maskin-
eftersynsarbejde, banearbejde, kontrolarbejde
eller endelig, sidst men ikke mindst, den inter-
nationale korrespondance og afslutning af
kontrakter med de internationale motororga-
nisationer og de deltagende kørere.

Hvad er da Moto-Cross des Nations, og
hvorledes er dette løb opstået, kan man
spørge? Herpå findes også et svar, som bl. a.

stod at læse i den danske motorsportspresse i
tiden forud for det fwste løb af denne arr i
Danmark.

Der var engang. . . sådan begynder alle
eventyr, og eyentyret her handler om en ung
belgisk journalist, der hed Jakues Lckx, og
som var en stor motorsportsentusiast. Men i
hans eget land havde motorsporten yderst
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¡1:'

ringe kår at arbejde under. Der var faktisk
ingen, der interesserede sig for den, og dette
forhold satte han sig for at æîdre. FIan rejste
til nabolandet Holland, hvor mororsporren
var en helt anden respekteret sportsgren. Det
var i årene 1932-33, og et par år senere mente
Lckx at have hentet så mange erfaringer i
Holland, at han med succes kunne rejse hjem
og omplante dem i sit eget land, Det gik også
fint. Interessen for motorløbene voksede straks
i Belgien, og t 1937 indbød han hollænderne
til deltagelse i det ärhge Zoete \Øateren-løb,
â,r for år, siden Lckx begyndte som moror-
sportsarrangØr) -var blevet en større og større
publikumssucces. Helt overvældende blev
interessen med dette samarbejde. Landskam-
pen mellem Holland og Belgien blev indtil
begyndelsen af 1940, da krigen same en stop-
per for motorkørsel i begge lande, er af moror-
sportens højdepunkter i Europa. Under kri-
gen sad Lckx og spekulerede orrer, om sam-
arbejdet kunne genoptages efter krigen, men
han fik også en anden idé: at arrangere Moto-
Cross des Nations - en landskamp for hold.
Det prøvede man for første gang i 1947. Det
skete ikke i Belgien, skønt ideens fader var en
belgish statsborger, men i Holland, for inter-
essen for motorsport var fremdeles større der
end i Belgien. Der blev en værdig succes, og

Et øt' d.e jyshe speeduay-
hoLd. ,Aøstraliao med
bjemmebane i Veile.

stØrre endnu blev den næste àr, da. Belgien
selv var arrangØr, Oprindelig var det menin-
gen, at kun de mest fremtrædende motor-
sportslande - Holland, Belgien og England -
skulle deltage, men Lckx var klar over, at
motorsporten udviklede sig voldsomt også i
andre lande, og derfor kom Moto-Cross des

Nations til at stå åbent for alle lande, hvilket
også bl. a. skyldtes FIM, der havde fået inter-
esse for løbene. Danmark kom også på et ret
tidligt tidspunkt med som deltagerland, selv
orn vi som nation i de første år måtte se os

henvist til sidstepladsen på resultatlisten.
Da man nu i 1954 var samlet i den inter-

nationale motororganisation for tt træffe
bestemmelse om arcaîgørland for Moto-Cross
des Nations 1955, gik bl. a. den svenske del-
tager i dette møde, vicepræsidenten for FIM,
dftektør Løfstrøm, Malmø, meget stærkt ind
for Danmark som arrangørland som en på-
skønnelse for de mange års deltagelse af dan-
ske kørere i dette srore internationale løb, nir
det var affangeret i andre europæiske lande.
Og derved blev det, og både danske og uden-
landske motorsporrsledere havde altså fundet
frem til Volk Mølle som den bedst egnede bane
for dette løbs premiere i Danmark.

Også i Danmark fik Moto-Cross des

Nations succes. Søndag den 28, âugusr var

t
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der samlet ca. 45.000 tilskuere omkring banen
i Volk Mølle, da hele verdenseliten holdt klar
på startstregen, heriblandt også er dansk
landshold med den danske mesrer Ejvind
Ffansen i spidsen fulgt af Knud Lodal Mor-
tensen, Næstved, Boris Rasbro, København,
og Arne Nielsen, Sorø. Kun de to førstnævnte
formåede dog at gøre sig gældende og nå med
i slutheatet, hvor Ejvind Flansen placerede
sig som nr. 10 og Knud Lodal Morrensen
som nr. 11.

Individuel vinder af bbet blev englænderen

Jeffery Smith, BSA, i tiden 72,49,4.

Sverige blev vindende nation i holdmester-
skabet ved kørerne Bill Nielsson, Sten Lun-
din (Storken), Lars Gustafsson og Gunna'r

Johansson, alle pâ. maskinmærker BSA.
Nærmest den individuelle vinder Jeffery

Smith, England, placerede sig som nr. 2 Bill
Nielsson, Sverige, BSA, nr. 3 Rene Bearen,
Belgien, Matchless, nr. 4 Sten Lundin, Sverige,
BSA, nr. 5 Lars Gustafsson, Sverige, BSA, og
nr. 6 Victor Leloup, Belgien, FN.

I et nationalt løb blev placeringerne:

1. Jacob Lynegaard, Køge, Triumph 40,17,5
2. V. Christensen, \æstved, Ariel 47,35,0
3. Karl Røgind, Køge, Matchless . . 42,'1.0,3

4. A. Svendsen, Silkeborg, Triumph 42,56,A
5. Otto Andreasen, Køge, Matchless 43,47,4
6. P. E. Larsen, Hillerød, Triumph 44,12,5
Z. N. T. Christensen, Randers, BSA 40,48,6

: 1. omg.
8. Johs. Jensen, Ãlborg, Triumph. . 40,59,0

-- 1 omg.
9. Svend O. Bach, Randers, Ariel . . 42,08,0

i- 1 omg.
10. Asger Andersen, Roskilde, Ariel 4\,26,6

-i 2 omg.

Der er under 1955 omtalt et stort antal
baneindvielser, og en enkelt mere skulle man
da også have overstået, nemlig Silkeborg
Motor Sports åbningsløb på en moro-cross-
bane ved Resenbro, hvor danmarksmesteren
Ejvind Flansen, Odense, var den dominerende
med Otto Andreasen, Køge, og Niels Blumen-
saadt, Silkeborg, på anden- og trediepladsen,
medens Mogens Dyhr, Købnhavn, Puch, og
N. P. Christensen, Gørding, Matchless, tog
sig af førstepladserne i letvægtsklassen og
juniorklassen.

Ã.rets næste nationale motorsportsbegiven-
hed fandt også sted i Jylland nærmere beteg-
net Viborg Motor Klubs bane i Løvel, hvor
man afviklede de jyske jordbanemesterskaber.

Arne Pander, FIerning, blev dobbeltmester,
idet han sejrede både i specialklassen og klas-
sen for t75 cc sportsmaskiner. Arne Panders
nærmeste konkurrenter i de to klasser var hhv.
Ffenry Kjærgaud, Skive, der bev nr. 2 i spe-
cialklassen, og Kjeld Jensen, Ãlborg, der blev
nr. 2 i 1,75 cc sportsklassen.

Soloklassen for 350 cc sportsmaskiner havde
som sikker jysk mester Hærry Ffansen, Viborg,
Royal Enfield, medens h¿ns klubkammerat
Søren Juul, Viborg, Triurnph, tog sig af me-
sterskabet i klassen for 500 cc sporrsmaskiner.

Sidevognsklasseû blev en dobbelt triumf for
Ãrhus, idet førstepladsen blev besat af Kresren
Krestensen/Flarry B. Andersen, Ãrhus, Nor-
ton, og andenpladsen af IJarcy Pedersen/Gun-
nar \Øilliams, Ãrhus, Norton.

Derefter var det de sjællandske eller rettere
de københavnske motorsportsarrangørers tur
til at stå for et stort løb, nemlig Elektrolløbet,
der fandt sted på Charlottenlund travbane.
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Fra et at' de rnønge spæn-
dende standdrdløb på
Fangel motorbane oed
Odense. Fra oenstre:
H. P. Boisen, Fredericia,
Matcbless, Søren lrø1,
Víborg, Triømph, Arne
Soend.sen, SiLÞeborg,
Triømpb, Bent Tbomsen,
Strøer, BSA, og Bent
Kjeld.sen, VejLe, BSA.

Det blev dansk sejr ved Kiehn Bertelsen i
dette klassiske 1000 m løb for Nordens fart-
konger, idet han opnåede en gennemsnitsfart
pä ttt km/t. og en vindertid pä 2,34,3. Kiehn
Bertelsen var nu den anden danske kører, der
havde to aktier af de tre, der skulle til for at
vinde den kostbare Elektrol-pokal til ejendom,
og han måtte være den kører, som Danmark
ved kommende Elektrol-løb skulle stille sin
store lid til, hvis pokalen da skulle gå som

e;'endom til en dansk kører, idet den anden
danske kører, der tidligere havde opnået to
aktier i pokalen, Sv. Aage Engstrøm, med stor
bestemthed udtalte sig om, at han ikke mere
ville forsøge, men derimod lægge op som ekdv
motorsportsmand. Sv. Aage Engstrøm deltog
altså for sidste gang i Elekrolløbet i 1955,
hvor han ret hurtigt efter løbets start måtte se

sig slået ud af en maskinskade. Sv. Aage Eng-
strøm havde pä daværende tidspunkt været
aktiv motorsporrsmand siden L927, altså i ca.

30 är.
På anden- og trediepladsen i kampen orn

Elektrol-pokalen fulgte de to svenske kørere
Göte Brester og Gøren Norlen, medens Erik
\Øincent, Næstved, blev nr. 4.

Vinderen af Elektrolløbeti 1954, Leif Bech,
København, måtte ligesom Sv. Aage Engstrøm
på et ret tidligt tidspunkt af løbet se sig slået
ud af maskinskade.

I løbet for standardmaskiner var det Erik
\Øincent, Næstved, Ariel, der var dagens

mand, idet han ikke blot sejrede i hård kamp

med Børge Mørck, Kolding, Matchless, men
han forbedrede banerekorden for standard-
maskiner fra 3,01,4 dl 2,58,5.

Af sidevognskørerne viste Egon \Øalther,
København, Triumph, sig endnu engang som

den hurtigste, idet han sejrede sikkert foran
Sv. Mortensen, Flelsinge.

Det skal lige her indskydes, at Danmark
umiddelbart efter Elehtrolløbet mistede en af
sine absolut bedste speedwaykørere, idet Leif
Bech, København, emigrerede til Australien.

Også i udlandet klarede de danske kørere
sig fint. Der blev således afholdt en retur-
match i form af en landskamp for sportsma-
skiner mellem Sverige og Danmark på 1000
m bane iMalmø.

Der blev ligesom ved samme landskamp-
form i 1954 pà Jysk Væddeløbsbane i ,Ã.rhus

tale om overlegen dansk sejr med ikke mindre
end 86 points mod Sveriges 33.

Det danske landshold bestod af følgende
kørere, der opnåede næynte pointstal:
BørgeMørck, Kolding, Matchless (max.) 20 p.
Erik \Øincent, Næstved, Ariel 18 p.
Bent Thomsen, Struer, BSA . 5 p.
Arne Svendsen, Silkeborg, Triumph .. 10 p.
Søren Juul, Viborg, Triumph .. 74 p.
Knud Nielsen, Ãrhus, Norton 14 p.
Niels E. Nielsen, Odense, Airel . . . . . . 9 p.

Således fortsatte den danske motorsports-
sæson 1955 slag i slag med det ene store løb
efter det andet med bemærkelsesværdige sejre

til danske kørere over skrappe udenlandske,

539



1955

øreren H, C, Ped.ersen, Rand,ers, BSA,
,Den flyt,end.e þøbrnando optræder her i

nde til uaonet.

imponerende kørsel af >Den flyvende køb-
nlandk . fra Randers på moto-crossbanen i
Nykøbing Mors, ny banerekord ril Arne
Svendsen på Esbjerg speedway, sejr til Kiehn
Bertelsen i Holland i løbet om den gyldne
hjql-, bemærkelsesværdig fremgang for Arne
Pander, Mogens Dyhr, København, uovervin-
delig ved moto-cross i 175 cc hlassen, stor til-
ga4g al unge lovende kørere dl dansk moror-
cykelsport osv. for endelig æ nâ" frem til
afslutningen på sæsonen to danmarksmester-
skaber på hhv. 1OOO m sandbane og speed-
way.

Der var igen Ãrhus Motor Klub, der stod
som arrangør af danmarksmesterskaberne på
1000 m i 1,955 på Jysk Væddeløbsbane i Ã.rhus
søndag den 4. september.

Det var så absolut Arne Pander, Flerning,
der blev dagens helt blandt det 10.000-tallige
jyske publikum, idet han straks i første heat
for specialmaskiner slog den værende dan-
marksmester Kiehn Bertelsen.

Arne Panders tid blev 3,04,8.

Kiehn Bertelsen kom dog stærk tilbage i de
sidste heats og genvandr sir mesrerskab i
dagens absolut hurtigste vindertid 3,04,4,

R"esultaterne i de forskellige hlasser blev
iøvrigt;

Ehspert,500 cc solo:

1. Kiehn Bertelsen, København, JAP 3,04,'1
Danmarksmester 1955.

2. Arne Pander, Herning, JAP . . . . . 3,04,8
3. Otto Nielsen, Odense, JAP . . .. 3,08,6

175 cc solo sport:
1. Henrik Bækgaard, Odense, Triumph 4,00,3

Danmarksmester 1955.
2.Kjeld Jensen, Ãlborg, Triumph .. 4,0'1,,3

3. Gunnar Andersen, Ãrhus, Maico .. 4,03,1
350 cc solo sport:

1. M. K. Ffansen, Randers, R. Enfield 3,4'1.,4

Danmarksmester 1955.
2.Henry K1ærgaard, Skive, R. Enfield 3,44,2
3.Harry F{ansen, Viborg, R. Enfield 3,44,3

500 cc solo sport:
1. Søren Juul, Viborg, Triumph . . .. 3,23,6

Danmarksmester 1955.
2. Arne Svendsen, Silkeborg, Triumph 3,24,3
3.8ørge Møqck, Kolding, Matchless . . 3,24,9

Sideoogne, 500 cc:

1. Villy BaaschlEjnar Ffansen,
Odense, Triumph 3,47,7
Danmarksmestre 1955.

2. Egon'ùØalther/Verner Poulsen,
København, Triumph 3,48,9

3. Harry Pedersen/Gunnar \Øilliams,
Ã.rhus, Norton .. .. 3151,4

Sid.evogne,750 cc:

1. Flans Th. Jacobsen/Gilbert Jacobsen,
København, Ariel . 3,42,4
Danmarksmestre 1955.

2. Niels Andersen/Sv. Ff. Perersen,
Helsinge, Ariel .. .. 3,42,7

3. Egon Y/alther/Verner Poulsen,
København, Triumph .. .. 3,49,5
Derefter var det så Amager speedway, der

afsluttede den danske mororsporrssæson 1955
med afholdelse af danmarksmesrerskaberne
på speedway onsdag aften den 21. september.

Der var mødt ikke mindre end 10.000 til-
skuere til det forventede srcropgør blandt
eliten af danske speedwaykørere, og de fik da
også motorsport for alle pengene. Kiehn Ber-
telsen viste sig endnu engang meger sikker,
når der stod noget på spil, og han overlod
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intet til tilfældighederne, ider han sikrede sig
sejren i alle fem hears, han deltog i, og opnå-
ede dermed maksimumpoinrs 15. Kiehn Ber-
telsen modtog sror hyldest fra det store publi-
kum for sin fine kørsel og sit danmarksmester-
skab.

Den kommende storkører Arne Pander viste
dog også ved mesrerskaberne eminent kørsel,
der sikrede ham en andenplads med 14 pointó,
kun slået af mesteren, og gav bevis for, at han
var pä Vej op i samme særklasse som Kiehn
Bertelsen. Danmarksmesteren Leif Bech, Kø-
benhavn, så man derimod ikke meget til, mu-
ligvis som lølge af hans forestående afrejse
til Australien.

Ranglisten for de bedste danske speedway-

Der .er bleoet trængsel i
det lørste sotng elter
starten af et ttoto-cross
på Morsø Motorsþorts
bane i Højgård.

kørere ved danmarksmesterskabern e t955
kom iøvrigt til at se således ud:

1. Kiehn Bertelsen, København
Danmarksmester 1955.

2. Arne Pander, Herning .. .. .

3. Irving lrvinger, København

15 p.

.. 74 p.
13 p.

4. Leif Bech, København
5. Erik \Øincenr, Næstved
6. Eivind Perersen, København
7.Erik Kasrebo, København ..
8. Kaj Larsen, København
9. Børge Sørensen, København

10. Sv. Nissen, Odense
11. Aage Andersen, København .

12. Robert Kastebo, København .

12 p.
11 p.

9p.
8p.
8p.
7p.
7p.
5p.
5p.

@
Ç
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DønsÞ speedwdysports store nd.ún gennen tnange år,
Kiebn Bertelsen, Københøon, ¡ned en lynbwtig ESO-
Jaua racer, haorrned han lorgæoes lorsøgte at aindc
Ele Þtrolpo halen til ejend.on.

19 56

Det var igen trialsportens dd, og mange store
og små trials afholdtes rundt omkring i lan-
det, bl. a. de forskellige mesterskabsafdelinger,
hvor det i særdeleshed var den danske mester
Ejvind Ffansen, der dominerede med at vinde
så at sige alt, hvad han deltog i. Ved 2. afd.
af danmarksmesterskaberne, der afholdtes ved
Sorø, skete der dog den sensation, at mester-
køreren på overbevisende måde blev slået af
den lçun 79-ärige Næstvedkører Mogens Ras-
mussen, der tilsyneladende skulle løfte arven
efter den tidligere storkører fra Næstved,
Knud Lodal Mortensen, og gjorde dette på
værdig vis.

Iøvrigt var Danmark fra begyndelsen af
1956 rigtig kommet med ind i billedet, når det
drejede sig om internationalt motorsports-
arbejde, idet FIM Íra og med 1956 tildelte
Danmark et moto-cross grand-prix tællende
til verdensmesterskabff efter den internatio-
nale løbskalender.

Et andet og meget prekært punkt inden for
motorsporten, når det drejede sig om motor-
klubbernes menige medlemmer, fandt også sin
løsning i 1956, idet det blev legalt at køre

orienteriirgsløb efter tilladelse fra justitsmini-
steren i henhold til den nye færdselslov.

Hvad iøvrigt angär trialsporten, så blev der
efter dennes afslutning og inden baneløbenes
begyndelse af DMU opstillet en rangliste over
de yærende bedste danske trialkørere og deres

samlede placering i de 4 danmarksmester-
skabsafdelinger.

Ranglisten så således ud, idet den kører, der
havde opnået flest points i en klasse, var dan-
marksmester:

Senior solo, 500 cc:
Ejvind Flansen, Odense, Matchless . . 30 p.
Arne Nielsen, Sorø, Triumph 18 p"
Svend Aage Ffansen, Hillerød, BSA .. 13 p.
Mogens Rasmussen, Næstved, Matchless 10 p.
Poul Erik Larsen, Hillerød, Triumph.. 10 p.

Niels Blumensaadt, Silkeborg, AJS . . 6 p.

Boris Rasbro, København, BSA 3 p.

Thorvald Øbro, Odense, Norton 3 p.

Jørgen Binder, Ringsted, AJS .. 2p.
O. Schou Ludvigsen, Ringsted, Triumph 1 p.

Viggo Christensen, Næstved, AJS .. .. 1 p.

Senior solo, 175 cc:

J. Gudm. Petersen, Hillerød, Husquarna 22 p.

Mogens Dyhr, Hillerød, Maico . . . . . . 20 p.

Jørgen Jensen, Næsby, Fyn, Maico . . 13 p.

Kurt \Ø. Petersen, Ringsted, Maico . . 9 p.

Søren Dons, Frederiksværh, Flusquarna 7 p.

Kurt Theils, Odense, DK\f 6 p.

Poul Damgaard, Odense, DK\ø 5 p.

Arne Pander, Flerning¡.DK\ø 5 p.

Bent Folke Larsson, København, DK\ø 4 p.
Poul Frausing, Maico 2 p,

Bent Post, Odense, DK\ø 2 p.

Torben Dahl, Næstved, Maico 1 p.

Senior si.devogne, 7 50 cc:
Anker Flansen, Frederikssund, Ariel . . 22 p.

Hans Chr. Callesen, Ãbenrå, Triumph 16 p.
E. H. Petersen, Frederikssund, Triumph 11 p.

Karl Erik Jensen, Næstved, Ariel .. .. 8 p.

Erik Andersen, Langeskov, Ariel .. .. 8 p.

Hans Chr. Andersen, Odense, Ariel . . 6 p.

Bruno Jensen, København, AJS .. . . . . 5 p.
Eigil Nielsen, København, Ariel 3 p.

H. K. Christensen, Køge, R. Enfield .. 3 p.
Svend Mortensen, Helsinge, Ariel .. .. 3 p.
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Ikke så snart var årets sidste trial kørt og
trialmestrene kåret, før baneløbssæsonen tog
sin begyndelse.

Fra årets første baneløb skal nævnes bl. a.

et speedwayløb pä Gladsakse, hvor den engel-

ske mesterkører Bill Kitchen deltog i en alder
af 48 3.r. Bill Kitchen ya;r et meget kendt navn
på de danske speedwaybaner og da i særde-

leshed Gladsakse, hvor han år efter år havde
fået sit store danske publikum til at juble.

Man var på Gladsaksebanen klar over, at Bill
Kitchen i 1.956 ville lægge op som aktiv
motorsportsmand, hvorfor man havde planer
om i løbet af elteräret at arrangere et afsked-
stæYne for Bill Kitchen.

Overraskelsen var derfor stor, da Bill Kit-
chen efter dagens næstsidste start kom til dom-
mertribunen sammen med Irving Irvinger og
bag om lov til +t läne mikrofonen. Bill Kit-
chen tog derefter afsked med det danske
motorsportspublikum i få, men velvalgte ord
med den begrundelse, at han nu virkelig for
alvor kunne mærke, at han var blevet for
gammel til at køre speedwayløb.

Sorn en gestus mod Gladsaksebanen, hvor
Bill Kitchen havde kørt utallige gange, skæn-

kede han denne banes ledelse sin gamle styrt-
hjelm, der havde fulgt ham gennem mange år,
og kørte derefter barhovedet ud på en æres-

1 956

Specduayboldet ,Ku.l-
soierne ", d.er re præsenterede
SeLsþo,u speedzøay i
HiLlerød.

runde for at modtage det største publikums-
bifald, som hiddl var hørt på Gladsakse.

Interessen for moto-cross var i en meget
voldsom tiltagende i 1956, vel ikke mindst
fordi man i 1955 havde haft Moto-Cross des

Nations i Danmark og i 1956 igen stod over
for afviklingen al et stort internationalt
motorsportsarrangement i Danmark, nemlig
moto-cross grand prix.

På det organisationsmæssige område inden
for DMU og dens forskellige landsdelsunio-
ner var der ikke i det forløbne år sket store
ændringer, dog skal nævnes, at Viborg Motor
Klubs formand, Frede Jensen, overtog for-
mandsposten i JMS, som havde været beklædt
af Laurits Olsen, Silkeborg, siden den tidli-
gere formand, Poul Sørensen, Ãrhus, havde
overtaget posten som præsident for DMU.

De danske moto-crosskØrere var forøvrigt
straks fra starten af sæson 1956 meget aktive
med hensyn til at deltage i store løb i udlandet
for at dygtiggøre sig til de kommende grad-
prix bl. a. også det daruke. Det kan således

næynes, tt kørere som Ejvind Ffansen,
Odense, Arne Nielsen, Sorø, Boris Rasbro,
Købnhavn, H. C. Pedersen, Randers, Jacob
Lynegaard, Køge, m. fl. deltog i flere inter-
nationale moto-cross i Holland og Belgien i
Íoriret 1956.
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svtng,

Det første store moto-cross her i landet i
1956 arrangeredes af Fyens Motor Sport på
banen i Højbjerg, dog uden deltagelse af den
lokale storkører Ejvind Ffansen, men løbet
blev dog ikke mindre spændende af den grund.
Kørere som Sv. Aage Ffansen, Hillerød,
Mogens Rasmussen, Næstved, og Arne Svend-
sen, Silkeborg, udkæmpede nogle drabelige
dyster til stor fornøjelse for 4O0O tilskuere.

Juniorklassen tog Ejvind llansens sØn
Bjarne Sørensen sig imidlertid kærligt af, idet
han kørte konkurrenterne Frede Eriksen,
Lunde, og Erik Ffansen, Odense, ned på hhv.
anden- og trediepladsen. I letvægtsklassen var
det Thorkild Kristensen, Odense, Ardie, der
sejrede, medens Erik Andersen, Langeskov,
Ariel, efter eminenr kørsel besatte førsteplad-
sen i sidevognsløbet efterfulgt af Sv. Schmidt,
Kerteminde, Ariel, og Eigil Nielsen, Køben-
havn, Ariel.

Den danske mobrlØbssæson 1956 åbnede
iøvrigt med et meget stort anral løb, således
ikke mindre end to på den nye Roskilde Ring,
moto-cross på Fuglsangsbanen i Løgumkloster,

flere gode speedwayløb på Gladsakse, scram-
bleløb i Lundby bakker ved Ãlborg og bane-
løb i Holstebro og Vejle.

Ikke alene de danske moro-crosskørere rej-
ste til udlandet, også de danske speedway-
kørere var meger aktive i så henseende. Et
dansk speedwayhold under ledelse af DMU's
præsident Poul Sørensen og formanden for
sportsrådet Chr. Venderby var således i Polen
for at deltage i tre speedwaymatcher, som
nogle af de første vesteuropæiske motorsports-
kørere, der gæstede Polen efter sidste verdens-
krig. Og selv om der blev tale om klø til det
clanske hold, der kørte mod starsunderstøttede
og statsrrænede polske professionelle kørere,
var turen en uforglemmelig oplevelse for de
danske kørere. Desværre blev den danshe
kører Axel Müller, Ãrhus, under en af match-
erne i Ortroef udsat for så voldsomt et styrr,
at han var pã" sygelisten med en beskadiget
skulder ved hjemkomsten til Danmark.

Danmarks Motor Union havde fra og med
7956 ogsä fået startet en danmarksrurnering
på speedway med deltagelse af 5 hold med
lølgende navne og hjemmebaner: Amager -
Amager speedway, Kulsvierne Selskov
speedway, Fynboerne - Odense speedway,
Kronjyderne - Randers speedway, og Cim-
berne - Lindholm speedway. Man havde nem-
lig fra motorsporrslederes side erkendt, at
såfremt man skulle gøre sig håb om ar opfostre
nye speedwaystjerner, der skulle få mulighed
for at gøre sig internarionalt gældende, màtte
dette ske gennem optræning ved hold- og tur-
neringskørsel. De bedste af deltagerne i denne
danmarksturnering ville også være sikre på
ar komme med til årets afsluttende danmarks-
mesterskaber på speedway sammen med
enkelte seatede kørere som Kiehn Bertelsen og
Arne Pander.

Som sagt fortsatte de løbsarrangerende
klubber med det ene løb efter det andet, så
der til tider var endog alt for mange løb, helt
op til 4 på en enkelt søndag,

Mange nye baner havde også som omtalr
holdt åbningsløb gennem det sidste par år,
men enkelte måtte da. også lukhes, hvilket
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således gjaldt motorbanen med det lands-
kendte navn FIem Odde.

Afslutningen på Hem Oddes storhedstid
fandt sted pä værdig vis på grundlovsdagen
med et program af de absolut bedste danske
kørere som deltagere.

I ekspertklassen sikrede Arne Pander sig
sejren over danmarksmesteren Kiehn Bertel-
sen, medens Arne Svendsen, Silkeborg, Tri-
umph, på overbevisende måde slog den arran-
gerende klub, Ãrhus Motor Klub's lokale stor-
kører Knud Nielsen, Ãrhus, Norton.

Specialklassen gik til Leif Laursen, Ãrhus,
der sejrede foran Tage Flansen, Florsens, me-
dens Ib Nielsen, Skive, Matchless, slog den
jyske mester, Harry Flansen, Viborg, Royal
Enfield, i 350 cc sportsklassen for solomaski-
ner.

Et juniorløb havde Bent Larsen, Fredericia,
som vinder foran Poul Sørensen, Fredericia.
Begge kørte Matchless.

Inden for rundbanesporten var der i de sid-
ste par år dukket en del nye navne op, som
lovede godt for fremtiden, nævnes skal bl. a.

H. P. Boisen, Fredericia, Bent Svenningsen,

Jørgen Sørensen, Silheborg,
Tage Hansen, Horsens,
Gwnnar'Williatns, Arhøs,
Arne Pønder, Herning,
Harry Pedersen,'4,rhus,
E r ilc 

-T 
h o rnad s e n, Rand e r s,

og Søren Juø|, Viborg.

Flerning, Bent Thomsen, Struer, Jørgen len-
sen, Næsby, Fyr, Bent Kjeldsen, Vejle, Chr.
Christensen, Ãlborg, Preben Bollerup, Silke-
borg, Thorkild Kirk, Alborg, Etlar Faurholt,
Silkeborg, o. m. fl.

Holdkørsel inden for moto-crosssporten
manglede heller ikke, idet fire moro-cross-
baner på Sjælland havde arraîgeret en sådan
holdturnering. Det endelige resultat af denne
match blev, at Vinderød sejrede. Iøvrigt blev
de forskellige matchresultater: Vinderød-
Skellingsted 19-9, Vinderød-Dybendal 18-
1 0, Vinderød-Nissehulen 14-73, Nissehulen-
Dybendal 18-9, Nissehulen-Skellingsted 17-
1 0, Dybendal-Skellingsted 16-72.

Randers Motor Sporr forsøgte i 1956 noget
helt nyt inden for moto-crosssporten, idet
man på Volk Mølle arrangerede er rredages
parløb i moto-cross med international delta-
gelse. Løbsformen vakte stor begejstring hos
kørerne, hvorimod publikum ikke helt var
med på ideen, der da heller ikke er forsøgt
gentaget ved senere lejligheder. De deltagende
kørere startede i maskinklassen indtil 250 cc,
og det endelige resultar efter de tre dages

matcher blev:
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Moto-crossþøreren Mogens Rasrnøssen, Næstoed,
Matcbless, er spået en stor Íremtid i den internationale
ftroto-crossvetden. Mogens Rasmussen bar ber ef ter
sejren i et nøtiondlt løb på banen i Volle Mølle nod.-
tdget en poÞøl tdsat af ,Dønsle notorsports blå bog'.

l. Gøran Jansson/Ingemar Østerberg,
Sverige, Maico . . .. 210 omgange

2. Lannert Dahlen/Ãke Kolberg,
Sverige, Maico .... 2)Sorngange

3. Gudmand Petersen/Søren Dons,
Frederiksværk, Flusquarna 207 omgange

4. Niels BlumensaadtlBjvind Ffansen,
Danmark, NSU .. 206 omgange

5. Berne Norinder/Lars Nymann,
Sverige, Ffusquarna 206 omgange

6. N. T. Christensen/Harry Christensen,
Danmark, NSU .. 205 omgange

7 . Lannart Pettersson/Flarry Klerbag,
Sverige, Flusquarna 200 omgange

8. Chr. Christensen/Aage Langthjem,
Danmark, Triumph 198 omgange

9. Kiehn Bertelsen/Mogens Dyhr,
Danmark, Maico .. 796 omgenge

10. Per OppegaxdlTerje Bjerkli,
Norge, NV l9l omgange

Det var i 1,956ligesom tidligere år de for-
skellige mestersk¿bsløb, der var imØdeset med

de største forventninger. .Ã.rets første mester-
skabsløb var et nyindstiftet jysk mesterskab i
moto-cross) der blev affangeret af Silkeborg
Motor Sport på banen i Resenbro.

Den første jyske mester i moto-cross og
løbets så absolut bedste kører var H. C. Pe-
dersen, Randers, Royal Enfield, også kaldet

''Den flyvende købmand.. De nærmeste kon-
kurrenter til H. C. Pedersen var Arne Svend-
sen, Silkeborg, Niels Blumensaadt, Silkeborg,
og Aage Langthjem, }ljørnng, der dog alle
måtte se sig slået ud af maskinskader, hvor-
efter placeringerne efter nr, 1. og mesteren i
rækkefølge blev overtaget af Oluf Kilstofte
Jensen, Vejle, Triumph, Erik Jacobsen,
Odense, Royal Enfield, og Mogens Kjær Han-
sen, Randers, Royal Enfield.

I klassen for junior A kørere blev de bedst
placerede Bent Svenningsen, Flerning, Gun-
nar Plet, Thisted, og Henning Thomsen, Ran-
ders, medens bedste junior B kørere var Etlar
Faurholt, Silkeborg, og Thorkild Kirk,
Ãlborg.

Inden yderligere omtale af mesterskabsløb
i 1956 skal nævnes en motorsportsbegivenhed,
der fandt sted på Jysk Væddeløbsbane i Ã.rhus
under afholdelsen af et sidevognsløb med tysk
deltagelse.

En af vetaranerne inden for dansk motor-
cykelsport og sidevognsløb i særdeleshed,

Carlo Sejr Jensen, Ãrhus, der ved sine sidste
løb havde startet på en HRD-maskine, havde
givet tilsagn om, at han igen ville stille op
mod de tyske mesterkørere, hvis der i landet
kunne skaffes en HRD. Det var på daværende
tidspunkt 5 år siden, Carlo Sejr Jensen sidst
havde kørt et sidevognsløb.

En anden af veteranerne inden for side-
vognskørerne, David Axelsson, København,
havde imidlertid endnu sin HRD-sidevogns-
maskine stående klar siden sit sidste løb, og
den lånte han Carlo Sejr Jensen.

Og sensationen skete. De tyske mesterkørere
stillede op med toptrimmede sidevognsmaski-
ner med JAP sprintermotorer og fleksible
sidevogne. Det skal dog indrømmes, at tysker-
nes maskiner var pà 500 og 650 cc, medens

Carlo Sejr Jensens HRD var på 1000 cc. Carlo
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Sejr.Jensen vandt alle heat efter behag, hvad
enten han kom først eller sidst fra start, og
i sidste heat, som han vandt meger overlegent,
gik det endog meget stærkt, stærkere end hans
sidevognsmand Gunnar Villiams Sørensen
brød sig om. Carlo Sejr Jensens første ord
efter løbet var da også: - Så var det uigen-
kaldelig sidste moror1rb for mit vedkommen-
cle, nren det var nú rart nok at se, man ikke
helt havde glcmt det.

Forøvrigt skete der under løbet er kedeligt
styrt, hrrorrred den vesttyske mester Georg
Naender sammen med sin sidevognsmand
måtte indlægges på hospitalet. Naender opnå-
ede trods styrtet en andenplads i det samlede
resultat, medens hans landsmand Michael
Krauser, München, blev nr. 3.

1956

Efter at der i de lokale landsdelsunioner
var kørt forskellige udtagelsesløb i moto-cross
om retten til at deltage i danmarksmesterska-
berne, så deltagerlisten fra disse unioner såle-
des ud:

Sjællønds Motor Union:
Arne Nielsen, SorØ, Triumph.

Jacob Lyneg aar d, Køge, Triumph.
Palle Høst Andersen, Næstved, Triumph.
Karl Møller, Næstved, Triumph.
Gustav Andreasen, Hillerød, Triumph.
Georg Lambert Flansen, Ringsted, Triumph.
Bent Goth, København, AJS.
Mogens Rasmussen, Næstved, Matchless.
Boris Rasbro, København, BSA.
Sv. Aage F{ansen, Hillerød, BSA.
Poul Erik Larsen, Hillerød, Triumph.
Frants Christiansen, København, BSA.

Fyens Motor [Jnion:
Ejvind FIansen, Odense, BSA.
Karl Møller Flansen, Dræby, BSA.
Frede Eriksen, Lunde, Matchless.
Erik Jacobsen, Odense, Royal Enfield.

Jørgen lversen, Odense, Royal Enfield.
Harald Nielsen, Odense, BSA.
Anker Knudsen, Odense, Ariel.
Thorvald Øbro, Marslev, Norton.
Bjarne Sørensen, Ejlstrup, Matchless.

Jyllønds Motor Sportswnion:
Arne Svendsen, Silkeborg, Triumph.
Niels Blumensaadt, Silkeborg, AJS.
H. C. Pedersen, Randers, Royal Enfield.
Aksel Thorslund, Randers, Matchless.
Niels T. Christensen, Randers, BSA.
N. P. Christensen, Gørding, Matchless.
Oluf Kielstofte Jensen, Vejle, Triumph.
Aage Langth jem, HjørÅng, Triumph.
Mogens Kjær Hansen, Randers, R. Enfield.

Selv om kørerne til danmarksmesterskabet
i moto-cross nu var udtaget, så var det dog
ikke dette mesterskab, der stod først for i
løbskalenderen, men derimod de jyske jord-
banemesterskaber, der ligesom tidligere år
skulle afvikles på Viborg Motor Klubs bane
i Løvel.

I alle klasser med undtagelse af special blev
der kåret nyê mestre, så kun Arne Pander

Det sidste store, interndtionale navn, rJansþ tnotorc¡,þel-
sport bar fostret, er speedtuq,þøreren Arne Pønder,
Herning, der pr"esterede det þunststyhÞe at oind.e
ELektroLpoÞaLen til ejenclom oetl at oinde clct þlassisþe
EleþtroLløb tte år i tr,eþ.
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genvandt sit jyske mesterskab. Han mistede
dog også et, idet han i 1955 var dobbeltmester.
Mesterskabet, han mistede, var i 175 cc sporr,
hvor det blev Kjeld Jensen, .Ãlborg, Triumph,
der fik laurbærkransen.

Mestre og bedst placeret i de forskellige
klasser blev:

175cc solo sport:
1. Kjeld Jensen, Ãlborg, Triumph . . .. 205,9

Jysk jordbanemester 1956.
2. ArnePander, Flerning, Puch . . .. .. 210,5
3. Henning Krogh, Ãrhus, Maico .. .. 210,8

250 cc solo sport:
l.Harry Christensen, Randers, NSU. . 206,3

.iysk jordbanemester 1956.
2. Niels Blumensaadt, Silkeborg, NSU 209,2
3. Niels T. Christensen, Randers , Maico 275,9

350 cc solo sport:
1. M. K. Ffansen, Randers, R. Enfield 193,5

Jvsk jordbanemester 1956.
2.Henry Kjærgaard, Skive, R. Enfield 194,5
3.Harry Flansen, Viborg, R. Enfield 199,5

500 cc solo sport:
1. Arne Svendsen, Silkeborg, Triumph 181,5

Jysk jordbanemester 1956.
2.5øren Juul, Viborg, Triumph 183,0
3, Niels Møller, Viborg, R. Enfield . . 787,0

500 cc special solo:
1. Arne Pander, FIerning, JAP .. . . .. 768,4

Jysk jordbanemester L956.
2. Axel Müller, Skanderborg, JAP . . . . 172,0
3. Leif Laursen, Ãrhus, JAP . 174,2

500 cc sid.evogne:
7. Harry Pedersen/Henning Krogh,

Ã.rhus,Norton ......207,0
Jyske jordbanemestre 1956.

2.L. Bachmann Skovsen/K. M. Nielsen,
Randers, Ariel . . .. .. 205,3

3. H. C. Callesen/H. FIemann,
Abenrå, Triumph .. 214,7

I de jyske jordbanemesterskaber var der-
foruden indlagt to juniorløb, der blev vundet
af hhv. Bent Svenningsen, Herning, BSA, og

Jørgen Vincent, Ãrhus, BSA.
Igen var man nået frem til et af motor-

sportens årlige tilbagevendende klassiske løb,

nemlig Elektrolløbet. Fra den danske mester
Kiehn Bertelsen var der rigtig lagt op til, ar
Elektrolpakalen nu endelig skulle finde sin
ejermand, idet Kiehn Bertelsen jo som bekendt
før løbet havde to aktier i pokalen, og her til
det for ham så afgørend,e løb mødte han op
med en speciel 1000 m sprintermaskine af
mærket ESO, fabrikeret på de tjekkiske mo-
torcykelfabrikker JA\I¡A. At maskinen var
endog meget hurtig, beviste Kiehn Bertelsen
straks i prøvestarten og de indledende heats,
som han vandt efter behag, så da starten til
slutheatet skulle gå, var der vist ikke ret
mange, der var i tviyl om, at Kiehn Bertelsen
skulle blive den endelige vinder af Elektrol-
pokalen. Men sådan skulle det ikke gå.

Straks da srarten gik til slutheatet, tog
Kiehn Bertelsen spidsen tæt fulgt af sin lands-
mand og holdkammerat fra speedwaybanerne,
Arne Pander.

Pludselig skete der noger. Kiehn Berrelsens
motor døde fuldstændig ved udgangen af det
første sving og kom først igen nogle få tiende-
dele sekunder efter, men det var imidlertid
nok til *tfratage ham en tilsyneladende sikker
sejr og pokal til en værdi af ca. 8000 kr.

I al sorgen over Kiehn Bertelsens uheld
kunne man dog glæde sig over, at det blev en
dansk kører, der vandt løbet, nemlig den unge
Arne Pander, der efter sin rivende udvikling
på speedwaybanerne det sidste års tid havde
bevist, at han skulle blive en ny dansk stor-
kører.

Det skal endog røbes på nuværende tids-
punkt, at Arne Pander blev det sidste kører-
navn, der blev indgraveret i Elektrolpokalen,
men til gengæld skete dette også tre är i træk,
hvorefter Elektrolpokalen havde fundet sin
ejermand ved løbet i 1958, nemlig Arne Pan-
der, netop på et tidspunkt, hvor denne kørei
var ved at nå helt til tops inden for motor-
sporten, idet han bl. a. stod over for at skulle
rejse til England som fast mand på det engel-
ske speedwayhold Oxford.

Placeringerne i Elektrolløbet 1956 blev
iøvrigt:
1. Arne Pander, København.
2. leppe Ussing, .Ãrhus.
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3. Kaj Larsen, København.
4. Sv. Nissen, Odense.

5. Kiehn Bertelsen, København.
6. Erik \Øincent, Næstved.
7. Gøran Norlen, Sverige.
8. Göte Brester, Sverige.

Som tidligere är var der også både stan-

ð,ardløb og sidevognsløb ved Elektrolløbet
1956, og disse blev ikke mindre spændende.

I klassen for 500 cc solo sportsmaskiner
satte Arne Svendsen, Silkeborg, Triumph, ny
banerekord i tiden 2,55,0, ligesom han vandt
klassen sikkert ved sejr i alle tre heat. På

andenpladsen fulgte Børge Mørck, Kolding,
Matchlesq medens Asger Andersen, Roskilde,
Triumph, og Niels E. Nielsen, Odense, Ariel,
tog sig af tredie- og fjerdepladsen.

Afgørelsen i sidevognsklassen fandt først
sted lige på målstregen under vild jubel fra
det titusindtallige store publikum. Det var
sidevognsparrene Orla Nielsen/Børge Thy og

Egon 'ùí¡alther/Verner Poulsen, alle Køben-
havn, og på to Triumph-maskiner, der ud-
kæmpede denne match.

Det endelige resultat af sidevognsmatchen
blev:

1. Orla Nielsen/Børge Thy,
København, Triumph 15 p.

2. Egon \ØaltherlVerner Poulsen,

København, Triumph 13 p.

3. H. Kyndby Christensen/Leo Ffansen,

Køge, Royal Enfield 7 p.

Heller ikke letvægtsløb og juniorløb fnang-
lede der, og i letvægtsklassen for maskiner
indtil 250 cc præsenterede kørerne publikum
for de sidste nye modeller i denne populære

klasse af brugsmaskiner. Også her tog Arne
Pander en sejr hjem, idet han vandt sikkert
på sin Puch foran Niels Blumensaadt, Ran-
ders, der kørte NSU, medens Knud Johanne-
sen, København, Maico, og Bent Goth, Køben-
havn, Jawa, besatte tredie- og fjerdepladsen.

Juniorklassen for sportsmaskiner indtil 500

cc gik til Bent Liljekvist, Velocette, der vandt
sikkert foran sine øvrige konkurrenter: Ffenry
Schmidt, København, AJS, Børge TTry, Kø-
benhavn, Triumph, og Jørgen Flavstreym,
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København, Royal Enfield, der kom i mål i
den nævnte rækkefølge.

Man var så klar til årets absolut størsre

danske motorsportsbegivenhed, det første
danske moto-cross grand-prix på Volk Mølle
i Randers.

Det var de samme verdensnavne blandt
kørerne, der var på programmet, som Randers

Motor Sport havde præsenteret publikum for
ved Moto-Cross des Nations i 1955, og hvor
der var mødt ca. 35.000 forventningsfulde
tilskuere, der alle fik motorcykelsport al
international klasse for alle pengene.

Men hvad skete der ved dette første danske

rroto-cross grand-prix renr publikumsmæs-'
sigt. Man kan roligt sige, at publikum svig-

tede; selv om der kom ca. 10.000 betalende,

så var det dog alt for lidt til et stævne af den

klasse. Arrangørerne kunne kun konstatere
fakta og et klækkeligt økonomisk underskud,
hvorimod det sportslige blev af høj kvalitet
og en stor succes.

Publikums svigten ved moto-cross grand-

prix 1956 kan sættes som et vendepunkt for
dansk motorcykelsport flere år frem i tiden,
for siden dette stævne har det Yæret' som om

de fleste motorsportsarÍaîgøre':- har haft store

vanskeligheder med at samle tilstrækkeligt
publikum til deres arrangementer, også lig-
nende store internationale løb som moto-cross

grand-prix. Det var, som om publikum nu

var blevet mættet, da de havde set verdenseli-
rcn tf kørere, som der havde været talt og

skrevet så meget orn.

Men for at vende tilbage til det sportslige

ved moto-cross grand prix 1956, så var dette

som sagt af fineste klasse.

Vinder af det første danske moto-cross

grand-prix blev verdensmesteren gennem flere
år, Leslie Archer, England, Norton, efter
meget fin og sikker kørsel. Også i 7956 blev
Leslie Archer verdensmester, idet han efter
løbet i Volk Mølle, der var det sidste i rækken

af grtnd-prix tællende til mesterskabet, havde

samlet de fleste mesterskabspoints, nemlig 32.

På andenpladsen i det endelige resultat fulgte
hans landsmand G. J. Draper, BSA, med 24

points, medens nr. 2 i Volk Mølle blev Rene
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Eaèten, Belgien, FN, medens Sten Lundin,
Sverige, BSA, og Nic Jansen, Belgien, Match-
less, blev hhv. nr. 3 og 4.

Bedste dansker var Ejvind Ffansen, der pla-
cerede sig så fint som på en femteplads, hvor-
imod de øvrige danske deltagere: H. C. Peder-
sen, Randers, Poul Erik Larsen, Hillerød,
Mogens Rasmussen, Næstved, Jacob Lyne-
gaard, Køge, Boris Rasbro, København, Sv.
Aage Ffansen, Hillerød, Bjarne SØrensen,

Odense, ikke formåede at gøre sig gældende i
slutheatets resultatliste, men derimod havde
vist fin kørsel i de indledende heats, alt sam-
men uden tviyl som en Íølge af flere af kører-
nes deltagelse i store moto-cross i udlandet,
hvor de havde opnået nogen rutine til kørsel
i det internationale selskab.

I forbindelse med grand-prix blev der også
afviklet en match for maskiner indtil 250 cc,
hvor bl. a. også Ejvind Flansen deltog, han
præsterede i hvert fald kørsel for alle start-
pengene den dag, idet han i ak kørte 50 om-
gange eller 85 km på den skrappe bane.

250 cc klassen blev succes for den errange-
rende klub, Randers Motor Sport, der har¡de
den glæde at se sin unge lovende kører, Erik
Thomadsen, Øverst pä sejrsskamlen med
Ejvind Ffansen, Odense, på andenpladsen og
Mogens Dyhr, København, på trediepladsen.

Var sejren til Erik Thomadsen en glæde for
Randers Motor Sport, var den ikke mindre for
den unge motorkørers fader, den tidligere så

kendte motorsportsmand, Viggo Thomadsen,
Randers.

Næste gang dansk motorcykelsport havde
en stor begivenhed på programmer, var det
også inden for moto-crosssporten, men denne
gang drejede det sig om det danske mesrer-
skab, der blev afviklet af Frederiksborg Amts
Motorklub på banen i Vinderød.

Den d¿nske mester fua 1955, Ejvind Han-
sen, Odense, der var gået over til maskin-
mærket BSA og havde fået den maskine, som
englænderen J. Draper i 1955 vandt europa-
mesterskabet på, viste straks fra starten emi-
nent kørsel.

Boris Rasbro, København, gjorde ellers alt,
hvad der stod i hans magt, for 

^t 
gøre til'væ-

relsen sur for Ejvind Flansen i slutheatet.
Straks fra starten tog Boris Rasbro føringen
og satte i med et voldsomt tempo. Boris Ras-
bro beholdt føringen de første ti omgange
fulgt af Ejvind Hansen som en skygge, og da
Boris Rasbro en enkelt gang kom lidt ud af
balance, benyttede Ejvind Flansen straks
chancen til at smutte forbi og overtage førin-
gen, som han ikke senere lod sig fravriste,
hvorefter han kørte i mål som sikker vinder
af sit danmarksmesterskab stærkt tiljublet af
de ca. 7000 tilskuere. Ejvind F{ansens tid blev
62,L6,7, medens Boris Rasbro på andenpladsen
bley noteret for 62,35,9. På de følgende plad-
ser fulgte derefter i rækkefølge Mogens Ras.
mussen, Næstved, Matchless, 62,40,5, Poul
Erik Larsen, Hillerød, Triumph, 64,00,0,
Arne Nielsen, Sorø, BSA, 67,02,5, Frants
Christensen, København, BSA, Palle Høst
Andersen, Næstved, Triumph, Sv. Aage Han-
sen Hillerød, BSA, og Ole Petersen, Næstved,
Matchless.

De jyske favoritter nåede derimod ikke at
gøre sig gæJdende, idet både H. C. Pedersen,
Randers, og Mogens Kjær Hansen, Randers,
var impliceret i et styrt, hvor de pådrog sig
mindre kvæstelser. To andre jyske kørere,
Niels Blumensaadt, Silkeborg, og Aage Langt-
hjem, Hjørring, måtte se sig slået ud af ma-
skinskader i lighed med, hvad der skete for
Jacob Lynegaard, Køge, Bent Goth, Køben-
havn, og Gustav Andreasen, Hillerød.

Et sidevognsløb havde som sikker vinder
Kaj Christensen/Egon Thomsen, Ãlborg, Tri-
umph, foran Karl E. Jensen/Leif Koch, Næst-
ved, Ariel, og Anker Hansen/Ernst Flansen,
Frederikssund, Ariel.

Et spændende juniorløb viste, ar mange
unge lovende moto-crosskørere var pâ. vej
inden for dansk motorsporr. Resultaterne af
løbet blevr

1. S. Vrist SØrensen, Ringsted, Triumph 25 p.
2. Jørgen E. Nielsen, Næstved, Ariel . . 24 p.
3. Kresten Neergaard, Næstved, BSA 24 p.
4. Jørgen Rørly, København, BSA . . .. 22p.
5. Jørgen R. Havstreym. R. Enfield . . 16 p.

Ved danmarksmesterskaberne på 1000 m
sandbane 1956 havde man for første gang i
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flere år undladt at udskrive et danmarksme-
sterskab i specialklassen, idet ledelsen var tf
den formening, at antallet af danske special-
kørere, der rådede over en maskine til denne
løbsform, var alt for ringe.

Atter var det væddeløbsbanen i Ãrhus, der
var skueplads for danmarksmesterskaberne,
og for en gang skyld var arrangØrerne ikke
helt så heldige med vejret som rred tidligere
års danmarksmesterskaber, idet der i løbet af
dagen kom flere regnbyger med blæst og
kulde. Trods det ikke alt for fine vejr kom der
alligevel ca. 10.000 tilskuere, så mesterskabs-
løbet endnu engang blev økonomisk succes for
den arrangerende klub, Ãrhus Motor Klub.

Det var ikke de store begivenheder, der
prægede mesterskabsløbet, blot måtte publi-
kum i slutheatet for 500 cc sportsmâskiner
undvære det forventede storopgør mellem
Arne Svendsen, Silkeborg, og Knud Nielsen,
Ãrhus, idet îørstnævnte måtte se sig slået ud
af maskinskade. Det lykkedes ikke for den
yærende danmarksmester i klassen, Søren Juul,
Viborg, at beyare sit mesterskab, han måtte i
slutheatet efter hård kamp afgive det til Knud
Nielsen, Ãrhus.

Danmarksmestrene og bedst placerede i de

forskellige klasser blev i 1956:

Solo sport, 175 cc:
1. Axel Jensen, Ãlborg, Triumph.

Danmarksmester 1956.
2.Kjeld Jensen, Ã.lborg, Triumph.
3. Erh. Fisker, København, DK\ø.

Solo sport,250 cc:
1. Arne Pander, København, Puch.

Danmarksmester 1956.
2. Niels Blumensaadt, Silkeborg, NSU.
3.Harry Christensen, Randers, NSU.

Solo sport, 350 cc:
1.H'arry Ffansen, Viborg, Royal Enfield.

Danmarksmester 1956.
2. Bent Rasmussen, Ãrhus, Norton.
3. Henry Kjærgaærd, Skive, Royal Enfield.

Solo sport, 500 cc:
1. Knud Nielsen, Ãrhus, Norton.

Danmarksmester 1956.
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2. Søren Juul, Viborg, Triumph.
3. N. Møller Christensen, Viborg, R. Enfield.

Sid.eoogne, 500 cc:
1. Villy Baasch/Preben Larsen,

Odense, Triumph.
Danmarksmestre 1956.

2. Egon'Malther/Verner Poulsen,
København, Triumph.

3. Leo Bachmann Skovsen/K. M. Nielsen,
Randers, Ariel.

Si.deoogne, 7 50 cc:
1. Egon '$ØaltherlVerner Poulsen,

København, Triumph.
Danmarksmestre 1956.

2. Orla Nielsen/Børge Th)¡,
København, Triumph.

3. \Øilly Baasch/Preben Larsen,

Odense, Triumph.

Man manglede derefter kun at få kåret en

danmarksmester p?, speedway, men inden
dette mesterskabsløb blev der endnu afviklet
en lang række af andre baneløb og moto-cross.

Der var således stort moto-cross på den nye
Højgã"rd-bane ved Nykøbing, Mors, hvor
dagens mand i seniorklassen for maskiner ind-
ril 500 cc var Sv. Aage F{ansen, Hillerød, der
vandt en sikker sejr på stabil kørsel, idet han

havde bedste sammenlagte tid uden dog at
være vinder af noget heat. Fleatvinderne var
Mogens Rasmussen, Næstved, Matchless, og

Boris Rasbro, København, BSA, der i det
samlede resultat placerede sig på anden- og

trediepladsen.

På de følgende pladser fulgte Palle Høst
Andersen, Næstved, Triumph, Poul Erik Lar-
sen, Hillerød, Triumph, Jacob Lynegaard,
Køge, Triumph, Mogens Kjær Hansen, Ran-
ders, Royal Enfield, P. Heiberg Petersen,

Mors, AJS, og Anker Knudsen, Odense, Ariel.

Forøvrigt måtte flere af de bedste kørere i
klassen se sig slået ud af masiknskader. Dette
gjaldt således H. C. Pedersen, Randers, Arne
Nielsen, Sorø, Niels Blumensaadt, Silkeborg,
og Gustav Andreasen, Hillerød, medens Karl
Røgind, Køge, màtte en tur på hospitalet med

en beskadiget fod.
Selv om det var et meget fint felt af senior-
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kørere, arrangØrerîe præsenterede de 8500
tilskuere for, så havde man heller ikke glemt
letvægtsklasserne og juniorklasserne.

Her blev resultaterne:

Letaægt 175 cc, senior solo:
1. Henning Krogh, Ãrhus, Maico,
2. Arne Pander, København, Puch.
3. Kurt Theils, Odense, Ardie.
4. Carsten Frandsen, Odense, DK\Ø.
5. E. Busk Pedersen, Ã.lborg, Triumph.

Letoægt 175 cc, jønior solo:
l.Børge O. Jensen, Nykøbing, Mors, DKV.
2. Thorkild Andersen, Tødsø, Maico.
3. Erling Sjøholm, Ãbenrå, HVA.
4.Yagn O. Dahl, Redsted, DK\ø.

500 cc jønior A, solo:
1. Gunnar Andersen, Randers, Ariel.
2. Bent Kruse Laursen, Silkeborg, Matchless.
3. Knud Glindvad, Randers, Ariel.
4. Knud B. Andersen, Odense, BSA.
5. J. Lyng Jønsson, Hillerød, Matchless.

500 cc jwnior B, solo:
1. Jens O. Jensen, Hobro, BSA.
2. Hangaard Pedersen, Mors, Norton.
3. Jørgen Dorcheus, F{obro, Matchless.
4. Erling Johnsen, Mors, Matchless.
5. Erik Bob Jensen, Horsens, Royal Enfield.

Thy Motor Sport afholdt også srorr moro-
cross på klubbens nye bane nNordvestjysk
moto-crossbane<, og her var det Bjarne Søren-
sen, Odense, der dominerede seniorklassen ved
at vinde alle tre heat til stor begejstring for
de 7000 tilskuere.

Bjarne Sørensens vindertid blev 49.52,2.
På de følgende pladser fulgte Oluf Kielstofte
Jensen, Vejle, Triumph, 51.,27,0, Harald Niel-
sen, Odense, BSA, 57,57,4, N. P. Chrisrensen,
Gørding, Matchless, 52,49,5, og Anker Knud-
sen, Odense, Ariel, 54,08,0.

Både første- og andenpladsen i junior A,
solo 500 cc, gik til Randers ved Erik Tho-
madsen, Triumph, 38,31,0, og Knud Glindvad,
Triumph, 38,31,7, medens de følgende place-
ringer gik til Bent Kruse Laursen, Silkeborg,
Matchless, 39,49,0, Ingvard Jensen, Ãlborg,
Triumph, og Etlar Faurholt, Silkeborg, AJS.

I junior B solo, 500 cc, var det Jens Otto

Jensen, Hobro, Triumph, der gik af med sej-

ren foran Thorkild Kirk, Ãlborg, Triumph,
Børge Nielsen, Hjørring, Jørgen Dorcheus,
Flobro, Erling Johnsen, Nykøbing, og Peder

Nielsen, Silkeborg.

Også Samvirkende Motorklubber præsen-

terede i 1,956 det københavnske motorsports-
publikum for et stort jordbaneløb med stan-
dardmaskiner på Amager travbane, og løbet
blev virkelig succes, idet der på banen blev sat

ny banerekord af Arne Svendsen, Silkeborg,
Triumph, der opnåede en gennemsnitsfart på
108 km/t.

Det blev dog Søren Juul, Viborg, der blev
løbets endelige vinder i tiden 2,50,9 foran
Arne Svendsen, der noteredes for 2,52,0.

Af andre gode tider, der blev opnået i seni-
orklassen, skal nævnes Niels Møller, Viborg,
Royal Enfield, 2,54,3, Jørgen Jensen, Odense,
BSA, 2,56,6, Benr Goth, København, BSA,
3,00,4, Johs. Nedergaard, Silkeborg, AJS,
2,58,2, og endelig dagens hurtigste heattid for
Arne Svendsen, Silkeborg, Triumph, 2,48,0.

Også juniorkørerne viste fin kørsel, og klas-
sen blev sikkert vundet af Bent Liljekvist,
København, Velocette, 3,05,8, efterfulgt ú
John MalmstrØm, København, AJS, 3,11,8,
medens Henry Schmidt, København, AJS, og

Jørgen \Øeise, København, Ariel, besatte tre-
die- og fjerdepladsen.

Letvægtsklassen havde som de bedst place-
rede kørere Arne Pander, København, Puch,
Sv. Larsen, Stenløse, HV, og Ib Jespersen,
Jawa.

Sidevognsløbet var som altid dagens store
publikumsløb, og følgende tider blev opnået:
Børge Thy, København, Triumph, 3|13,2,
Helmer Andersen, Helsinge, Ariel, 3,16,0,
Leo Pedersen, København, Ariel, 3,17,9,
Kyndby Christensen, Køge, Royal Enfield,
3,76,2, Egon Petersen, København, Triumph,
3,22,2, og Anker Flansen, Ariel, 3,25,3. Det
endelige resultat blev altså, æt Leo Pedersen,
København, Ariel, sejrede med Børge Thy,
København, Triumph, på andenpladsen.

Et enkelt løb mere inden danmarksmester-
skaberne på speedway 1956 skal også nævnes,
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nemlig Kiehn Bertelsens afskedsløb på Amager
speedway.

Danmarks førende speedwaykører Kiehn
Bertelsen havde besluttet at tage afsked med
både sportskammerater og publikum og lægge
op som aktiv speedwaykører, da han grundet
sin nystartede forretning ikke mere kunne afse
tiden til motorsporten.

Der blev pâ. værdig måde taget afsked med
Kiehn Bertelsen, idet han blev kaldt frem til
dommertårnet, hvor Amager speedway's
sportslige leder Poul Rasmussen takkede Kiehn
Bertelsen for hans indsats i dansk motorcykel-
sport gennem årene.

At man også havde en værdig arvtager efter
Kiehn Bertelsen i Arne Pander, der havde lært
meget af Kiehn Bertelsen, medens de to havde
kørt som fast makkerpar pä Amager-holdet,
fik man et tydeligt bevis på i afskedsløbet,
hvor Arne Pander scorede flest points.

Hvad iøvrigt angik dansk speedv¡aysporr
og danmarksturneringen på speedway, så blev
det holdet Fynboerne, der sikrede sig flest
matchpoints og den endelige sejr ved at slå
Amager ved et løb pã Fangel motorbane.

Danmarksmesterskaberne pâ, speedway
1956 har vel aldrig før eller siden værer mere
spændende. De blev afviklet på Selskov speed-
way i Hillerød, og da man lrar færdig med
mesterskabernes normale heatantal, var stil-
lingen den, at Axel Müller, Ãrhus, og Arne
Pander, København, havde opnået lige mange
points, så der skulle jo altså et ekstra heat til
mellem disse to for at fä afgjort, hvem der
skulle være danmarksmesrer.

Begge kørere havde nerver pä, da starten
til dette afgørende heat skulle gå. Arne Pander
var vel nok den, der var mest nervøs, ikke
mindst fordi han af pressen var udråbt til at
være den kommende danmarksmester, nu da
Kiehn Bertelsen havde lagt op. Starten gik,
og Arne Pander tog straks føringen tæt falgt
af Axel Müller, men det viste sig, at Axel
Müllers kondition ikke slog til, han havde sim-
pelthen ikke luft til det vilde ridt, så Arne
Pander blev en værdig danmarksmester, me-
dens Axel Müller fik en lige så flot anden-
plads. Hans maslcine kunne let have køn et
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danmarksmesterskab hjem, for den havde
mindst lige så mange hestekræfter som Arne
Panders, men de menneskelige kræfter slog
altså ikke til.

På tredie- og fjerdepladsen i det endelige
resultat placerede sig Erik \Øincent, Næstved,
og Sv. Nissen, Odense.

Endnu et forbud mod afholdelse af motor-
løb i Danmark skulle dansk motorcykelsport
opleve grundet forhold ude i verden, men hel-
digvis -va;r det denne gang motorsportens
ledelse, der selv følte sig foranlediget til at
udsende et sådant forbud i stedet for at lade
myndighedeflre gøre det. Man menre nemlig,
at et sådant forbud kunne man lettere igen få
hævet, imod hvis man skulle til myndighe-
derne for at fâ. det g)ort.

Forbudet mod afholdelse af motorløb i
Danmark, som udsendtes af DMU, blev ud-
sendt den 10. november 1956,lige som trial-
sæsonen havde taget sin begyndelse. Begrun-
delsen for forbudet var Suez-krisen med luk-
ning af Suezkanalen og svigtende tilførsler af
råolie til Vesteuropa.

1956 sluttede altså renr mororsportsligt
med, at man havde et forbud mod afholdelse
af motorløb i Danmark, men det var med for-
trøstning, man så fremtiden i møde, og de for-
skellige motorløbsarraîgØrer tilrettelagde da
også sæson 1957 i vinrerens løb med den fulde
overbevisning, ar man til foråret igen ville
være fri for restriktioner.

I forbindelse med omtale af verdenssitua-
tionen skal også nævnes, at Jyllands Motor
Sportsunion på Lindholm speedway i Ãlborg
afholdt et velgørenhedsløb til fordel for ind-
samlingen til Ungarns-hjælpen. Ved dette løb
var der givet dispensarion Lra før omtalte
motorløbsforbud, ligesom hele indtægten ved
løbet gik ubeskåret til Ungarn.

De deltagende kørere, der var med i dette
løb, og som havde stillet sig til rådighed uden
nogen form for godtgørelse, placerede sig for
de bedstes vedkommende således:

Senior solo, 175 cc:
1. Kjeld Jensen, Ã,lborg, Triumph .. .. 12p.
2. Axel Jensen, Ã,lborg, Triumph .. . . 10 p.
3. Henry Vorre, Viborg, James 6 p.
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Senior solo, 350 cc:

1. Bent Rasmussen, Ãrhus, Norton
2. Gwnar Andersen, Randers, BSA . .

3.Harry FIansen, Viborg, R. Enfield..

Senior solo A, 500 cc:

1. Knud Nielsen, ^Arhus, Norton
2. Arne Svendsen, Silkeborg, Triumph
3. Søren Juul, Viborg, Triumph

Senior solo B, 500 cc:
1. Aage Langthjem, Hjørnng, BSA ..
2.H. C. Pedersen, Randers, R. Enfield
3. Johs. Jensen, Ãlborg, Triumph .. ..
4. Chr. Christensen, Ãlborg Triumph

lunior A solo, 500 cc:
1. Thorkild Thomsen, Skive, Norton..
2. Knud Pedersen, Fredericia, Mathcl.
3. Sv. Aage Sørensen, Hjørring, AJS . .

Junior B solo,500 cc:
1. Thorkild Kirk, Ãlborg, Triumph
2. Jens Otto Jensen, Ffobro, BSA .. ..
3. Preben Bollerup, Silkeborg, AJS

Special solo A:
1. Henry Kjærgaard, Skive, JAP .. ..
2. AxeI Müller, Skanderborg, JAP .. ..
3. Ditlev Falk, Ãlborg, JAP

Special solo B:
1. Leif Laursen, Ãrhus, JAP . 8 p.

2. Gannat Spitfejer, Fredericia, JAP. . 6 p.

3. J. Momme Pedersen, Horsens, JAP 4 p.

Sideztogne A:
1. \{¡illy Baasch/H. Andersen,

Odense, Triumph.
2.Leo Bachma¡rn Skovsen/K. M. Nielsen,

Randers, Ariel.
3.Kaj Voigt/J. Momme Pedersen,

Horsens, Triumph.

Sidevogne B:
l. Hangaard Pedersenr/E. Hangaard Pedersen,

Mors, Norton.
2.Kq Uffe von Qaualen/Svend Flansen,

FIorsens, Triumph.
3. Erik Bob Jensen/Preben Mortensen,

Fforsens, Royal Enfield.

Efter løbet var der blomster til vinderne
fra en ungarsk dame med en tak for den hjælp,
der her var givet hendes fædreland. Også den

nye formand for JMS, Holger Nielsen Ãrhus,
der på det sidste repræsentantskabsmøde havde
afløst Frede Jensen, Viborg, tahhede lcørerne

og overrakte dem erindringsplaquetter fra

JMS.

14 p.
72p.
1o p.

13 p.

13 p.
1o p.

74 p.
11 p.
11 p.
8p.

1o p.
7p.
5p.

11 p.

9p.
7p.

7p.
7p.
3p.
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NAVNEBIOGRAFI
OVER DANSKE MOTORKØRE,RE

Beklageligvis vil en del navne være faldet ud
i denne navnebiografi-samling med tilhørende
fødselsdage og fødselsår fo¡ aktive danske mo-
torkørere gennem tiderne. Det er nemlig ikke
alt arkivmateriale, der er bevaret over motorkø-
tere, der i tidens Løb har løst licens gennem DMU,
men alle betydende navne inden for hele motor-
sportens historie vil dog være at finde i navne-
biografi-samlingen sammen med navnene på alle
de nuværende aktive kørere.

Âbjerg, Keld, Frederikssund, r-9-t93j.
Akselsen, Erling, Korinth, 4-6-19j9.
Aller-Petersen, Rob., Skibby, 24-It-t928.
Alstrup-Andetsen, 8., Randers, l-rc-1930.
Andersen, Aage, Skanderborg, 6-I2-L93i.
Andersen, Eichler .A'., Københav¡, 28-L2-L9jj.
Andersen, Arne, Sønderbory, 21,-9-L936.
.A.ndersen, Benny Char., København, l-7-L927.
Andersen, Børge, København, 28-ll-1933.
Andersen, Cad Aage, Helsingør, 16-ll-1939.
Andersen, Egon, Vind St., 3-i-L935.
Andersen, Egon Ludv., Nykøb. M., 29-12-1928.
Andersen, Erik V., Søborg, g-4-193I.
Andersen, Erling Lyng, Hillerød, 2g-4-I937.
Ândersen, Gunnar, Frederikshavn, 17-8-1926.
Andersen, Jørgen, Svendborg, 3I-5-1936.
Andersen, Jørgen, København, 30-6-1937.
Andersen, Jørgen, København, 7-g-I920.
Andersen, Jørgen, Erik, Næstve¿, 4-?,-I9?B.
Andersen, Knud Erik, Nykøbing M., 29-6-L939.
Andersen, Leif Verner, Frederikshavn, 2-2-1929.
Andersen, Niels Aage, Køge, 14-Il-l)2).
Andersen, Niels P., Sjællands Odde, 1-11-1939.
Andersen, Ove Eichler, Kalundborg, 23-6-1939.
Andersen, Poul, Aarslev st., 3g-1938.

.A.ndersen, Sø¡en Hårbo, Fredericia, 29-12-191).
Andersen, Aage, København, I8-3-L915.
Andersen, Erik V., Yejle. 28-7-L)23.
Andersen, Evald, Vindeilp, 23-72-t930.
Andersen, Gunnar, Grenaa, l-4-I930.
Andersen, Hans Chr., Âvnslev, 8-2-1934.
Ândersen, Harry Brandt, Aarhus, 8-7-1920.
Andersen, Helge Gudmund, Frederiksv., )0-8-22.
Andersen, Helmer Villy, Valby, l-rc-1916,
Andersen, Ole Chr., Lynge, 15-11-1930.
Ahø, Ib, Yejle, L5-ß-I)27.
Andersen, Børge, Beldringe, 12-7-1937.
Andersen, Niels Henrik, I.y, 2-)-L)tB.
Andersen, Tage, Kastrup, 23-2-1926.
Ândersen, Thorkild, Tødsø, Mors, 3-2-1936.
r{arup, Poul, Aalborg, 3o-4-L934.
Andersen, Asger, Roskilde, 7Õ-1928.
Andersen, Børge, Lunde st., 7-7-1932.
.A.ndersen, C. E. B¡einholt, Aarhus, 3-7-1932.
Andersen, Erik, Langeskov, l3-lO-I927.
Andersen, Gunnar, Randers, LO-5-1914.
Andersen, Hans Ingemann, Aalborg, lg-r-1917.
Andersen, Henning Chr., Københavry L4-8-I930.
Andersen, John Sylvest, Søborg, I4-I-L931.
Andersen, Palle Høst, Braaby, IB-9-1937.
Andersen, Preben, Lunde st., 3-7-1937.
,A.ndersen, Thorvald, Ikast, 16-6-193I.
Andreasen, Gustav, Hillerød, l4-B-1932.
Andreasen, Otto, Solrød str., 18-1-1931.
Arendtzen, John P., København, 20-8-1934.
Arens, Bent, Sønderborg, 2-lO-1,934.
Aarup, Kresten, Aalborg, 4-7-794t.
Albrechtsen, Erik, Aalum, 26-3-1942.
Andersen, Ârne, Gentofte, 2l-9-1936.
A.ndersen, Erling, Yalby, 14-9-1939.
Andersen, Evan Normann, Københ., 3l-3-1939.
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Andersen, Hans Ove, Fredensborg, 28-9-1919.
Ândersen, Ib Sebald, Helsingør, 2L-lO-1938.
Andersen, Jørgen, Næstved, 4-3-1938.
Andersen, Knud Richard, København, 7-3-I93L
Andersen, Niels Juel, Godthåb st. I., 20-4-7933
Andersen, Tage, Silkeborg, 2O-9-L932.
Andreasen, Arne, Nr. Aaby, 8-lO-L936.
Andreasen, Johs., Langeskov, 11-2-1940.
Asmussen, Erik, Odense, 3I-8-1936.
Andersen, Elo 8., Brønshøj, 4-7-L937.
Andersen, Kell Aage, Hvidovre, l2-10-L9t4.
Andersen, Ku¡t, Roskilde, 26-4-1933.
Andersen, rüØilly, Odense, 7 -I-1935.
Aagaard, Cad, Randers, 7-tO-1897.
Andersen, Einar, København, 5-8-1900.
Ândersen, John, Aarhus, 6-2-1887.
Amelung, Catl L., København, 26-LO-I9L),
Axelsson, David, København, 5-12-7894.
Albrechtsen, Helmer, Lynge.
Aaskov, Johs., Ejby.
Aaskov, Aage, Ejby.
Amstrup, Laurids. Herning.
Amstrup, Niels, Herning.
Andersen, Erik, Kerteminde.
Ândersen, G. Nordahl, Kalundborg.
Andèrsen, Peter, Herning.
Andersen, Villy, Kolding.
Bach-Sørensen,,A.nker, Randers, S-2-1910.
Behrend, Eigil, København, 30-9-7904.
Bender, Viggo, København, 4-2-I9Ii.
Bengtsen, Th. København, 8-5-1896.
Bjerregaard, Viggo, Randers, 9-11.-1898.
Buch, Kaj, København, 15-11-]909.
Bagger, Joerges, København.
Bech, Leif, København, L926.
Bondesen, Hans, Nakskov.
Breinsborg, Børge, Odense.
Bteisemeister, Henrik, lforsens.
Buchmann, Egon, Hundested.
Berth, Vagn, Sorø, 17-8,1.936.
Bjerregaard, Harry, Farum, t4-9-1924.
Borlund, Eigil, Brabnîd, IO-2-I938.
Btønd, Karlo, Slagelse, 17-I2-L9I8.
Buch-Hansen, Jørgen, København, l6-rc-D3t.
Buchmann, Egon, Hundested, 2-9-i.9ll.
Baasch, \X/illy, Odense, I3-11-L928.
Bach, Svend, Aarhus, 27-3-1934.
Bahnsen, Harry, Hadedev, 26-7-L932.
Skovsen, Leona¡d B., Feldballe, 29-9-L9lr.
Bentzen, Jørgen, Stenløse, 7-7-1939.
Berthelsen, Kiehn, Glostrup, 8-5-192r.
Blumensaadt, Niels, Silkebory, 25-9-1926.
Boisen, Hans Peter, Fredericia, l-l-1932.
Bollerup,
Bommé,

Preben, Silkeborg, 3-7-1938.
Günther, Haderslev, 2e-7 -193t

Bundesen, ,A.age, Nykøbing Mors, 2l-4-1929.
Bøgehøj, Poul, Odense, 4-5-t916.
Baadsby, Freddy, Grenaa, t4-12-1934.

Bach, Anders Chr., Mundelstrup st., 7-8-1918.
Bach, Jens, Holsted, 3o-L-L930.
Bang, Børge, Brønderslev, 3 -7 -193t.
Bengtsen, Tonny, Helsingør, 12-5-1941.
Birkedahl, Eivind, Næstved, r-7-t940.
Boesen, Poul Roy, Frederikshavn, LB-I-I930.
Botoft, Svend Aage, Haslev, 8-lO-L934.
Bracht, Folmer, Pederstrup, 12-4-1934,
Brandt, Frede, Fredeúcia, 3O-7-L939.
Brædder, Aa. B. Andersen, CharlotteîL., 30-Il-36.
Bagger, Niels, Lyngby, 29-4-L928,
Bindner, Jørgen, So¡ø, t9-3-1932.
Bækgaard, Hen¡ik Sejersen, Bolbro, I2-7-lglL.
Beierholm, Mogens, Sotø, 2-L2-1940.
Be¡thelsen, Børge, Horsens, l9-7-1929.
Baunsgaard, Ib, Søborg, 13-9-1936.
Baewert, Cad Chr., Haderslev, 24-2-1934.
Bastholm, Flemming, Karup, 2-LO-L93L.
Bjørkholm, Kurt, Brønshøj, 5-9-1933.
Breinings, Carl Johan, Kgs. Lyngby, 23-t-t927.
Brenø-Hansen, Svend, Hillerød, 3O-4-L936.
Bruun, Jørgen, Slagelse, 11-P-
Cadovius, Poul, Københav¡, 27-9-I9tL.
Castenskjold, Erik, København, 5-6-t9tl
Christensen, Ib Krøyer, København, 17-6-190r.
Christensen, Charles, København, L2-l-t9I7.
Christensen, Holger, Solrød, 1-6-1918.
Ctrristoffersen, Knud, Købeñhavn, 23-9-I9O2.
Corfitzen, Einert, København, 14-11-1S88.
Clausen, Svend .A.age Beyer, Esbjerg, 5-6-1904.
Clausen, Thorkild, Ma¡ibo, 25-12-1898.
Clemmensen, Henning, København.
Clausen, Poul A.., Hillerød.
Christensen, Jens,,Lyn", Horsens.
Christensen, Herluf, Køge.
Ch¡istiansen, Bent, Køge.
Carlsen, Helmuth, Helsinge.
Carlsen, Helge, København.
Carlsen, Richard, Fjellerup st., l5-I-1.922.
Christensen, Arne, Næstveà, 8-4-1934.
Christensen, Bent, Hellum, 2l-7-1937.
Christensen, Egon J., Hillerød, t0-i-L93t.
Christensen, Erik, Glost¡up, 2-II-7929.
Christensen, Erik, Silkebory, 3-7-L932.
Christensen, Erik, Randers, L-lI-L919.
Christensen, Erik Fl., København, 6-i-19j6.
Christensen, Ib, København, 8-6-1938.
Christensen, Jens J., Florsens, 24-6-1936.
Christensen, Kaj, Brovst, 23-2-L927.
Christensen, Knud G., Randers, 3-6-1922.
Christensen, Mogens, Esrum, 30-3-1937.
Christensen, Peder, Esbjery, lt-3-1939.
Christensen, Egon Rud., København, 8-8-Ig24.
Christensen, Egon \Øøldiche, Københavî, 4-3-tI.
Christensen, Henry, Herlev, n-g-1928.
Christensen, Kai Erik, København, 24-10-1930.
Chrestensen, Kresten A.., Aarhus, 29-r-7921.
Christensen, Niels Peder, Gørding, 24-9-L928.
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Christensen, Niels Thorny, Randets, S-3-I934.
Christiansen, Frants, KøbeÀhavn, 22-9-1926.
Christiansen, Kristian, Bagsværd, 7-9-1934.
Christiansen, Niels Møller, Viborg, L8-LI-1934.
Christoffersen, Aage, København, 23-5-1929.
Chistensen, Poul Nygaard, København, 9Õ-I9O9.
Christensen, Poul, København, 9-5-1905.
Christensen, Robert Valdemar, Købh., 2l-9-1920.
Christensen, Sigurd Preben, Randets, 24-10-1931,.
Christensen, Svend Jørgen, Haudrup, 23-4-1938.
Christensen, Tage Pagh, Silkeborg, 4-4-1934.
Christensen, Villy, Esbjerg, 27-7 -192I.
Christiansen, Ernst, Aalbo¡g, 25-2-19L9.
Christiansen, Gert, Brønshøj, 2o-I-1933.
Christoffersen, Flenry, Glumsø, L2-8-I936.
Christoffersen, Poul Erik, Ho¡sens, 13-8-1935.
Clausen, Hans, Marslev, 30-l-1936.
Callesen, Hans Chr., Aabenraa, 22-3-L93L.
Christensen, Chr., Aalbo¡9, 8-4-1936.
Christensen, Hans Kyndby, Køge, 8-6-L9lr.
Christensen, F{arcy Y., Randers, 16-r-1931.
Ch¡istensen, Henning, Humlebæk, 3-6-1936.
Christensen, Kaj, Fjellerad, 10-6-1933.
Christensen, Niels Peter, Gentofte, 19-8-1940.
Christensen, Poul Basse, NV, 3-7-1930.
Christiansen, Preben, Solrød str., 2r-8-1937.
Christoffersen, Peter K., Københav¡, 20-3-1931.
Christensen, Leif, København, 6-7-1936.
Christensen, Viggo, Næstved, l9-2-I930.
Christiansen, Børge, Svinninge, 3-2-I)27.
Christiansen, Erik Kjeld, Næstved, 27-7-1936.
Ch¡istiansen, Leo, Taastrup, 9-8-1924.
Christiansen, Svend Aage, Kalundborg, 21-2-3(¡.
Christensen, Alf, Silkebo¡g, 22-5-1937.
Christensen, Bent Børge, Bræstrup, lO-r-I930.
Christensen, Bremer, Vrangstrup, 30-5-1938.
Christensen, Egon, Hjørring, il-z-tlZo.
Christensen, Erling, Hedensted, 3-t-1939.
Christensen, Gert, Brønderslev, 12-8-L939.
Christensen, Hans Juul, Hellerup, lO-5-I941.
Christensen, Helmer, Aalborg, 26-5-19t8.
Christensen, Jørgen S., Ballerup, 27-7-1936.
Christensen, Karsten, Herning, 28-l-1930.
Christensen, Laurits Arne, Skamby, 2-9-1938.
Christensen, Mogens, Maarum, 3L-3-I937.
Christensen, Per, Viborg, 4-2-1937.
Christensen, Poul, Fredericia, l2-8-t938.
Christensen, Tage Benni, København, 17-6-192J.
Christiansen, Flemming, Yig, 19-6-194I.
Christiansen, Svend Aage, Næstved, 9-l-1936.
Christoffersen, Alex, Horsens, 20-1.-1941.
Clausen, Bent, Østervaîç, L3-8-1940.
Christensen, Ebbe Ulf, Slagelse, l2-7-1930.
Christensen, Egon, Brønshøj, l-9-1939.
Christensen, Henning, Frederikshavn, 9-lO-193O.
Christensen, Johs. Nygaard S., 16-1-1937.
Christensen, Sven, Helsinge, 2-12-1937.
Christiansen, Bent, Helsinge, 2l-2-1940.

Collìn, Knud Skytte, Fredericia, 23-2-1933.
Dam, Henning, Hørsholm, 4-8-L93L.
Danielsen, Knud, København, 2-6-1884.
Damgaard, Svend, Vordingborg, I8-5-I914.
Doreng, Oscar, København, 6-4-1904.
Dybbro, Sejer, Slagelse, 1L-9-19O4.
Dalsgaard, Hans, Vejle.
Dons, Jørgen, Viborg.
Due, Gunnar,'Køge.
Damgaard, Eigil, Herning, 3-9-I9i4.
Dyhr; Mogens, København, 3-7-1929.
Dahl, Carl Ove, Løgstrup, 5-3-1936.
Dalsborg, Svend, Aalsgaarde, 7 -Ll-I930.
Dinesen, Henning Lund, Faxe, 2l-3-I932.
Dahl, Torben, Næstved, 16-ll-1933.
Dahm, Ole Thygesen, Horsens, 8-7-1939.
Dalsgaard, Erik, Vejle, 28-lO-L934.
Dalsgaarã, Hans, Vejle, 23-3-1940.
Dons, Søren, Frederiksvæ*, 26-2-1937.
Dorscheus, Jøtgen, Hobro, 22-Ll-1937.
Dahl, Vagn Ingemann Olesen, Redsted, Mors,

r-7-1932.
Dehn, Chtistian, Haslev, 16-10-1937.
Donatzky Flansen, Torben, København, 9-lO-35.
Elsberg, Oluf, Valby, lO-7 -1919.
Engstrøm, Svend ,A.age, København, 3-3-1909.
Falk, Ditlev, Christensen, Aalborg, r-l-1932.
Frandsen, Carsten, Odense, 20-9-1936.
Frandsen, Lawitz, Tommerup st., l5-lo-1922.
Frausing, Poul, Ringsted, tz-z-1,935.
From, Erik, Yejle, 24Õ-l)2I.
Ehlers, Ib, Brønshøj, 10-5-1937.
Elkier, P¡eben Peter, Herlev, 13-12-1937.
Elmer, Poul Aaby, Randerc, 12-9-1937.
Engelbrecht, Bent, Silkebory, 3I-l-L933.
Engstrøm, Svend Oluf, Kastrup, l4-l-1939.
Eriksen, Hans Ejner, Svendborg, l-2-1926.
Espersen, Ib, Silkeborg, 6-r-1934.
Ebbe, E¡ik, Yalby, )-3-L931.
Ebbesen, Andreas, Viborg, 27-8-193r.
Egholm, Bent, København, 10-9-1931.
Eldahl, Bent Ch¡istensen, Tommerup, l4-9-I941.
E¡ichsen, Børge, Næstved, ll-ll-1924.
Eriksen, Helmuth M., Thisted, 26-tO-1941.
E¡iksen, John Evald, København, 5-4-1934,
Eriksen, Frede Henning, Ballerup, 22-7-1932.
Fisker, Erhardt, København, 3O-5-19I8.
Fog,,trne, København, 16-12-1904.
Friis, Carl M., Vordingborg, 20-4-1894.
Frandsen, Lau¡itz, Tommerup.
Frederiksen, Ove, Horsens.
Floor, Niels, Randers, 6-l-19)2.
Fogt, Mogens Tage, Søborg, lo-4-L932.
Frandsen, Hans Aage, Tureby, 5-7-1928.
Frandsen, Johs., Odense, 79-lO-L938.
Frederiksen, Gert Vinther, Kbh., ll-4-193o.
Frederiksen, Peer, Gug, LO-12-194O.
Frederiksen, Kurt,Køge, 28-9-I94O.
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Falck, Finn, Kalundborg, l0-2-L936.
Frandsen, Cad, Aarhus, 28-7-1939.
Faurholt, Knud Etlar, Silkeborg, L8-3-L934.
Feddersen, Kurt, F¡edericia, 2L-6-7934.
Floor, Ove, Randers, 6-1,-1932.
Firlings, Henning, Rabitz, Odense, 15-5-1930.
Fisker Jensen, Søren, Lyngby, 28-6-I9t6.
Frederiksen, Ivan, Søborg, lO-7-1935.
Fenger, Aage, Roskilde, L4-3-7922.
Frederiksen, Børge, Bursø, 30-12-1926.
Frederiksen, Arvid, Herning,
Glad, Robert, København, 2O-l-19L5.
Gitz, Herlev, Ellinge.
Gornitzka, Mogens, København.
Gade, Bent Jensen, København, 9-LO-I936.
Gravlund, Keld, Gørlev, t7-ll-7938.
Gribskjold, HjaImar, København, 3r-8-1936.
Gribskjold, Helmer, Poul, København, 9-12-Il
Godsk, Ole Johs., Esbjerg, 1O-L-193O.
Gribskjold, Flemming, København, 26-3-1939.
Griffenfeldt, Henning, København, 3-4-193L
Grove, Erik \Ø., Kløcker, Karup, 7-9-193).
Grünwald, Svend, Kastrup, 3-10-1918.
Glinvad, Kn. Christiansen, Hadsten, 9-12-1933
Goth, Bent, Herlev, 78-9-1932.
Gadegaard, Niels Frede, Struet, 22-|I-I9I9.
Ganer, Peder, Skjern, L6-3-1932.
Gauger, Erik, Thureby, 27-8-1932.
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Petersen, Finn S., Horsens, 8-2-1937.
Pedetsen, Frank P., Hvidovre, 22-Ll-1929.
Petersen, Frede 8., Haarby, l4-3-I938.
Petersen, Hans Verner, Aalborg, 17-9-1939.
Pedersen, Jens Peter, Odense, l7-t-I934.
Petersen, John Thyge, F¡edericia, 2t-5-L938.
Pedersen, Jørn, Horsens, 3-5-7942.
Pedersen, Jørgen Bjørndahl, Taastrup, 6-7-L942.
Petersen, Kurt Remond, Søborg, 3O-I-1935.
Petersen, Leif, Vordingbory, 24-8-1940.
Petersen, Leif V., Thisted, l7-9-194L.
Petersen, Ove Møller, Randers, 26-5-1937.
Petersen, Peter Arnold, Vejle, 28-4-1937.
Pedersen, Samuel, Randers, 6-L-1938.
Petersen, Svend, Strtet, 14-9-1937.
Persson, Bent, Hvidovrc, 16-5-1934.
Poulsen, Andreas, Horsens, 23-4-I9I7.
Pryemyslak, Edvard, Odense, 12-9-1.938.
Pander, Arne, Herning, l2-7-L93I.
Pedersen, Hans Chr., Randers, 14-6-1928.
Pedersen, Henrik, Holstebro, 23-3-1920.
Pedersen, Jens Frode, København, 2O-I2-I929.
Pedersen, Jørgen Momme, Horsens, I-II-I930.
Pedersen, Knud, Fredeúcia, l-12-I931.
Petersen, Kurt Ejvind, Herlufmagle, 2l-lL-19J5.
Petetsen, Kurt rüØæde, Ringsted, 2-12-1934.
Pedersen, Leif, Aa¡hus, 17-7-1938.
Pedersen, Leo, Valby, 28-9-1919.
Pedersen, Mogens, Odense, S-2-793r.
Petersen, Ole, Esbjerg, 5-17-1937.
Petersen, Ole Eding, Herlufmagle, 4-5-1937.
Petersen, Thorvald, Yalby, 29-5-1921.
Plet, Gunnar, Thisted, L8-2-I928.
Poulsen, Verner Peter, Ballertp, 23-12-L928.
Post, Bent, Dræby, 6-9-1935.
Pedersen, Arne, Ejstrup, l9-8-I934.
Pedersen, Henning, Horsens, 2t-r-1930.
Pedersen, Leif Hylke, Esbjeig, 3-9-1934.
Petersen, Leif, København, lO-I-193).
Petersen, Mogens, Roskilde, 30-4-L936.
Pedersen, Poul Hellner, Randers, 26-6-1932.

Qualen, Kaj Uffe von, Horsens, 28-lO-7927.
Rasmussen, Ingemann, København, 20-3-1897.
Rasmussen, Jens, København, 23-3-I9oL
Rasmussen, Poul, København.
Rasmussen, Kresten, København, 18-3-1899.
Rasmussen, Orla, København, 27-8-t9l}.
Reinhardt, Albert, København, 8-1-1899.
Rasmussen, Robert, Søndersø.
Rantzau, Vagn, Nykøbi¡5, 26-5-t932.
Rasmussen, Carlo, Lyngby, 30-9-1914.

Rasmussen, Erling,A.age, København, 2O-Ll-33.
Rasmussen, Henning, Nr. Snede, 20-lO-I934.
Rasmussen, John Hartvig, Ølholm st., 13-6-1934.
Rasmussen, Max, Hasselager, 17-8-1933.
Rasmussen, Olof Bjertrup, Silkeborg, I4-9:1935.
Rasmussen, Parly Orla, København, 6-12-\93,.
Rasmussen, \Øalther, Hovedgaard, 2r-3-1937.
Reube¡, Henning, Roskilde, 12-8-1976.
Risom, Knud, Esbjerg, 24-6-1931.
Rasmussen, Arne \(/., Slangerup, 28-3-1924.
Rasmussen, Bent, Aarhus, 29-10-1927.
Rasmussen, Jørgen Martin, Odense, 6-l-1923.
Rasmussen, Rasmus E., Silkeborg, 2-12-L913.
Rindebæk, Jørgen Peder, Frørup st., 3-12-1932.
Rørly, Jøtgen, Valby, 9-L2-I932.
Rasmussen, Aksel Vig, Hotsens, 4-9-1927.
Rasmussen, E¡land, Voldby, 9-3-1938.
Rasmussen, Hans Otto, Oure Fyn, 17-6-193I.
Rasmussen, Howa¡d, Vanløse, 27-9-1933.
Rasmussen, Ib, Hillerød, r-6-1936.
Rasmussen, Ivar, Odense, lO-t-L923.
Rasmussen, Mogens Bryde, Dalmose, l-4-1936.
Rasmussen, Ole, Otterup, 5-6-1943.
Ring, Jens, Søborg, 5-8-194I.
Rasbro, Boris, København, 3-12-1928.
Rasmussen, Mogens, Næstved, 8-7-1936.
Rasmussen, Svend Aage, Odense, 3-2-I92O.
Reedtz, John, Solrød str., )-5-T93).
Riis, Hans Olaf, Odense, 9-12-1929.
Røgind, Karl, Sol¡ød str., 8-1-193).
Rafn, Ib Tage Holst, Kolind, 26-10-1936.
Rasmussen, Niels Juel, Beldringe, 24-10-1937.
Rasmussen, Leo Anker, Aarhus, 9-9-1922.
Sander, Poul, KøbenhaYn, 26-lo-L9r7.
Schmidt, \Øalther, København, 8-3-1900.
Schreiner, Max, København, 22-7 -1892.
Skov, Hans, København, 30-4-1894.
Steensen, Freeman, København, L-2-T913.
Stock, Børge, København, Il-7-7909.
Strand, Torben, København, 26-2-!916.
Stramboe, Poul, København, 24-2-1908.
Sprogøe, Helmuth, Fredericia, 28-4-1907.
Svendsen, '4.. P., København, 1-2-1880.
Søby, Peter, Randers, 24-8-1,909.
Sønderup, Holger, København, 4-3-I90L
SØrensen, Kaj Ejner, København, 7-3-789r.
Sørensen, Kaj, Holbæk, 25-12-1898.
Sørensen, Knud, København, 23-3-1899.
Sørensen, Niels, København, 29-7 -'1898.
Sørensen, Preben, København, 2-tO-191,2.
Sørensen, Sv. Aage, Taanby, 26-9-1903.
Stenhøj, Oila, Barcit.
Sørensen, Henry, Silkeborg, rP06.
SØrensen, Thorkild, Horsens.
Sambleben, Svend Erik, København, 2l-8-1930
Simonsen, Gunnar, Ry, 5-2-1927.
Slyngborg, Poul Erik, Skive, L4-8-1932.
Sommer, Bent, København, 3-2-1935.
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Svendsen, Ove Borg, Esbjerg, L-6-1937.
Svenningsen, Eding, Aarhus, 23-7-1932.
SØrensen, Jens Peter, Fr.værk, rl-5-1928.
Sørensen, Johannes Bøtge, Stensved, 2l-8-r9i6,
Sørensen, Svend Ove, Nykøbing M., t8-3-1932.
Sørensen, \(/etner, Horsens, 2-IO-L934.
Sass, Kai, Næstved, 27-2-1938.
Schmidt, Hans, Vejen, 17-7-1935.
Simonsen, Kaj, Nibe, 78-5-L938.
Sivebæk, Preben, Roskilde, 29-7-1937.
Sivertsen, Gunnar, Silkeborg, 1-3-193t.
Sommer, Bendt Gustav, København, 3-2-19)5.
Steen, Børge Chr., Lejre, 3-12-193L.
Stolborg, Kjeld, Sønderbory, 24-7-1939.
Storgaard, Arne, Âalbory, 3-l-1934.
Strømberg, E¡ik, Helsingør, 19-2-L935.
Svanholm, Sv. ,A.age, Solbjerg Østj., 16-4-1971.
Svendsen, Verner, Skovsgaard, 25-6-1932.
Svenningsen, Arne, Kastrup, l9-2-L937.
Sylvest, Søren Helmer, Slangerup, l8-7-1927.
Søndergaard, Hans Tilsted, Thisted, 3-8-1927.
Søndergaard, Richatdt .4.., Silkeborg, 23-6-1930.
Sørensen, Bernst Edvard, Maribo, 23-t-1927.
Sørensen, Birger, København, 24-lL-1937.
Sørensen, Erling, Kelvin, Nykøbing M., 22-7-i6.
Sørensen, Gunnar Hoberg, Randers, 9-9-l9l).
Sørensen, Iva¡ Lilholt, Hjørring, 10-6-1939.
Sørensen, Jan, Sønderborg, 26-3-1938.
Sørensen, Jens Arthur, Vanløse, I7-lL-1937.
Sørensen, Keld, Vanløse, 24-2-1939,
Sørensen, Pelle, Vanløse. 17-3-1947.
Sørensen, Svend Ove, Søborg, 2I-12-L937.
Sørensen, Tage Lundgaard, Karup, I9-t-1910.
Sander, Ande¡s, Nakskov, l7-10-1933.
Schmidt, Hans Peter, København, 2l-3-1913,
Schmidt, Svend, Kerteminde, 19-6-1916.
Schultz, Erik, Københav¡, 29-8-1932.
Simonsen, Victor Frederik, Âalborg, 7-2-1912.
Skov, Kurt Johan, Vejle, 2O-t-I931.
Skovgaarcl, Knud, A.arhus, 23-4-1920.
Solberg, .A.age, Vejle, 2-l-1936.
Svendsen, Arne, Silkeborg, 2I-2-I)28.
Svendsen, Eiler, København, I3-I\-I914.
Søgaard-Andersen, Sigurd, Vejle, 24-2-1930.
Søndergaard, Poul Bertel, Herlev, 78-5-7931.
Sørensen, Børge Haiglund, Kirke Saaby, L8-9-28.
Sørensen, Holger Mark, Vildsteà, 9-17-1921.
SØrensen, Jørn, Ry, 2-9-1939.
Sørensen, Poul Egon, Fredericia, L4-6-I927.
Sørensen, Svend -A.age, Aarhus, 6-12-7933.
Schmidt, Henry, Yalby, 12-3-7)28.
Sjøholm, Erling, Sønderborg, L-II-193J.
Smidt, Helge, Aarhus, 5-4-1934.
Sahl, Helge, Maribo, l)-l-I94L
Sartor, Oluf, Aarhus, 23-6-t930.
Schmidt, Ludvig, Aabenraa, 8-12-1927.
Schreiber, Aage, Horsens, 7-7-'1929.
Seiffert, Benny, Næstved, 9-2-1941.

Simonsen, Poul, Otte¡up, 24-8-1941.
Skovshoved, Erik, Hade¡slev, 2-2-1939.
Skovshoved, Johs., Haderslev, 25-L-t935.
Skydt, Poul Nielsen, Langaa, lO-12-194L
Smed, Jimmy, Laurbjery, 18-9-1937.
Stoltze, John, Københav¡, 24-7-1940.
Sønder, Jørgen, Lyngby, 27-3-L938.
SØrensen, Arne, Sæby, 2r-9-1936.
Sørensen, Btuno, Aalborg, 27-l-1941.
Sørensen, Gunnar, F¡eclerikshavn, 2l-LO-19j4.
Sørensen, Knud Tage, Aalborg, 28-r-I9T.
Sørensen, Ole, Hillerød, 7-8-t943.
Stabirk, Hans Jørgen, Valby, 3-8-I9lr.
Stender, Kaj, Haderslev, 3-t2-L938.
Svenningsen, Bent Holm, Herning, 7-9-1932.
Søby, Peter Jensen, Randers, l4-2-I940.
Sørensen, Bent, Helsinge, 16-9-1939.
Sørensen, Bjarne Leif, Korup st., 7-IO-1936.
Sørensen, E. Helweg, Aarhus, 16-9-1927.
Sørensen, Gunnar Harald, Glostrup, 6-5-I%2.
Sørensen, Gunnar \Øilliam, Aarhus, 5-6-L920.
Sørensen, Søren Vrist, Fuglebjerg, 2r-IO-1937.
Schmidt, Poul, Roskilde, 28-4-1939,
Skarving, Henning, Kastrup, l6-8-L941.
Sommer, Kurt, København, 27-2-L9iI.
Stevnshoved, Vagn, Grenaa, 26-J-193L.
Storgaard, Preben, København, lL-)-I932.
Sørensen, Børge Michel Lørup, Fr.værk, 25-lO-29.
Sø¡ensen, Ebbe, Hillerøà, 16-10-7941.
Sørensen, Egon Busk, Grauballe, 3O-LO-I934.
Sørensen, Kalle H., København, 18-10-1931,
Sørensen, Chr. Alstrup, Bogense, 12-2-1929,
Thomadsen, Viggo, Randers, 29-4-I9ll.
Topp, Carl, København, 18-5-1901.
Thomsen, Aage Dyhr, Herning.
Truelsen, Elith, København.
Traulsen, Orla, København, 24-72-1906.
Thy, Thorkild, København.
Thomassen, John, Københavry 10-L0-1936.
Thomsen, Villy F., Bryrup, 76-6-1932.
Tho¡slund, Jens, Ballerup, 6-8-7936.
Toft, Jacob, Frederikssund, 23-6-1915.
Truelsen, Leif Egon, Brâ,by, 9-7-L931.
Therkildsen, Erik Løndahl, Aalborg, 8-L2-1929.
Thomsen, Haakon, Viborg, 4-I-1929.
Thomsen, Poul Henning, Randers, 2-6-1933.
Thuesen, Christian, København, 26-4-L913.
Thomsen, Gunnar, Aarhus, 13-5-1929.
Toftegaard, Henry, Ikast, 12-5-1916.
Tanggaard, Aage,,A.llingaabro, 26-10-t936.
Thomsen, Ârne Rygaatd, Rødovre, 12-7-1937.
Thomsen, Egon, Fjelle¡ad, 4-L-L936.
Thomsen, Erik, Langeskov, 4-2-1937.
Thomsen, Finn Pauli, Silkeborg, 16-6-1936.
Thomsen, Preben, Randers, 7-6-1943.
Tipsmark, Ib Tage J., Københav¡, l-3-192).
Troelsen, Henning Eli, Ikast, l3-Lo-L933.
Trusholm, Ib, Charlotte¡lund, l9-9-L936.
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Theils, Ku¡t Poulsen, Odense, 10-5-1936.
Thomadsen, Erik, Randers, 3O-5-1936.
Thomsen, Bent Soelberg, Struer, 2I-LI-193I.
Thomsen, Thorkild, Skive, Lj-2-1.929.
Thorslund, Aksel, Brh., 9-9-1932.
Thy, Børye, København, 5-8-1929.
Tipsmark, Per, København, 25-2-t929.
Tveskov, Gunnar, Marslev, 27-3-L939.
Thy, Holger, København, I-t2-I933.
Thygesen, Victor, Skanderborg, 8-6-193I.
Ussing, Jeppe, Børkop, 19-2-1924.
Ulvedal, Joh, Lem st., 7-4-1939.
IJsinger, Hans, København, 24-4-1937.
Usinger, Rudolf, København, 9-6-L929.
\(/alter, Chr., København, 23-5-1889.
\üØartenberg, Hans Aage, København, IB-2-I904.
Vandel, Ejnar, Horsens.
Vendelbæk, Sv., København.
Villadsen, Aksel, Købe¡havn, t9I3.
Vorre, Aksel, Horsens.
Yalbjwn, Per, Maribo, 8-8-t936.
Iü(/ammen, Tage, Hobro, Io-9-I929.
\Øeinholdt, John Poul, København, 24-4-lg3j.
SØellmann Sørensen, Erik, Højby Sj., 22-4-1939.
Velløv, Gunnar, Aalborg, t9-IL-19Lj.
IüØenderby, Chr., Randers, 12-8-1908.
Venneberg, Kaj Dyrbye, Søborg, 2O-4-L938.
)ùØestergaard, Knud Erik, Hobro, Ll-12-L939.
\X/ildt, Kaj, Søborg, tj-7-L926.

SØisborg, Kurt, København, 6-8-1935.
\Øulff, Bjarne, København, l6-2-D3e.
\Wincent, Erik, Næstved, 8-8-1926.
ìØissing, Niels, Vejle, 9-5-1934.
Vorre, Henry, Viborg, 15-12-1920.
rüØalther, \Øerner, Hellerup, 2I-6-1939.
Vang, Peter Chr. Jensen, Holstebro, 9-6-1938.
NØillerup, Ebbe, HillerØà, 27-5-L940.
\Øindeløv, Vagn, Frede¡icia, I6-2-t942.
SØinther, Benny, Randers, 29-9-t942.
Vinther, Per, Svendbory, I8-5-I931.
ìØisborg, Finn, Fruens Bøge, t6-tO-I943.
\Øisborg, Flemming, Fruens Bøge, 16-lo-1943.
\Øalther, Egon, København, l9-7-L9L6.

IüØinther, 
Jens, Roskilde, 25-12-1938.

Visborg, Kaj, Fruens Bøge, 28-2-1937.
\Øissing, Poul Niels, Yejle, 26-2-1941.
Voigt, Kaj, Horsens, I3-LL-193O.
\Øeise, Jøtgen, Charlottenlund, 25-7-1934.
\Øüsser, Heinz Elvir, Odense, 7-5-1933.
Vester, Chr. Fibæk, Nykøbing M., 23-2-1932.
Yde, Thomas, Randers, 27-9-1923.
Yvan, Jørgen, København, 4-l-1933.
Ørum, Rud. Rottbøl, København, 22-10-1907.
Østetgard, Niels, Hobro, 27 -4-1922.
Østerlund, Ernst, Ry, 15-5-1920.
Øbro, Thorvald, Marslev, 29-5-1937.
Østerholt, John, København, 9-3-19t9.
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MOTORKLUBBER
TILSLUTTET DANMARKS MOTOR UNION

1957

Danmarks Motor Union bestod i L957 af 4
landsdelsunionet, Sjællands Motor Union, Fyens
Motor lJnion, Jyllands Motor Sportsunion og
Lolland Falster Motor Union med ialt 66 motor-
klubber og 8.864 medlemmer.

Aabenraa og Sønderborg Arzîers Motorþløb,
(Stiftet 13. mú tgio).
Formand Aage lversen, Sønderborg.

Aabenraa Motor Sporl,
(Stiftet 22. feb¡uar 1950).
Formand H. C. ì7rang, Aabe¡¡aa.

Aalborg Motor KIøb,
(Stiftet 27. september 1934).
Fo¡mand H. H. Have, Hvorup pr. Nr. Sundby.

Aarbøs Motor Kløb.
(Stiftet 23. jarnar 1930).
Fo¡mand Henning Pedersen, .Aa¡hus,

Bogense Moror KIøb.
(Stiftet 26. jamar t938).
Fo¡mand Ârnold Nielsen, Bogense.

Ballerøþ og Onegns Motoúløb.
(stifret 29. apÅl t946).
Formand S. Hjarsø, Ballerup,

B.S,A. - Klabben.
(Stiftet 30. jawat t93L).
Fo¡m¿nd Erling Jensen, Søborg.

Esbjerg Molor Sþort,
(Stiftet 18. juli 1929).
Fo¡mand Cht, ØIgaard, Esbjerg.

Fyens Molor Sport,
(Stiftet 28. febnat 7924)
Formand S. B. Jeppesen, ód.nr.,

Frederiþ¡haun Motor Sþort.
(Stiftet 1. maj 7937\.
Fo¡mand Sv. Aage larsen, Frederikshavn.

Faxe og Omegns Motorþløb,
Formand Th. Møller, Faxe.

Fred.eriksberg Motor Kløb,
(Stiftet 2. decembe¡ 1929).
Formand Emanuel Pedersen, København Ø.

Frederibborg Artts Motorþløb.
(Stiftet 14. augtst 1929).
Fo¡mand H. Damkjær Petersen, Hille¡ød.

Glostraþ og Omegns Motorkløb.
(Stiftet 6. oktober 1934).
Formand Valdemar Pedersen, Taastrup.

Hader¡leu Motor Sþort.
(Stiftet 7. juni 7945\.
Formand Georg Jensen, Haderslev.

Han Herreds Motor Klab.
(Stiftet 19. januar 1950).
Fo¡mand Âage Lunddahl, Ø.-Svendstrup.

Herning Motor Sþort.
(Stifter 15. oktober 1955).
Fo¡mand Villy Arndal, Herning,

Hjørring Motor Sþorî,
Formand Chr. larsen, Hjøning.
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Hobro Motor Sport.
(Stiftet 27. maj L946).

Formand Niels ïl'estergaard, Hobro.

Hol¡tebro Motor Sþor1,
(Stiftet 7. ¡priL tgsz't.
Formand Peder Lau¡idsen, Holstebro.

Horsen¡ Aatornobil og Motor Kløb.
Formand E¡ik Wissenberg, Østbirk,

Hor¡ens Motor Sþort.
(Stiftet 24. iuli 1938).
Fo¡mand Ândreas Poulsen, Hotsens,

Harley Daaidson Kløbben.
(Stiftet 12. juni 1930).
Formand Knud E. Ousen, København SV

Holbæþ og Omegns Motorþlab,
(Stiftet 28. november 1949).
Fo¡mand Ejner Jensen, Holbæk,

Kort ør -S la ge I ¡ e Mo t or þløb.
(Stifter 19i1).
Formand Erling Nygaard, Slagelse.

Købenbaan¡ Motor Klab.
(Stiftet 1912),
Fo¡mand Poul Rasmussen, Søborg

Kø ge Sportt-Motorþlab.
(Stiftet lt. januar 1938).
Formand A.lfred Syrowy, Greve Strand

Kieilerap og Omegns Motorþlab,
(Stiftet 8. oktobe¡ 1946).
Formand Sv. Aage Sørensen, Kiellerup.

Klubben ,,Dansk Molor Sþorl",
(Stiftet 29. august 1945).

Fo¡mand Børge Holst, København V

Kolding Motor Rløb,
(Stiftet 23. jrlli 1929).
Formand Poul Juhl, Kolding.

Løgtîør og Oruegn! Motorþlab.
(Stiftet 1, dec. 1956).
Formand Bent Illum Christensen, Løgstør

Løgømhlo$er Moîor Sport,
(Stiftet 23. fsbruar t953).
Fo¡mand Jens Nielsen, Løgumkloster.

Lyngby og Omegns Mororþlab.
(Stiftet 20. lebruar 19461.

Formand P. Skiold Christensen, Lyngby.

Motorcyäle-Cløbben Saendborg.
(stiftet 7. jtü 19261.
Formand Gunnar Kastrupsen, Svendborg.

Mor¡ø Motot'Sþort.
(Stiftet 28. oktobe¡ 1954).
Fo¡mand Peder B. Jensen, Nykøbing M.

Motorãllbben,,speed'" Veile.
(Stiftet 10. jan. 1955).

Formand Jørgen Westergaard, Yejle'

Motorþlabben øf 1955.
(Stiftet 25. aprít 19!5).
Formand Aage Rosendahl Hansen, Klam¡renborg'

Motorklubben for Fred'eùþss*nd og Oîtegn'
(Stiftet 6. na*s 1947).
Fo¡mand Egon Ørndrup, Frederikssund'

Motorþløbben Købenbaon og Onegn,
(Stiftet 21. marts 1941)'
Formand Valther Jensen, I(øbenhavn N'

hlidt$ellands Sports MotorÞløb'
(stiftet 1926).

Fo¡mand Helge Knudsen, Slaglille pr. Sorø.

Motorþløbben,,Rdþid".
(stifret 1946).
Fo¡mand .Anker Christoffersen, København NV.

MotorþJabben,,SÍar'¡.
(Stiftet 1t. september 1938).

Formand Poul Nielsen, GlostruP.

Nyhøbing F. Motor-Sþott'
(Stiftet 10. januar 1950).
Formand Dyvald Restrup, Nykøbing F.

Nimbø¡ Kløbben Københaun'
(Stiftet 6. juni 1925).

Formand Karl .Á,age Larsen, Vanløse'

Nordre Birþ¡ Motor Klab,
(Stiftet 21. september 1923).

Formand Henning Juul larsen, Holte.

N ordtettsiællands Motorþløb.
(Stiftet 6. september 1946).
Fo¡mand Peder P. Pedersen, IGlundborg.

Nykøbing Si. Motorhløb.
(Stiftet 16. decembe¡ 195J).
Èo¡mand Hans \Øeggers, á,snæs.

Nestaed Motor Kløb.
(Stiftet lt. marts 1955).
Fo¡mand Knud todal Mortensen, Næstved.

Odsberred Motorþløb.
(Stiftet 3. marts 195t).
Formand Ârne Cadsen, Højby Sill.

Rander¡ MoÍor Sporl.
(Stiftet april 1937).

Formand Georg Jespersen, Randers,
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Roúilde og Omegu Moîorþhb.
(Stiftet 16. september 1929).
Fomand Knud Reidl, Roskilde.

Sþorts Motorhlabben Odin,
(Stiftet 7. iuni 1938).
Fo¡mand Pottl Østergaard, Odense.

Silâebory Motor Sþort,
(Stiftet ap¡il 1928).
Fo¡mand Jens Nielsen, Silkeborg.

Sþorts Motorklabben Aalborg.
(Stiftet i. november 1954).
Fo¡mand A¡vid Ho¡n, Aalborg.

s|orrr Moror Klúben ,,Dan 
"(Stiftet 28. december 1932).

Formand Erik Melhedg Nakskov.

S þ ort yno, oú la b b e n,,Lolland.-Falst e/,,
(Stiftet 2. maj L930).
Formand Helge Kofoed Hansen, ÀÁaribo.

Sports Motor Klabben,,Købenltaan,,
(Stiftet 9. novembe¡ 1944).
Fo¡mand Poul Mogensen, Valby.

Sporri Motorþlabben Ro¡þilde.
(Stiftet 14. december 1939).
Fo¡mand Axel Pedersen, Roskilde.

S amuir hend.e Motorhlúben
(Stiftet 1947).
Formand Poul Rasmussen, Søborg.

Sþorts Motorþlabben,,Selandìa".
Formand Á.age Larsen, Glostrup.

Sandby Motor Kl*b,
(Stiftet 15. november 1933).
Formand Jens Mortensen, København S.

Søborg og Onr.egu Motorþlab,
(Stiftet 28. oktobel 1939).
Fo¡mand Felix Ânde¡sen, København F.

Thy Motor Sport.
(stiftet u. juti 1946).
Formand Emil Lauritsen, Thisted.

Vordingborg og Omegns Motorþl*b.
(Stiftet 18. þnuar !95O).
Formand Julius Hansen, Vordingborg.

Vejle Motor Sþort.
(Stiftet 1921).
Fo¡mand Niels P. Nielsen, Vejle.

Viborg Motor Klab.
(Stiftet 1938).
Fo¡mand Frèãe Jensen, Viborg.
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