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På den anden side...

Gejsten
Sommeren har vi haft for fuld kraft, selv om det, der nu er sommer, 
opleves lidt køligt. Og hvad så - det kan vi ikke lave om på.

Et fl ot Skagenløb, et velbesøgt Jyllandsløb med både grus- og asfalt-
rute og et Fladtankerløb er vel ovre. 

Når VETERANEN modtages står Egeskov i fuldt fl or med gule veste, 
tikkende ventiler og hyggelig snak på tværs af motorcykelmærker og så 
meget andet. Entusias terne, de med gejsten, gnisten, oliefi ngre, samler-
mani søger sammen omkring deres lidenskab - veteranmotorcykler. Tiden 
går i stå for en tid - og godt for det. Bedre kan tiden jo ikke anvendes.

Frivillige står bag alle disse ting. Hvem af jer husker ikke krisen mht. 
Egeskov - ingen arvtagere, ingen turde tage hansken - og alligevel med 
det sidste af neglene lykkedes det. Godt for det.

Søgerbladet er lagt i 
skuffen - skuffende få 
eller næsten ingen bud 
på gode håndværkertips 
til fællesskabet. Håber 
ikke det er udtryk for, at 
håndelaget hos forenin-
gens medlemmer er lige 
så slet.

På løbene er det dej-
ligt at se alle de familier 
der deltager. Det tyder 
på, at nogle går i for-
ældrenes fodspor mht. 
veteraninteressen. Det er 
forhåbentlig også heri-
gennem, at håndværket 
gives videre. 

Så kunne vi spørge 
dig: What do you have 
in your taisk’ today? 
Hvordan er du forberedt til løbet? Du kan jo læse side 5 og se hvad 
Gustav gjorde.

Har du oplysninger om billederne i sidste nummer, så er der stadigt 
ubesvarede spørgsmål men også svar. Så se side 20.

Vi ses derude et eller andet sted på et løb, en klubaften eller et 
marked.

Husk bremselængde! Læs trafi kken og brems i tide!

Gorm Wæhrens, redaktør

VETER   ANEN

Ansvarshavende redaktør/annoncer   
VETER   ANEN

”Ping” var en kendt motorkører fra Skive. Heinrich Rimmer kunne huske 
ham, men Rimmer har vi ikke mere iblandt. 
Billedet er fra 1920’erne og dengang var man kørt ned i Østjylland et sted, 
for at prøve at køre på en brobelagt vej! 
Billedet er fra Therkel Munch Therkildsens fotoalbum.

Forsiden - oplysninger. 
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Formandens spalte

ØV! - så skete det jeg fryg-
tede, og som jeg beskrev 

i min spalte i VETERANEN nummer 
6, december 2008: Vi måtte desværre 
afvise en motorcykel til Skagenløbet 
2009, fordi den ikke opfyldte betingel-
serne for at være en veteranmotorcy-
kel.

I får kun en kort og delvis oriente-
ring nu, da vi i bestyrelsen endnu ikke 
har fået bekræftet at sagen er afsluttet, 
på den måde vi helst ser det:

En ung mand fra Sjælland, der ikke 
er medlem af DVM endnu, køber i 
efteråret 2008 en ”DS” motorcykel på 
stumpemarkedet i Holbæk – han ville 
gerne kunne deltage på egne hjul i 
Skagenløbet 2009, i henhold til vores 
tilbud om at man kan prøve at deltage 
som gæst.

Vi får ved købers tilmelding til løbet 
jo oplyst mærke og årgang, men bliver 

umiddelbart en del i tvivl, om det er 
troværdige oplysninger.

Oplysningerne om mærke og årgang 
har køberen fra sælgeren, der er et 
mangeårigt medlem af DVM.

Bestyrelsen kontakter sælger for at 
få yderligere oplysninger og dokumen-
tation samtidigt med at vi omhyggeligt 
undersøger alt der er tilgængeligt om 
”DS” mærkets modeller, årgange og 
øvrige historie.

Vi slutter med at konkludere, at det 
ikke er sandsynligt, at det er en ”DS”, 
og opfordrer sælger til at kontakte 
køber for at tilbyde at handlen kan gå 
tilbage.

Vores opfordring til sælgeren skal 
ses i lyset af, at vi synes der har været 
tale om en handel hvor en ”kender” 
sælger til en helt ”ukyndig”.

Vi bør i klubben bestræbe os på at 
rådgive og hjælpe de unge så godt vi 
formår.

Jeg synes vi har behandlet sagen 
meget seriøst og har reageret på en 
måde, der er helt i overensstemmelse 
med klubbens regler, ånd og moral.

Jeg håber at vi i næste nummer af 
VETERANEN kan bringe en mere 
udførlig artikel, hvor vi ved hjælp af 
beskrivelser og fotografi er kan argu-
mentere for vores afvisning af motor-
cyklen. 

Jeg har været lidt for hurtig - da jeg 
i sidste nummer skrev at der ville 
være endelig indkaldelse til general-
forsamlingen samt regnskab i dette 
nummer. I må have tålmodighed til 
næste nummer. 

Kør fornuftigt,

Lars Klitgaard

Bestyrelsen samlet til bestyrelsesmøde på Gl. Ry Kro, den dag der var Danmarks Turen 
for Nimbus’ 75 års jubilæum for Humlebien, stumpemarked i Gjern. Fra venstre: Gorm 
Wæhrens, redaktør, Leif Obbekær, udklipsarkivar, Michael Hintz, webmaster, Rita Bach, 
sekretær, Lars Klitgaard, formand, Kurt H. Jensen, veteranekspert, Lars Sørensen, 
sportsleder, Bent Just Olesen, kasserer/næstformand. Lars har kørevest på, fordi han 
skulle hjem på sin Indian Scout 1929. Vi andre i bil! Rita dog i Charles’ Citroën ID19.
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Skagen Rally 1965

Jeg kan oplyse at min mor var medlem i en strikkeklub, og denne klub tog en gang om året på 
skovtur. Da mine forældre kørte i en stor bil med plads til 8 personer, så havde de altid tøm-
mermesteren fra Engelstrup med på turen. Han var ejer af en Harley-Davidson fra 1922. 

Der blev gjort mange forsøg på at købe cyklen. Det lykkedes ikke før på turen i 1961, da man 
formentlig havde fået lidt mere snaps en tidligere år. Min far tager en hundredkroneseddel og 
siger så skal det være nu! Tømren siger top - det er en aftale, hvorpå han tager sedlen og kommer 
den i lommen. Så spørger min far at nu er den fra 1919 ikke! Nej den er fra 1922, hvortil min far 
siger, så SKAL jeg også have en 10 krone tilbage, hvilket han får. 

Kort tid efter blev cyklen hentet hjem, hvor det blev konstateret at tændingsanlægget manglede. 
Men han er jo ikke smed for ingen ting, så en strømfordeler fra en Ferguson bliver rettet lidt til 
og så kunne den køre. Min far nåde at være med til Skagen Rally’et, jeg tror nok det var i 65.

Og som eneste dreng har jeg så fået cyklen af min moder. Og den skulle gerne være på plader 
når den runder de 100 år den 21. maj 2022.      mvh TA

Navnet er redaktionen bekendt. Red.

Fra venstre:Einer Andersen, Indian 31, København startnr 35, der kørte den eneste Indian fra 1931. Jess 
Hansen, Harley Davidson 1928, København, startnr. 30. I midten Marius Poulsen, Indian Scout 1928, 
Odense, smedemesteren fra Bøgesø på Harley-Davidson 1922 og Carl Mortensen, Harley Davidson 
1932, København, startnr. 33.Meget tyder på at et hold Københavnere har fulgtes ad til Skagen. De har 
så slået følgeskab med en Smedemester fra Bøgesø ved Næstved og en Automekaniker fra Odense.
Tak til Leif Obbekær for detektivarbejdet mht. billedteksten og Villy Poulsen mht. Indian Scout’en.
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Gustav Møller (medl.nr. 1936), Højslev, 
må absolut være den der i år har gjort 
den længste prøvetur forud for årets 
Skagenløb. 

Her på Jyllandsløbet 2009 fortalte 
han, at han var til både guldbryllup og 
75 års fødselsdag den 9/5 2009 i Hol-
land. Det var hos ferievenner, han i 1966 
traf i Tyskland. Sidste år var Gustav 

Gustav Møller i 
koncentreret fart på 
Skagenløbet 2009, 
løbsnummer 180, 
med Inga Sørensen i 
sidevognen.
Foto: Søren Ardal.

Gustav Møller 
har gjort det!

også i Holland, man da var anledningen 
begravelse og køretøjet bilen.

I år tog Gustav Møller sin BSA G33 
1000 cc3 fra 1933 med original BSA side-
vogn og kørte til Holland. 

Jeg undgik tuneller, da de er dødensfar-
lige at få motorstop i. Sæt kæden gik så er 
det slut, fortæller Gustav. Gustav havde 
ingen uheld.

Efter guldbryllupet tog han BSA’en 
hjem igen, denne gang med 48 fla-
sker vin i sidevognen. Der kunne godt 

have være et par stykker mere, fortæller 
Gustav.

Det blev til 2 x 700 km i alt 1400 km 
med en gennemsnitsfart på 70-75 km/t. 
Benzinøkonomien er 13,3 km/l. 

Godt gået af en ung mand på 75.
Skagen-løbet blev gennemført uden 

problemer. Da færgen ikke kunne nåes 
tog han selvfølgelig turen over Store-
bælt i et stræk hjem, men da var hans 
sidevognsgast Inga også tissetræn-
gende, som Gustav fortæller det.          red..   

Foran årets pausested Spøttrup på Jyllandsløbet. Foto: Susanne Jensen.

Der gøres klar til Jyllandsløbet 
fra Lundø Camping mens Gustav 
fortæller. Foto: Gorm Wæhrens
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Husqvarna 
- et svensk industrieventyr
Tekst og foto: Ole Artved

Monark, Crescent og denne artikels 
emne - noget om motorcykelperlene 
fra den store gamle Husqvarnafabrik 
- måske verdens ældste industrifore-
tagende?

Tænk engang, det er mere end over 
300 år siden, at Husqvarna Vappenfa-
briks Aktiebolag (HVA) blev grundlagt 
i byen Husqvarna, som den stavedes 
dengang. I dag er ”q”-et erstattet med et 
k. Byen ligger få km nord for Jönköping 
ved Vätteren - Sveriges næststørste 
(Europas 5. største) sø ca. 130 km 
lang, 31 km bred og 119 m dyb - nabo 
med kun få km til den 3 gange større 
Vänern på knapt 5600 km2, Europas 
3. største sø og begge hver især - ja, 
nærmest et hav at se på.

Palle Høst Andersen har skrevet om 
Husqvarnas fabriksmuseum i Vetera-
nen nr. 6, 2008, så denne artikel skal  

ikke handle om dette yderst sevær-
dige museum, men om lidt af histo-
rien og produkterne bag denne gamle 
levedygtige ”dame”. Jeg har i sidste 
nummer af Veteranen vist nogle nær-
billeder af Søren Christensens urestau-
rerede model 180 fra 1927, så den model 
kommer der heller ikke så mange flere 
billeder af i denne artikel.

1689 startede fabrikken med våben-
produktion for den svenske armé. Det 
var i årene efter de sørgelige krige, 
Christian den 4. tabte til svenskerne, i 
årene hvor de nordskånske snaphaner 
huserede som frihedskæmpere mod 
svenskerne og selvsamme år, hvor 
enevældige Chr. 5 efter at have givet 
Danske Lov i 1687 efter tysk pres tabte 
krigen mod Sverige. Det var små 10 

Efter 65 år i Danmark - heraf 45 år 
sammen med min hustru - 30 år i 
Viborg og næsten det samme i DVM 
er Hanne og jeg nu flyttet til Sveriges 
flotte natur på grænsen mellem Skåne 
og Småland (ved den gamle dansk-
svenske grænse) for at nyde vort otium 
i nærheden af 2 af vores 3 børn og alle 
3 børnebørn. 

Så er det pludseligt og egentligt alt 
for sent, at man opdager, at der er en 
verden af andre spændende motorcyk-
ler end de i Danmark dominerende 
Nimbus, engelske og amerikanske 
velkendte maskiner. 

Vort store og flotte søsterland (10 
gange større men kun med dobbelt 
så mange indbyggere) kan frembyde 
en række gode og flotte motorcykler, 
der stort set ikke er kendte i Danmark 
som bl.a. NV (Nysteds Verksteder), 

Fra den gamle støbehal
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år efter den berømte Gøngehøvding 
Svend Poulsens død (eller Svend 
Gjønge, som han blev kaldt, i øvrigt 
født 15 km fra hvor vi nu bor). De sven-
ske myndigheder kaldte vore dansk-
sindede frihedskæmpere ”snaphaner” 
(Svensk sprogprofessor påstår, det er 
det tyske schnappen = at røve, der har 
givet dem dette navn, vor egen (meget 
danske) Palle Lauring mener, det sim-
pelthen udspringer af navnet snaphan-
elås, som anvendes på ”snaphanernes” 
flintestensgeværer, se fodnote.

De første mange år var produktionen 

støbegods. De producerede f.eks. langt 
over 8 millioner kødhakkemaskiner i 
begyndelsen af forrige århundrede, de 
lavede cykler i årene omkring 1900 og 
startede produktionen af Husqvarna 
motorcyklen allerede i 1903, i øvrigt 
samme år som Harley-Davidson star-
tedes i et lille skur i Millwakee, USA. 
Husqvarna fabrikken producerede 
som bekendt op gennem efterkrigs-
årene også køleskabe, plæneklippere, 
motorsave mv. 

Den første motorcykel, Husqvarna 
kom med, havde en FN motor på 1½ 

HK. Det var nærmest en cykel med 
hjælpemotor. Motorcyklen blev for-
bedret under årene frem til 1910, hvor 
en rigtigt udseende motorcykel, model 
65, med 2 cyl. motor fra schweiziske 
Moto Reve, blev lanceret. 

Der blev i de første år anvendt en 
række motorer fra andre fabrikker, ud 
over førnævnte også Sturmey-Archer, 
NSU og JAP. 

I 1919 kom model 150, kraftigt inspi-
reret af Indian. Det var den første 
motorcykel med en selvdesignet 2 
cyl. motor på 548 cm3 og som hos den 
senere  HRD-Vincent med 50 grader 

Fodnote: Udpluk om Snaphane fra 
”Ordbog over det danske sprog”:
1.1 (især hist.) væbnet person, der uden at 

høre til den regulære hær deltager i en krig 

(guerillakrig); medlem af et frikorps; fri-

skytte (1); spec. (jf. Gønge) om de skaanske 

friskarefolk, der i de dansk-svenske krige (i 

17. aarh.) kæmpede mod de svenske trop-

per; ogs.: en med særligt gevær (jf. bet. 2) 

forsynet soldat (jf. vAph.(1759)).  

1.2 (nu næppe br.) med mere ubest. (nedsæt.) 

bet., om person, der snapper en ell. noget 

(“En Gripomenus.” Leth.(1800)), tileg-

ner sig en andens ejendele (som tyv ell. 

bedrager), forstyrrer den borgerlige orden, 

optræder upassende o.lgn. 

2  (foræld.) gammeldags gevær (som brug-

tes af en snaphane (1), var forsynet med 

snaphanelaas).  (jf. Snaplaas) gammeldags 

flintlaas (i snaphanegevær). 

1 ud af over 8 mill. kødhakkere

En af de 48 byggede 275cc halvtoppere model 65 produceret i 1910.

på Husqvarnafabrikken koncentreret 
om skydevåben af enhver slags, men  
i 1872 startede produktionen af syma-
skiner efterfulgt af komfurer og andet 

Evald Henneberg til venstre tænker nok Woww, Hans Jørgen Brøcher tænker? 
(VETERANENs udsendte havde forlods fået tilladelse til at gå bag afspærringerne 
for at fotografere til denne artikel)
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mellem cylindrene (hvor HD havde 45 
og Indian 42 grader). Denne grundkon-
struktion fortsatte helt frem til 1933, og 
for hver (lille) forbedring blev model-
nummeret øget fra de oprindelige 150 
over 160, 170, 180, 190 og slutteligt 200. 
Gennem alle årene var motorstørrel-
sen den samme, og de fleste leveredes 
Herren hjælpe mig med Schebler læder-
spjæld eller senere De Luxe karburator. 
De kunne fås med gas eller Bosch lys-
anlæg for en beskeden merbetaling. 
(Min 180’er har Bosch anlæg med fint 
slebet Boschnavn i lygteglasset). Disse 
velkonstruerede maskiner var meget 
efterspurgte i Sverige. Der kunne ikke 
produceres nok til at tilfredstille efter-
spørgslen, så der var bl.a. derfor ikke 
nogen grund til det store internationale 
salgsarbejde.

I 1922 kom en ny sideventilet 2 cylin-
dret maskine beregnet til sidevogns-
kørsel. Den var på 994 cm3 men kom 
pudsigt nok til at hedde model 500, 
senere 600 og mellem 1927 og 1929 
hed den 610. En ny 1000 cm3 (990 cm3) 
med modelnavnet 120 blev produceret 
i perioden 1930 - 34 og model 130 frem 
til 1936.

Grundet høje udviklingsomkostnin-
ger begyndte Husqvarna i slutningen 
af 20’erne igen, sideløbende, at impor-
tere motorer fra andre fabrikker, bl.a 
175 cm3 og 496 cm3 JAP motorer.

Ud over købemotorerne, de selvud-
viklede og selvproducerede 550 cm3 
og 1000 cm3 sideventilede motorer 
udviklede Husqvarna med deres nye 
chefkonstruktør Folke Mannersteds 
nogle af de hurtigste og yderst smukke 
racermotorcykler, jeg har set, i årene 
omkring 1930, gudeskønne racerma-
skiner på 350 cm3 og 500 cm3 (se og nyd 
billederne), lette med nye letvægtsle-
geringer og tørsump. Rygter vil vide, 
at Norton ikke stillede til løb, hvis 
HVA’erne deltog - marketingfolkene 
var vist dårligere tabere, end kørerne 
var vindere, om rygtet er sandt!

I 1934 vejede disse TT racere kun 124 
kg og var yderst succesrige, men ser-
vicefolkene var vist ikke ligeså skarpe 
som kørerne. Af de 10 kostbare racer-

Museets 180'er fra 1927.

1932 model 120 på 990 cm3

1928 model 25. 175 cm3 JAP motor. 
Blev i folkemunde kaldt ”Kattungen”

maskiner tabtes og ødelagdes nogle 
under omlæsning, andre brændte op, 
så der er vist kun een 350 cm3 racer, der 
har overlevet (står på museet). Af 500 
cm3’erne har jeg ud over en på museet 

også set en under et Egeskovløb for en 
3-4 år siden. Grundet et flertal af DVM 
medlemmers ulyst til et MC register, 
har jeg desværre ikke kunnet kontakte 
ejeren, men det var måske en idé med 
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den som månedens veteran.

Efter 2. verdenskrig lancerede 
Husqvarna højkvalitets letvægtsmotor-
cykler med en 118 cm3  motor. Vægten 
blev grundet svensk lovgivning holdt 
under 75 kg, så erfaringerne med lette 
konstruktioner fra racerbanerne kom 
igen til gavn og nytte (model 24 ”Svart-
kvarna”). Op gennem 50’erne og 60’erne 
havde Husqvarna stor succes med deres 
lette ”husholdningsmaskiner”. I 1953 
var der 68.000 registrede Husqvarnaer 
i Sverige, mere end dobbelt så mange 
som de 2 nærmeste konkurrenter til-
sammen - og 4 gange så mange som 
Nimbus’ samlede produktion.

Stort set alle efterkrigsmaskinerne 
havde kælenavne så som: Rödqvarna, 
Blåqvarna, Rödmyra, Silverpilen og 
Guldpilen for blot at nævne nogle. 
Ikke mindre end 10 modeller kunne 
købes i 1957.

I 1986 solgte den svenske Elektro-
luxkoncern, der ejede Husqvarna, 
motorcykeldelen til italienske Cagiva, 
der i 1988 videresolgte til 5 tidligere 
Husqvarnamedarbejdere, som på 
resterne af Husqvarna efterfølgende 
startede Husaberg på den svenske 
halvø af samme navn. Disse maskiner 
fik stor racersucces og er senere igen 
viderehandlet, denne gang til KTM.

Nogle af de viste billeder er taget 
på Husqvarnamuseet andre hos Bernt 
Lindström, af  hvem jeg købte min 
1927 model 180. Han har blandt andet 
godt 10 -15 spændende 30’er Husqvar-
naer stående på sin store slikfabrik i 
Jönköping. 

Jeg vil slutte min artikel om spændende 
Husqvarna her, men som mange af 
Veteranens læsere er bekendt med, 
fejrede fabrikken store succeer frem 
til midt-80’erne inden for motorcross 
sporten, men det falder uden for dette 
blads rammer. Ligeledes har jeg ude-
ladt at beskrive en række spændende 
tekniske løsninger såsom flexkoblin-
gerne i tandhjulene på motor og bag-

Bernts unika, en 700 cm3 med topventiler og 
tørsump fra 1932-34. Motoren var en af  7 

eksperimentalmaskiner til politiet, de andre 
havde almindelig oliesump. Sidevognen er en 

HVA sidevogn  fra midt-30’erne.

1934 350 cm3 TTmodel firtakts. Muligvis eneste tilbage i verden.

1935 500 cm3 TT firtakts. Denne maskine vandt tysk Grand Prix i 35

700 cm3 set fra den anden side. 
Lydpotten er støbt aluminium. 
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hjulsnav, da disse teknikaliteter bør 
reserveres til en ”Månedens Veteran”, 
der mere detaljeret kunne omhandle 
een af Husqvarnas spændende mel-
lemkrigsmotorcykler.

Så kære veteranvenner, et flyt til 
udlandet kan åbne sjælen for nye 

oplevelser, så selv om vor flytning 
fandt sted, da huspriserne i Danmark 
var i bund, har vi, specielt jeg, svært 
ved at få hænderne ned (eller som 
Hanne siger: ”dine hænder er så højt 
løftede, at du ikke får lavet en  sk....  
inde i huset”).

Vi ses måske, ring hvis jeg kan være 
til hjælp,

Ole 
Telefon +46 709 240677
email: oartved@gmail.com
 

Model 61 fra 1931. 
600 cm3 Sturmey Archer motor. 
Blev markedsført som sidevognsmaskine.
Fra Bernts lager.

350 cm3 topventilet ”gaderacer” med 
tørsump. Igen en af Bernts spændende 
MC’er. Modellen  produceredes fra 1931 
til 35. Bernts er en 35’er, den eneste 
årgang der blev malet rød.

Og så til en 1000-kubikker fra 1934, 
model 130, primært lanceret til 

sidevogns-brug på de dårlige svenske 
veje. Samtidige solomaskiner var en 

anelse smallere og hed 120.

Sidevognens ankermand trækker til - den er tung at få fristet fra søen.

Typeskiltet på sidevognen: Fa. Eigil Nielsen Odense-Danmark, nr. 115.

Ove Rasmussens Husqvarna 1929. 500 cm3, bygget til sprit, komp. 12:1, 
100 miles/time, rundbane. Nu ombygget til benzin 10½:1. Læg mærke til 
den korte gearstang med gummiknop, der også kan betjenes med knæet, 
når der køres rigtig stærkt. Der er bygget 10 stk.: 1 i magasinerne på 
Husqvarna museet, 1 kørende i Sverige (red.).

Anders Torp 
Knudsens 

Husqvarna 
1929 680 
cm3  med 

JAPs GTOY 
racing motor. 

Den ene af 
3 prototype 

MC’er.
(red.).
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En dag i pinsen var det rigtig stille vejr og sol. Jeg 
tænkte, at jeg ville sejle mig en tur i Farum Sø. 
Her er jeg vokset op på Klaus Nars Holm – så jeg 

kender søen ud og ind. 

Jeg puttede båden op på VW’en, anker og rive ligeså. 
Måske der var nogle fiskeblink, jeg kunne finde. En af 
mine venner Niels Peitzsch tog også med, så han kunne 
filme lidt. Vandet var rigtig klart, 3 meter sigt, det er 
sjældent. 

Der var masser af flasker fra 50’erne. Det blev til 30 
flasker og dåser - med pant. 

Pludselig var der en grå skygge – anderledes end 
bunden. Var det en olietønde? Nej … der var et stort hul 
til ankeret, den måtte hæves. Den var meget tung. Jeg 
fik den alligevel trukket op mod båden og Niels måtte 
overtage roningen, så vi kunne få den ind på land.

Den er for rådden til restaurering. Den har aluminiums 
ring som næse og en krom liste for oven på kassen og 2 
krom lister bag sædet. 

Det kan være min far, der har smidt sidevognen i søen 
i 60’erne, nu har jeg ryddet op efter ham. 

Søen & Sidevognen
Af Johan Overbye

Sidevognens ankermand trækker til - den er tung at få fristet fra søen.

Johan Overbye med ”fundet”

Typeskiltet på sidevognen: Fa. Eigil Nielsen Odense-Danmark, nr. 115.
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Skagenløbet 2009
Fotografer: Margit Holm, Søren Ardal, Claus Ardal, Gorm Wæhrens

Det bedste til dato - af de 11 jeg 
har deltaget i Skagenløbet. Det 

skyldes en fantastisk rute, milde 
landskaber, ganske få byer. 

Dertil god forplejning på pause-
stederne og dejlige hoteller. 

Det bliver svært at gentage i 2010, 
men alle bag Skagen-løbet gør et 
kæmpe frivilligt arbejde, så ..... ... 

På årets løb så vi i Nyborg regn-
buen og dens spejlbillede og for 
enden af den ...... ....  

gtw 
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ALM. SUND FORNUFTWWW.ALMBRAND.DK

NORDISK VETERAN
- gammel kærlighed ruster ikke

• 25% rabat på veterankøretøj nr. 2, 
hvor der tegnes ansvar og kaskoforsikring

• Der ydes yderligere rabat, såfremt du er
Pluskunde i Alm. Brand.

• Aftale med Dansk Autohjælp 
(kun for veterankøretøjer)

• Forsikringssummen fastsættes individuelt
efter køretøjets handelsværdi.

• Gratis byggeforsikring (kræver min. ét 
andet veterankøretøj samt indboforsikring
i Alm. Brand) - dækker op til 167.596 kr.

Midtermolen 7, 2100 København Ø
Tlf. 70 21 70 75 · Fax 70 21 70 76
e-mail: nordisk@veteranforsikring.dk

- et Alm. Brand selskab

Ring og hør nærmere om vores tegningsregler og 

kundefordele, eller klik ind på vores hjemmeside:

www.nordiskveteran.dk

FORSIKRINGSPRÆMIER 2009 KUNDEFORDELE

Eks. på Veterankøretøj - 1974 Klassisk køretøj - 1983
dagsværdi Ansvar og kasko Ansvar og kasko

i kr. 1/1 årlig præmie 1/1 årlig præmie

25.000 516 1.271

50.000 646 1.588

75.000 751 1.849

100.000 871 2.013

150.000 1.011 2.489

200.000 1.183 2.913

300.000 1.560 3.841

Kun ansvar 192,- 434-

V-904.indd   14 27-07-2009   00:59:52



      15  4-2009

Fladtankerløbet 2009 - Rinkenæs
 
fotografer: Svend-Erik Olsen, Gorm Wæhrens

Hist hvor vejen slår en bugt, 
kører Pilgaard nok så smukt.

Og sådan var det ved Rin-
kenæs - kønne omgivelser, 
2 klippetænger og 2 hem-
melige tidskontroller.

Et løb hvor snakken er i 
højsæde.

Billederne fortæller 
resten.

red.
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Jens Kristian Jørgensens Rudge er på 
sprøjten? Eller direkte insprøjtning!
Hvad er der mon i sprøjten?

Først tak for et godt Jyllands-
løb, i sidste weekend. 

Det var første gang vi var 
med til et veteran arrangement, 
men bestemt ikke sidste. Hygge, 
venlige mennesker og udsøgt 
betjening, gør at vi meget gerne 
vender tilbage.

Egeskovløbet er allerede 
skrevet i kalenderen.

Hilsen Jørn Lunø, 1999

Det var et fantastisk Jyl-
landsløb - tak for det. 

Glæder os til nye mc-træf.
Med venlig hilsen

Peter og Margit Holm

Du Gorm - de billeder der 
blev taget af hver enkelt 
foran borgen - hvor kan man 
se dem/købe dem. Det kunne 
være hyggeligt at have.

Vi ses Margit

Jo - mange lægges på www.
dvm.dk og har du behov for 
flere mail gtw@c.dk og bestille 
en CD.

Jyllandsløbet er et løb, som flyt-
ter rundt i hovedlandet. Det gør 
også, at der er forskellige løbsleder 

på hvert år. Disse løbsleder har som 
regel tænkt over i flere år på, hvordan 
”deres” Jyllandsløb skal se ud. 

Således ved jeg, at løbsledelsen i år 
ville vise os deres flotte egn frem, og 
de havde tænkt at det skulle være for 
alle, både nye og gamle deltagere. Det 
lykkedes begge dele samt en hel masse 
mere. 

Det havde regnet det meste af ugen 
op til løbet, men fredag aften da vi 
skulle slå telt op, blev det tørvejr og 
var det resten af weekenden, det var 
flot klaret. 

Løbet blev afviklet i en dejlig afslap-
pet og hyggelig atmosfære. 

Tak til Gorm og Bjørn samt alle 
andre som hjalp til før, under og efter 
løbet.

Hilsen familien Sørensen, Mariager

Jyllandsløbet 2009 - Skive egnen

Fotografer: Susanne Jensen, Spøttrup Borg, Margit Holm, Peter Carroll, Gorm Wæhrens

Grusvej - ikke grusvej var en 
mulighed de 100 køretøjer 
kunne udfordre sig på. 69 

havde valgt nyvaskede asfaltveje og 
76 grusvejene, der ikke støvede efter 
fredagens gode regn. 

En højdeprofil over ruten kunne give 
kørerne en fornemmelse af, hvornår der 
skulle sættes ind!

Der var lagt vægt på at nye deltagere 
skulle have en god oplevelse af et ori-
enterings- og pålidelighedsløb 

De to ruter havde de fleste steder  ens 
forløb, men flere gange kørte de hver 
sin vej. Det kunne tængerne afsløre. 
Eneste uforudsigelige forhindring var 
køer der skulle krydse grusvejen! 

Udover KB Motor lagde Spøttrup 
Borgmuseum lokaler til. 

Vandrepokalen gik til Stephen 
Møller, der gennemførte på en New 
Imperial 1914.

løbsledelsen Bjørn og Gorm

Niels Peter Villadsen på sin BSA Silverstar 1939 med 
venstregående Kjeld Pedersen starter fra Lundø Camping. 

Poul-Erik Dausen og Ove Hjort slapper af.

Søndagens tur ser familien Olesens samling.  

Tak for en dejlig tur på Skive egnen. 
På trods af vejret i fredags gik turen 

jo utroligt godt i lørdags
Mhv Ole H. Pedersen

Ove Hjort og Henry 
Døssing er starter.
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Jens Kristian Jørgensens Rudge er på 
sprøjten? Eller direkte insprøjtning!
Hvad er der mon i sprøjten?

Det var et fantastisk Jyl-
landsløb - tak for det. 

Glæder os til nye mc-træf.
Med venlig hilsen

Peter og Margit Holm

Du Gorm - de billeder der 
blev taget af hver enkelt 
foran borgen - hvor kan man 
se dem/købe dem. Det kunne 
være hyggeligt at have.

Vi ses Margit

Jo - mange lægges på www.
dvm.dk og har du behov for 
flere mail gtw@c.dk og bestille 
en CD.

Tak for de venlige ord om besø-
get på Spøttrup. Vi var også møj 
glade for det. Vi var så glade for 

Jeres besøg (selvom jeg selv var syg den 
dag og ikke kunne komme), at jeg ikke 
synes, at I skal betale entre. 

Tilgengæld ville vi vældig gerne 
have besøg fra Jer en anden gang, enten 
i dette regi eller et andet. Kunne vi ikke 
finde ud af det? 

Nu ved jeg ikke, om du har opkræ-
vet en masse penge hos jeres folk for at 
betale entre herude og det dermed kan 
give jer problemer, men ellers synes jeg 
vi skal holde fast i at denne omgang 
var "på os."

God sommer - mvh
Thomas Høvsgaard, Museumsleder

Ole Pedersen afprøver ny hjælm!Alice Sejerskilde får tiden noteret.

Margit Holm og Poul Kastrup slapper af 
på Lundø Camping.

”Robin” Åge Dahl hjælper Anita Lassen.  

Hovedsponsorerne Herning 
Stumpemarked, Svend 
Aage Mortensen og DVM, 
Lars Klitgaard  får tilbage 
i nyslået kobbermønt fra 
Spøttrup Borg.

”Der slages mønt” 
råber ”munken” Steen 
Reinholdt og viser 
resultatet.

”Jomfru” Susanne Jensen 
klar til optagelse.

KB nyder Helle Jensens AJS. 

Familien Rasmussen  fylder godt ved Lyby Strand, 
hvor Jette og Leo Hinge noterer tiderne.

Mette og Anders første job 
som official - håber på flere 
jobs og gerne en veteraner.

Niels Peter Villadsen på sin BSA Silverstar 1939 med 
venstregående Kjeld Pedersen starter fra Lundø Camping. 

Poul-Erik Dausen og Ove Hjort slapper af.

Søndagens tur ser familien Olesens samling.  Søndagens tur havde stop på Hjarbæk Havn med Limfordssjægtene. 
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KlubnytKlubnyt
Jeg er glad for, at der er tanker om vores 
løb. Det betyder, at der er engagement 
i vores klub, og det er godt. 

Fysiske afstand og historiske arv
Hvis man tager et Danmarkskort, der 
dækker fra Skagen til København, 
vil man opdage, at er er visse fysiske 
begrænsninger i, hvilke veje man kan 
vælge. Da vi skal over Limfjorden og 
der er 8 muligheder for at komme over, 
så sætter det sine spor på ruten til et 
Skagenløbet. 

Det er også klart at vores sponsorer 
naturligvis vil have noget for deres 
penge, og ønsker at vi skal komme til 
bestemte byer. Så kørsel i byer kan vi 
ikke undgå. 

Med hensyn til København, ja så 
går ruten fra Skagen til København og 
omvendt, og for mig er det således at vi 
skal til København, eller i det mindste 
til Storkøbenhavn. Det skal vi af histo-
riske grunde. De første løb var hele 
vejen fra København til Skagen. De var 
før DVM blev dannet, og er således en 
del af den historiske arv.

”Gammelt skrammel”
Det er ikke en betegnelse jeg ønsker 
at anvende om mine motorcykler eller 
andres. 

Her i klubben har vi veteran motor-
cykler og ikke skrammel. Vores motor-
cykler skal være i en stand således at de 
kan bruges i trafi kken, der fi ndes i dag 
også i byerne. Der er ingen begræns-
ninger for, hvor vi må køre. 

Vi har som fører pligt til at sikre at 
vores køretøj er i lovlig stand og hvis 
den er det, kan og må den kører på alle 
offentlige veje i Danmark. 

Hvis ens motorcykel ikke kan klare 
det, så er der kun en mulighed, nemlig 
at afl evere nummerplade og sætte 
motorcyklen på museum. Det vil være 
meget trist og vil ikke leve op til vores 
formålsparagraf. 

Maskinkontrol
Det ovenstående gælder altid, når vi 
holder Maskinkontrol, så er det for at 
sikre at alle har kørekort, en godkendt 
styrthjelm samt at se om den motor-
cykel man kommer med er inden for 
klubbens love. Vi skal ikke tjekke, lys, 
horn, etc. Det er til enhver tid førerens 
ansvar at sikre at motorcyklen er i 
lovlig stand.

Farlige trafi ksituationer
Erik Schou beskriver i VETERANEN 
2009, nr. 2 side 22 om kørsel på motor-
vej i regnvejr og en farlig situation. 

Det er ikke i min magt at sørge for 
tørvejr, ej heller kan jeg gøre noget ved 
andres hensynsløse kørsel. 

Derimod kan vi alle hjælpe dem af 
vores kammerater, som skaber farlige 
situationer, ved f.eks. at stoppe i et kryds 
for at se på kort, eller ikke holder ind til 
siden ved posterne. Det har vi alle en 
pligt til at påpege for de pågældende. 
Jeg har mange gange tænkt: Hvorfor 
skal man læse kort lige her, hvor man 
er til gene? 

Jeg skal også indrømme, at jeg ikke 
har påtalt det, men det skyldes nok at 
vi alle sammen gerne vil være fl inke og 
rare. Prøv at kigge kritisk men venligt 
på jeres egen og andres kørsel. Spørg 
venligt indtil en bestemt situation I har 
oplevet. Det kan være at vedkommende 
ikke var klar over, hvordan det opleve-
des af andre. 

Sikkerheden er ikke kun løbslede-

rens ansvar. Det er i høj grad delta-
gernes ansvar.

Elektroniske hjælpemidler
Vi er i DVM en klub som bygger på 
tillid og respekt, jeg har tillid til at 
ingen bruger GPS, cyklecomputer og 
jeg har respekt for de dygtige orien-
teringskører vi har i klubben. De skal 
ikke mistænkeliggøres, bare fordi de er 
dygtige. Vi kan alle påtale evt. cykel-
computer, hvis vi ser det.

Hvad får I for pengene til 
Skagenløbet

Deltager, spise/overnatning/plakette mm. 1780 kr.
Opsamler, bagage, udlægning mm. 375 kr.
Programmer, pokaler mm. 60 kr.
I alt 2215 kr.
Sponsortilskud, kontanter* 275 kr.
I alt deltagelse 2009 1940 kr.
* GF-Veteran samt Forsikringpuljen DVM

Ud over kontant tilskud er der bespis-
ning 4 steder og hvis vi sætter dem til 
50 kr stykket kan I se, at uden spon-
sorer vil prisen være mindst 2415 kr. 
altså en stigning på 25%. 

Hvis man så også har en nedgang i 
deltager antallet vil prisen for opsam-
ler, bagage mm. går op pr. deltager da 
prisen for dette er næsten den samme 
uanset deltager

Lars Sørensen 
sportsleder

Regner det fra sponsorerne drypper det 
på kørerne - maskineriet ruller bedre.

Foto: Claus Ardal.
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Løvfaldsløbet 12.-13. september 2009 Løvfaldsløbet 12.-13. september 2009 
Løbet starter lørdag den 12/9 i Slan-
gerup, der overnattes på Borrevejle 
Kursus & Idrætscenter, Lindenborg. 

Mål søndag i Frederikssund Golf-
klub, Skovnæsvej 9, 3630 Gerlev, søndag 
den 13/9. 

Ruten vil sno sig en del, hvorfor vel-
pudsede briller vil være en fordel.

Mødested: H. Willum Nielsen A/S. 
Københavnsvej 19, 3550 Slangerup.

Maskinkontrol, kaffe – rundstykker: 
kl. 830. Start: kl. 930.

Klasseinddeling: Der vil kun være to 
klasser: Solo og med observatør.

Løbet afvikles efter DVM’s løbs-
reglement og er åbent for motorcykler 
fremstillet før 01.01.1940.

Hvis man møder frem på en anden, 
end den tilmeldte, og nyere motorcykel 
vil rallypladen blive forsynet med et 
rødt skilt mærket ”Udgået”, og delta-
gelse sker uden for konkurrencen.

Ikke registrerede motorcykler kan 
deltage hvis de er godkendt i den nuvæ-
rende ejers ejertid og forsynet med løs 
prøveplade. Synsattest medbringes og 
fremvises sammen med kørekort ved 
maskinkontrol. Husk desuden bestem-
melserne mht. transport af børn. 

Alle deltagere – fører og observa-
tører – deltager for egen regning og 
risiko, hvorfor der ikke kan gøres 
ansvar gældende over for løbsledelse, 
DVM eller sponsorer. Der kan således 
ikke rejses krav for skade, som den 
enkelte deltager måtte forvolde på sig 
selv eller andre. Protester modtages 
ikke.

Der vil være transportmulighed for 
havarerede motorcykler og deres fører-
observatør. Transporten sker på eget 
ansvar, hvorfor det er ejerens ansvar at 
motorcyklen er forsvarligt fastspændt 
på lad/trailer. Ud over erstatning fra 
egen kasko-
f o r s i k r i n g 
kan der, hvis 
uheldet er 
ude, ikke for-
ventes erstat-
ning fra DVM 
eller løbsle-
delse. Ønsker 
en deltager 
ikke, at løbe 
den risiko der 
her er omtalt, 
må vedkom-

mende selv arrangere transport af sin 
havarerede motorcykel.

Tilmelding og betaling senest den 23/8 
til Henning Petersen, bikerhp@get2net.
dk. eller Codanvej 19. 4600 Køge. Tlf. 
21 73 62 40.

Deltagere som ønsker at følges ad 
skal meddele dette ved tilmelding.

Betaling indsættes på: Regnr. 0261  
Kontonr. 463625 5289 med tydeligt 
navn og klubnummer.

Løbsledelse: Erik Kristoffersen (978), 
Henning Petersen (1846) og Egon Niel-
sen(1354)

Erik giver sidste instrukser i 2008.DVM nr. HUSK tilmelding senest 23/8

Navn: MC mærke:

Adresse: Årgang:

Postnr. og  by: cm3:

Telefon: Mobilnummer:

Observatør:
 

Startgebyr for fører (hele arrangementet incl. overnatning excl. drikkevarer)

Startgebyr for observatør
Ekstra spisebillet til lørdag aften 

500,00 kr. 500,00 kr.

500,00 kr.  

á  160,00 kr.  

Anmeldelse senest 23/8 til Henning Petersen, Codanvej 19, 4600 Køge 
eller mail Henning på bikerhp@get2net.dk
Betaling på: Regnnr. 0261 Kontonr. 463625-5289 med navn + nr.

                  
                  

 I alt: 

Underskrift
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Klubeffekter 2008
 

knaphulsemblem 

45 kr.

skærm-plakette 

40 kr.

stofmærke, lille   

30 kr.

stofmærke, stor   

40 kr.

  klistermærke 

  20 kr.

 

Refl eks kørevest              100 kr
Fås i to størrelser.

Sælges bl.a. ved klubmøder. 
Hør evt. hos bestyrelses-
medlemmer. Se side 2.

Kontakt evt. Rita Bach.

KlubnytKlubnyt

 Annoncepriser 2009
 

1/1  side/år 8.000 kr.

 1/1  side/gang  1.800 kr. 

 1/9  side/år  1.000 kr. 

 1/9 side/gang  300 kr. 

 1/1 bagsiden/år 10.000 kr.

Trykte annoncer kommer gratis på 

www.dvm.dk

Nye medlemmer
DVM ønsker de 4 nye medlemmer hjerteligt velkomne og håber I får rigtig 
mange gode stunder med jeres interesse og i klubben.

Lars Skou Laursen (Medl. nr. 2133)
Brokbjergvej 35
8600 Silkeborg
 20 26 55 05
Ariel 500 cm3 1937
 
Per Grønning Simonsen (Medl. nr. 2134)
Lyngvej 4, Tolstrup
9670 Løgstør
 98 68 13 98
Ravat Blackburn 170 cm3 1924

Steen Jørgensen (Medl. nr. 2131)
Munkeklit 7
9990 Skagen
 98 45 03 88
Nimbus 748 cm3 1927
 
Mogens Chr. Olsen (Medl. nr. 2132)
Norgesvej 13
4600 Køge
 56 63 64 65
Zundapp 500 cm3 1934
 

Denne gamle 
dampdrevne cykel 
fra 1912 fi ndes 
på pier 45 i San 
Francisco, USA.
Han fi k kun 
bygget denne ene 
model. 
Jeg ved ikke om 
der er bygget 
andre i verden. 
Jeg havde 3 dage 
i byen inden min 
kones fætter og 
jeg drog afsted på 
to Harley Electra 
Glide rundt i 
Californien, 
Nevadag og 
Arizona. 
Mvh. Otto V. 
Lassen

Oplysninger søges
Forsidebilledet på sidste nummer: Finn Skou Laursen kan fortælle det ikke er 
Ariel. Det er Burman gearkasse som fl ere brugte. Niels Peter Villadsen har en 
formodning om, at det måske er en Matchless. Flere bud søges.

Derimod har Svend Kusk meldt sig som nuværende ejer af New Hudson  1932, 
topventilet, som var vist side 29 nederst. Den øverste motorcykel på denne side 
er en Sunbeam fra 1922-23. (red.)
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Løbs - og AktivetskalenderLøbs - og Aktivetskalender
20/8 Køretur til Gl. Rye Flyveplads
Se nærmere under Århus.

22/8 Alsløbet
Vi starter ved Bil-Co, Nørrekobbel 5, 
Sønderbog, hvor der serveres morgen-
kaffe fra kl. 9. Slutinstruktion kl. 1030 
med første start kl. 11.

Afslutning hos EUROMASTER, 
Nørrekobbel 7C, Sønderborg.

Alle MC’er til og med 1939 kan del-
tage. MC’er fra før 1920 deltager gratis i 
løbet. Speedometer vil blive afdækket. 
Protester modtages ikke.

Startgebyr betales ved ankomst, 
fører kl. 175, observatør kr. 150.

Tilmelding hos Anne Marie og 
Alfred Andersen  74 65 17 89 eller 
på Egeskov.

22/8 800-1530 Knallertstumpemarked
Det Store Knallertstumpemarked i 
Gjern. Peter Fredsted, MVKK,  86 93 
16 99.

30/8 Sensommertræf, Rindsholm Kro
Kontakt   86 63 90 44.  

3/9 Race Day, Mosten MC, Allingåbro
Kontakt Mosten MC  86 48 90 10.  
www.mosten-mc.dk

5/9 1000-1600 Veteranlastbiltræf Gjern
Veteranlastbiltræf. Jysk Automobil-
museum, Gjern.  86 87 50 50, www.
jyskautomobilmuseum.dk

12-13/9 Løvfaldsløb, DVM, Sjælland 
Løbet køres i år i det nordlige Sjælland. 
Start lørdag i Slangerup, overnatning i 
Borrevejle Idrætscenter, og mål søndag 
i Frederikssund.

Tilmelding kommer i næste Vetera-
nen. Vel mødt. Hilsen Erik, Henning 
og Egon

20/9 Rold Skov løvfaldstur.
Se under Nordjylland. 

Henvendelse vedr. arrangementet til 
Kurt Solskov, (1821),  9838 5164.

3/10 Natløbet
For 9. gang afholdes Natløbet, i år ved 
fuldmåne. Kontakt Lars Sørensen på 
 98 54 10 30

4/10 Swapmeet, Andelslandsbyen 
Nyvang, Holbæk
Kontakt  49 13 25 40. www.damp-
tromleklubben.dk

10/10 Veterama, Manheim, Tyskland
Kontakt www.veterama.de

17/10 Bilmesse & Brugtmarked, Fredericia
Kontakt  4027 6464. www.bilmesse-
brugtmarked.dk/bilmesse-brugtmarked

24/10 Generalforsamling DVM
Vores generalforsamling i år bliver på 
Fyn, nemlig lørdag den 24. oktober kl. 
1100 på Vissenbjerg Storkro.

Forslag til behandling på general-
forsamlingen skal fremsendes senest 
8 uger før.

24/10 Natløb, Midtsjælland
Løbet er åbent for motorcykel fra før 
1. januar 1960.

Start kl. 2000 og slut 2400: Svenstrup-
vejen 14, 4130 Viby Sj.

Tilmelding på  4642 0262 eller  

2555 1121 senest den 10/10 2009

31/10 Stumpemarked Herning
Kontakt Svend Aage Mortensen,  97 15 
16 03. www.stumpemarked-herning.dk

27/3 2010 Stumpemarked Herning

Har du arrangementer du mener skal i 
løbs- og aktivitetskalenderen så kontakt 
lokalredaktøren eller veteranen@dvm.dk

Der var inviteret til Nordisk Indian Rally og ”American Old timer”Rally på Mosen 
MC. Således var der selvfølgelig mange Indianere fra både ind og udland, en del 
Harley-Davidson og en enkelt Henderson. Dertil denne specialitet af en elegant lavet 
hjemmebygger - en Ford V8, som Torke S. Schønning Petersen iagttager. 
Foto. Gorm Wæhrens.
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Nordjylland
Klubmøder afholdes 1. onsdag kl. 1930 i 
hver måned (dog 2. onsdag i januar og ikke 
i juli) på Comwell Kongreshotel i Rebild.

Klubmøde den 3/6 2009.
Vores formand bød ca 45 medlemmer 
velkommen, og sagde at august mødet 
skulle være ”ude af huset” eet eller 
andet sted, hvor vi kunne mødes på 
mc. Læs om det på hjemmesiden. Og 
kan du ikke det, så spørg en af de andre 
klubmedlemmer.

Hans Sørensen, bad om ordet. Han 
efterlyste sin nr. plade med nr. S5000, 
der er tabt under Skagen løbet omkring 
Ledøje. Hans udlovede endda dusør, 
så det kan godt betale sig at se efter i 
grøftekanterne ved Ledøje.

Herefter gav formanden ordet til 
medlem nr. 2073 Poul Erik Sørensen 
fra Randers, som under ingen omstæn-
digheder er et ubeskrevet blad i motor-
sports kredse, når det drejer sig om 
såvel biler som motorcykler. Som dreng 
cyklede han gerne 60 km til Løvelba-
nen og hjem igen.

Poul Erik startede med at fortælle 
om sit første møde med Skagen-Køben-
havn løbet i 1965. Han var sammen med 
sin senere kone, Else stærkt involveret i   
løbsdeltagernes ankomst, forplejning 
og videre afgang fra Randers. 

Randers har jo altid været en højborg 
for motorsporten, hvilket også dengang 
kunne ses af byens engagement i hele 
arrangementet, som havde karakter af 
feststemning.

Poul Erik havde så mange gode facts 
om dette arrangement, så det kan for-
tjene en separat artikel.

Før Poul Erik selv forsøgte sig i 
Skagen løbet, har han altid gået og sagt, 

Landetrundt

Kommende arrangementer

Klubmøde onsdag 2/9 kl. 1930

Palle Høst Andersen, Korsør fortæller 
om sit liv med Motorcykler og motor-
sport. Han kalder foredraget: Fra  BFC  
´́ røvskubber´́  til dansk mester i Moto 
cross og MC Touring som pensionist.

Kaj V. Pedersen 

Søndag 20/9 Rold Skov 
Løvfaldstur.
Vi kører den sædvanlige Rold Skov 
Løvfaldstur. Vi mødes på P pladsen 1 
km syd for indkørsel til Rold Stor Kro. 
Altså samme sted som tidligere.

Vi serverer kaffe m.v. fra kl. 930. Køre-
turen starter ca. 1015.. Vi slutter ved fro-
kosttid, hvor vi nyder vores medbragte 
madpakke og drikkevare.

Henvendelse vedr. arrangementet til 
Kurt Solskov, (1821),  9838 5164.

Midt- og Vestjylland
Klubmøder afholdes 2. onsdag i  hver måned 
på Grenevej 4, Astrup, mellem Videbæk og 
Skjern. Alle er velkomne.

Kontaktperson: Karl E. Holt, Borrisvej 16, 
6900 Skjern,  9736 6179.

Århus
Klubmøder afholdes hver lørdag fra 
kl. 930-1130 i Rønnebo, Nordentoftsvej 7, 
8220 Brabrand.
Der laves kaffe med evt. brød til. 
Drikkevarer kan købes. 

Torsdag den 12/5 køretur til Kalø
Vi var 6 mc’er og 8 personer, der var 
mødt op på pladsen på Randersvej. 
Solen stod stadig fint på himlen. Vi 
kørte langs kysten via Vosnæs og Følle 
til Rønde, for til sidst at ankomme 
til Kalø. Der var allerede ankommet 
adskillige køretøjer, men i løbet af 
den næste time kom der mange, såvel 
biler som mc. Torben fra Følle var kørt 
derud i sin fine Jaguar. Han var meget 
betænksom og havde en forfriskning 
til os fra lørdagsklubben. Mange tak 
for det Torben. 

Efter et par timer var vi nogle der fulg-
tes ad tilbage mod Århus. Solen skin-
nede stadig, så det var en fin tur hjem.

at det vel ikke kunne være så vanske-
ligt gennemføre og vinde sådan en tur. 
Han har ændret det i retning af, at det 
egentlig er fantastisk at en solokører 
kan klare både at holde styr på kort, 
finde vej og poster og så endda komme 
i mål med få strafpoint.

Poul Eriks optræden indtil nu, har 
været som observatør for  Palle Høst, 
som måtte forlænge sidevognen for at 
Poul Erik kunne krænge sin 188 cen-
timeter ned i sidevognsædet.

I 2009 forløb 2 første dage rimelig 
planmæssigt, som det  nu går på sådan 
en tur.

På 3. dagen skulle ekvipagen Palle/
Poul Erik følges med Henning Bang, 
da begge havde startproblemer, Poul 
Erik skubbede Henning. Havde godt 
fat i bagstiveren, så da Hennings BSA 
fik tænding, glemte Poul Erik at slippe. 
Resultat: en næsestiver fra asfalten. En 
tur på Odense skadestue og ikke med 
på sidste del af turen, som Palle så 
kørte på fornemmelse og lurenkig. 

Poul Erik sluttede med en karakte-
ristik af de øvrige medlemmer, som 
interessante og tålmodige, der gerne 
vil ”skrue” og løse tekniske problemer. 
Det er folk som har sammenfaldende 
interesser og er altid god for en histo-
rie.

Poul Erik interesse er stort set kort-
læsning. Dog måtte han indrømme at 
Palle på sidste dagen uden observatør 
havde forbedret deres placering med 
en enkelt plads. Lægger ikke skjul på 
at hans mål er førstepladsen, og at han 
kører for at vinde.

Poul Erik Sørensen havde ikke næsen 
for langt fremme på Skagenløbet - ville 
blot hjælpe med et skub. Palle Høst 
Anderrsen måtte køre selv på 3. dagen, 
og forbedrede sin samlede placering i 
Skagenløbet 2009.
Foto: Margit Holm
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af med spisning, som vanligt var det 
noget fra den store grill. Det var en dag 
uden skyer på himlen, så vi var noget 
røde i hovederne, da vi kom hjem.

Grundlovsdag 5/6
Motorhistorisk køredag. 
Kl. 1330 var vi 8 mc’er med lige så 
mange mennesker, der var mødt op 
i Linå hos Finn Skou Laursen. Sidste 
år var de 4, der kørte en tur på samme 
dag. De blev enige om at gentage turen 
igen i år. Det var vi nogle, der var glade 
for, at de ville. 

Det blev en rigtig flot tur fra Linå 
via Svejbæk, Silkeborg, Virklund til 
marinaen i Ry, hvor vi holdt en ispause. 
Vejret var noget skyet, og der kom da 
også lidt regn, temperaturen kunne 
godt have været noget højere. 

Derefter videre rundt om Mossø, 
hvor vi holdt en kort pause, for til sidst 
at slutte ved Tulstrup Kro til aftensmad, 
stegt flæsk med persillesovs. Det er 
bare noget de kan på den kro. Vi glæder 
os allerede til næste år.

Lørdag den 6/6 tur til Gjernmarked. 
Vi var 4 mc’er, der var mødt op kl.8 
på Bilkas p-plads. Solen skinnede fra 
en næsten skyfri himmel, så det var 
behageligt at have den i ryggen på vej 
til Gjern stumpemarked. 

Det er et par år siden jeg har været 
der sidst. Jeg var lidt overrasket over 
at pladsen ikke var mere fyldt op end 
tilfældet var. Måske skyldes det mar-
kedet tæt på ved Kongens Bro. Vi fik 
dog fint formiddagen til at gå med at 
kigge i kasser mm. Midt på dagen kom 
der dog en del tunge skyer, men det 
lykkedes dog at komme hjem uden at 
blive våd.

Jørgen Møller(945)

Kommende arrangementer:

Torsdag 20/8. Køretur til Gl. Rye 
Flyveplads. 
Mødested for gamle køretøjer. Hver 
torsdag er der træf på pladsen i 
sommerhalvåret. Vi mødes ved 
Rønnebo, Nordentoftsvej 7, 8220 
Brabrand kl. 1630. Fælleskørsel tilbage 
til Århus ca. kl. 20.

Jørgen Møller (945)

Sydjylland
Møderne afholdes som regel den 1. 
lørdag i måneden, hhv. efter afdelingens 
aktivitetskalender på Seggelund Cafeteria, 
Seggelund Hovedvej 55, 6070 Christiansfeld, 
(Hovedvej 10)  74 561366.

Fyn
Klubmøderne afholdes 2. onsdag i 
månederne oktober - april kl. 1930 i 
Vissenbjerghallerne. Er der ændringer vil 
det fremgå her i bladet.

Carl Elmers samling i Ebberup 
søndag den 28/6
Vejret viste sig for sin allerbedste side 
denne dag, og flere end 30 motorcykler 

Lørdag den 30/5 Skanderborgløbet
Vi var 3 mc’er og 4 personer, der var 
mødt op på Skanderborgvej i Viby. 
Den, der senere på døgnet skulle blive 
til Pinsesolen for nogle var allerede højt 
på himlen. 

Vi kørte så til Realskolen i Skander-
borg, hvor løbet skulle begynde. Der 
var tilmeldt ca. 115 mc-er. Det er 13. 
gang Niels Dygaard laver dette flotte 
arrangement, og som sædvanligt med 
høj kvalitet, hvor der også er tænkt på 
de mindre detaljer. 

Dette var ikke et orienteringsløb 
som i DVM, men et løb, hvor der var 
forskellige sjove opgaver ved de poster 
man mødte undervejs. Det kunne være 
af såvel historisk- som af teknisk art. 
Kl. 1730 var der præmieoverrækkelser 
i mange kategorier. Til sidst sluttede vi 

Historisk køredag: Ispause ved Gudenåen i Ry.

Her holder vi på pladsen ved Kalø, hvor der var mange 
historiske køretøjer, både biler og mc.
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var med for at deltage. Vi mødtes ved 
den nedlagte brugs i Ebberup, hvor 
Carl Elmer Madsen har flyttet sin sam-
ling af klassiske motorcykler, sports-
vogne og speedwaycykler hen for at 
få bedre plads. 

Planen var egentlig, at vi skulle starte 
dagen med at køre en tur i omegnen og 
komme tilbage for at nyde madpakken 
og se samlingen, men mange kunne 
selvfølgelig ikke nære sig og var i fuld 
gang med at lade Carl Elmer fortælle 
og var lidt vanskelige at drive sammen 
til køreturen. 

Det lykkedes dog at komme af sted, 
og vi kørte en tur i det smukke land-
skab ud til fyret på Helnæs. Helnæs er 
spændende, det er som om tiden har 
stået stille i de sidste 50 år. 

Da vi kom tilbage var der sørget for 
stole og borde, så der var plads til alle, 
og da madpakkerne var spist, blev der 
serveret kaffe og kage, og så var det tid 
til at se på sagerne igen og lade Carl 
Elmer fortsætte med fortælle videre 
om klenodierne. Svend Nissen sup-
plerede med at fortælle om en del af 
speedwaycyklerne.

Der er rigtigt meget spændende at se 
på hos Carl Elmer. Maserati’en måtte vi 
dog undvære, da den ikke er hjemme 
for tiden. Som ventet blev det en rigtig 
god dag.

Kommende arrangementer

Madpakketur søndag den 27/9
Helge og Elisabeth laver en tur til 
Båring Vig, hvor vi nyder maden et 
sted vi kan komme inden døre med 
madpakken. Vi mødes kl. 1030 ved OK 
tanken i Ubberud.

Klubmøde onsdag den 14/10
Alm. klubmøde.

Klubmøde onsdag den 11 /11
Program ikke fastlagt endnu.

Klubmøde onsdag den 9/12
Juleafslutning

Søren Højmark Jensen

Vestsjælland
Klubmøderne afholdes i klublokalet i 
Kulturhuset Skolegade 1, Korsør. 
Den første torsdag i hver måned fra kl. 10 
- 12 og i vinterhalvåret den tredje torsdag 
i hver måned kl. 19 - 22. Her vil klubben 
være vært ved en kop kaffe, og der kan 
købes kolde læskedrikke fra køleskabet til 
rimelige priser.

Fra BFC Røvskubber, til DM på 
BSA Gold Star og MC-touring 
som pensionist.
Under denne titel havde Vestsjællands-
afdelingen inviteret til diasshove over 
perioden 1951 til 2009, med ledsagende 
foredrag af Palle Høst Andersen i kul-
turhuset i Korsør 19/3 2009.

Det var vi mange der kørte til Korsør 
for at opleve, og vi blev ikke skuffet. 
Det blev en uforglemmelig aften med 
en masse minder fra de spændende 
dage igennem tiden.

Dem nede i Korsør kan bare det 
med at underholde. Først kunne man 
i cafeteriaen købe dagens ret for 45 kr. 
derefter gik vi ind i salen hvor der var 
stillet en masse spændende MC og 

knallerter frem til beskuelse.
Det første jeg lage mærke til var en 

flot BFC røveskubber 1951 fra Hans 
Jensen, en BFC lynette stod der også. 
Derefter svømmede jeg helt hen over 
en masse spændende Motocross cykler. 
Der var BSA Gold Star, BSA Victor og 
Metisse-Triumph Trophy, Greeves 
motocross og en trial model. Der var 
også Knud Lodals ARIEL HS racer, og 
mange andre spændende cykler, alle 
disse cykler var medtaget af hjælp-
somme mennesker fra klubben.

Kl. 19. begyndte selve foredraget, 
og igen blev man overrasket, for 
afdelingen havde inviteret mange af 
datidens skrappe motorkøre til at delt-
age på aftenen. Der var rigtig mange 
jeg kendte fra banerace. Jeg så Arne 
Nielsen, Boris Rasbro, Jacob Lynegård, 
Leif Malchau, Ole Petersen, Torben Dal-
skov, Hans Jensen,  Jørgen TT Nielsen, 
Keld Knudsen, Otto Slæbesko Nielsen 
fra Fyn, Helge Sahl en af Lohdalbrø-
drene og mange flere, men da jeg ikke 
er så god til at huske navne, vil jeg kun 
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lavet sit hjemmearbejde.
Der var billeder og fortælling om 

mange spændende ture, såsom Moto-
cross tur til Rusland med Arne Nielsen 
og Torben Dahl. Sidstnævnte kom for 
sent til færgen i København, så var 
der jo ikke andet at gøre en køre til 
Stokholm, men her var færgen også 
sejlet. Så var han kørt til Finland, 
bare for at konstatere at færgen igen 
var sejlet. Men han opgav ikke bare 
sådan, til Rusland ville han, og kørte 

så til grænsen, fik sig talt igennem, 
kørte til byen hvor løbet skule køres, 
kunne ikke finde banen, men fik en 
flink Russisk betjent til at køre med 
og vise hvor banen lå, så Arne og Palle 
kiggede lidt da Torben pludselig kom 
kørende, ledsaget af en betjent, ind i 
ryttergården.

Skulle jeg genfortælle hele Palles 
flotte foredrag, skal der mange sider til, 
men jeg vil dog nævne at igen havde 
han fundet på noget herligt. Der var 
afdelinger og billeder af mange for-
skellige racerkører fra hans tid. Her 
kan nævnes nogle få, fine billeder og 
omtale af Jacob Lynegård på Triumph 
Trophy.

Arne Nielsen-Boris Rasbro i deres 
velmagtsdage, Gunnar Sørensen 
som starter af Korsørløbet og som 
letvægtskører på Lunden, hvor Leif 
Malchau , John Arnsen og Bent Just 
sås midt i et stort felt i første sving på 
Lunden. 

Der var også et flot billede af Palle 
Buus, som deltager i Korsørløbet på 
en flot Triumph Trophy. Det kunne 
ikke undgå nogle kommentarer, at se 
Palle på en halvtredsercykel til løb i 
DVM regi.

Korsør afdelingen lejer salen til 

Tidligere motorkører med angivelse af daværende hjemsted, set fra venstre: Preben Christiansen, Køge, Leif Malchau, 
København, Ivan Nielsen, Næstved, John Hemmingsen, Maribo, Arne Nielsen, Sorø, Boris Rasbro, København, Preben Hjorth, 
Palle Høst Andersen, Bråby, Jacob Lynegaard, Køge, Jørgen TT Nielsen, Haslev, 

sige det var dejligt at hilse på så mange 
fra racerdagene.

Og så begyndte Palle Høst på et 
fantastisk spændende foredrag med 
diasshow. Vi kom hele vejen rundt, fra 
læretiden hos BFC i Skudderløse med 
Mogens Rasmussen, Jørgen cafeteria 
Nielsen og Palles start som racerkøre 
på BFC knallert og op gennem en 
utrolig spændende tid som racerkøre 
og delegeret inden for sidevognsrace. 
Palle er en ildsjæl og havde virkelig 

Et kig ned i ryttergården der var 
etableret på Kulturhuset i Korsør. 
Lige fra Lynette 50 cm3 fra 1952 til 
andre nyere og større maskiner.
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disse arrangementer, og giver gratis 
kaffe til sidst Så vi gav et beskedent 
beløb ved indgangen på 20 kr. Og da 
middagen kostede 45 kr., fik vi en dejlig 
aften for kun 65 kr. Når jeg går i Teater 
med min kone koster det ca. 360 kr 
uden spisning, pr. person.

Denne spændende aften var over-
været af ca. 130 personer plus de der 
kom med cykler og ellers hjalp til. Dem 
jeg talte med bag efter, var meget glade 
for det store arbejde de gør i Korsør 
for os.

Et stort tak fra 
Preben Hjorth, Holbæk.

Midtsjælland
Steffensgård, Kværkebyvej 79 , Kvær-
keby, 4100 Ringsted.

Skovboløbet 2009
For sjette gang afholdt den initiativrige 
Skovboliga sit løb for motorcykler op 
til 1960. Det er et løb der efterhånden 
tiltrækker flere og flere deltagere. I år 
var der tilmeldt 120 på motorcykler, 
deraf flere med sidevogn, og med pas-
sager på bagsædet på solocyklerne,  
kommer vi op på et betragteligt antal. 
Jeg hørte tallet 200 nævnt, men det er 
nok lige i overkanten. Men mange var 
vi i alt fald, og hvis deltagerantallet 
stiger yderligere de næste år, er der 
måske risiko for at løbet bliver kvalt 
i sin egen succes. Som Ole ”Gørslev” 
Jensen nævnte under briefingen var der 

deltagere der kom langvejs fra for at 
være med, ja, endog helt fra Jylland. 

Køge’s viceborgmester Finn Buch 
Petersen åbnede løbet og fortalte at han 
selv var motorcyklist i sine unge dage, 
og da han så alle de flotte motorcyk-
ler kunne han godt kunne få lyst til at 
køre igen. Måske på en veteran eller 
en klassiker. 

Ole sendte deltagerne afsted med 
en lille kommentar med på vejen for 
de flestes vedkommende. Det var ikke 
altid der var overensstemmelse med, 
hvad der stod i deltagerlisten, og hvad 
køreren mødte op med, men det har 
flere af os jo prøvet nogle gange. 

Edith og Christian Schmidt havde 
lagt ruten, og det må siges at det var 
en meget smuk rute, der mange steder 
fulgte Marguerite-ruten. 

Kontrolposterne var også placeret 
på nogle meget smukke punkter, bl.a. 
den på grusvejen ved Bregentved, og 
ved udkørslen af Faxe, den med ”kar-
toffelmaskinen” var med en pragtfuld 
udsigt over Faxe Bugt. Fra denne post 
og til Rødvig blev der kørt af nogle 
meget små og krogede veje, med hæk-
kene helt ud til vejkanten og minimalt 
udsyn. Godt man ikke mødte en stor 
lastbil her, for der var simpelthen ikke 
plads. Men den slags veje er typisk for 
det sydlige Stevns.

I Rødvig havn var der spisepause, 
hvor der vankede en sodavand til dem 
der ikke havde drikkevare med. Fra 

Rødvig gik turen så nordpå af velkendte 
veje, det er jo nærmest min hjemegn, 
med en enkelt post ved Turebyholm. 
Der viste sig ved ikke at være en post, 
men en drikkepause med en vand eller 
øl. Det skulle man vel nok kunne tillade 
sig på dette tidspunkt.

Vel ankommet til Gørslev igen til 
den traditionelle ”flødebolle kaste-
maskine” kunne man se tilbage på et 
yderst veltilrettelagt løb uden uheld,  
troede jeg. Jeg hørte nogen snakke om 
et sammenstød, hvor det havde været 
nødvendigt at tilkalde ambulance og 
en tur på skadestuen, men fik ikke veri-
ficeret det nærmere.

Præmieuddelingen stod Ole 
”Gørslev” Jensen for, og det var som 
sædvanlig en festlig affære. Da alle 
præmierne var delt ud viste det sig at 
der manglede en. På præmiebordet lige 
inden for døren stod der også en Bitter, 
der var tiltænkt Max Lunau som tak for 
at have deltaget i samtlige Skovboløb. 
En eller anden behjertet sjæl mente, 
at den hørte til på det ellers så over-
dådige morgenbord, og havde åbnet 
den, hvorpå den så var blevet druk-
ket. Da Ole fortalte historien vakte det 
selvfølgelig stor moro og udløste det 
helt store grin. Det skal siges at Max 
tog det med oprejst pande, og i øvrigt 
mente at hans præmie var gået til et 
godt formål.

Bortset fra uheldet med sammenstø-
det ude på ruten blev løbet afviklet i 
god orden, og det var som sædvanlig 
en oplevelse at være sammen med en 
masse gode, rare og sjove mennesker 
og deltage i deres ”små” fortrædelig-
heder, såsom at løbe tør for benzin og 
startvanskeligheder. 

Jesper Andersen fra Havdrup på 
sin flotte Vincent  H.R.D. Comet havde 
besvær med at starte efter posten i Faxe 

Vibeke og Verner Christiansens 
flotte Britisk Excelsior 1922 sendes 
afsted af Ole ”Gjørslev” Jensen.
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Ladeplads, men der er jo altid nogen, 
der ved noget om de mere specielle 
motorcykler, så ved fælles hjælp blev 
han kørende igen og fuldførte. 

Jeg vil da også lige nævne Gunner 
Sørensen der startede på en skøn og 
meget original B.S.A. ”Fladtanker”, 
men måtte køre tilbage og udskifte 
den med en Calthorpe Ivory af nyere 
dato, som han så fuldførte på.

I Stevnsbladet 6. juni var der en 
lille notits bagerst i bladet, signeret 
CS (Christian Schmidt?), hvor der stod 
”Veteranmotorcykler på havnen”. Det 
er rart at der bliver annonceret om den 
type begivenheder, men desværre får 
vi først bladet, hvor jeg bor om manda-
gen  Det gjorde ikke den store forskel 
for mit vedkommende, da jeg var ori-
enteret i forvejen, men andre i området 
ville måske gerne have set de gamle 
motorcykler.

Tak for en dejlig dag og vi ses for-
håbentlig igen til næste år.

Ole Bredahl Bentzen  (1830)

Klubmøde onsdag den 10/6
Midtsjællandsafdelingen havde denne 
aften forlagt klubmødet til APPLUS i 
Roskilde, hvor synsleder Ib Egegaard 
venligt og beredvilligt havde åbnet 
synshallen, således DVM medlem-
merne kunne få den at se, når de ikke 
skulle til syn.

En håndfuld medlemmer mødte på 
motorcykel, mens andre kom i bil. Til 
mødet havde vi forsøgt at få direk-
tøren for APPLUS, Arne Willerslev-
Legrand til at deltage. Det havde han 

også velvilligt givet tilsagn om, men 
da han er direktør for Europa, var han 
blevet kaldt til møde i Spanien i dagene 
omkring vores klubaften, hvorfor han 
havde meldt forfald.

Vi havde inviteret Arne W-L, idet 
han tidligere i år har været en del i 
pressen med et budskab om, at også 
motorcykler burde periodesynes. Det 
er han selvfølgelig blevet konfronteret 
med af flere motorcykelfolk både ejere 
af  moderne motorcykler og også ejere 
af veteranmotorcykler.

Meget tidligt i planlægningen af 
mødet havde teknisk chef i APPLUS, 
Poul Erik Christensen også givet til-
sagn om, at han ville møde op og for-
tælle om synsvirksomheden før og nu.

Poul Erik Christensen(PEC) havde 
forberedt sig meget grundigt til mødet, 
idet han havde fundet meget relevant 
stof frem vedr. veteranmotorcykler, og 
vi fik gennemgået reglerne i detaljer 
og fik forklaret, hvorfor nogle bestem-
melser er som de er, og hvorfor de ikke 
bare lige kan ændres, eller der kan dis-
penseres fra reglerne.

Videre fortalte Poul Erik Christen-
sen om APPLUS i sin helhed, herunder 
at der er APPLUS på 5 kontinenter med 
omkring 9000 ansatte på verdensplan. 
Firmaet er beskæftiget med mange 
andre ting end synsvirksomhed som 
i Danmark. Firmaet har f.eks. mange 
certificeringsopgaver. Aktiemajori-
teten er på amerikanske og spanske 
hænder. Der synes ca. 17 mill. køretøjer 
på verdensplan af ca. 2000 synsmed-
arbejdere.

Derpå fortalte PEC om ændrin-
gen fra statsvirksomhed i Statens 
Bilinspektion(SB) til privat virksom-
hed, som helst skal give overskud. Den 
1/1 2005 gav en lovændring mulighed 
for, at SB kunne sælges til privat ejer, og 
SB blev solgt for 475 millioner kr.

Endelig beskrev PEC, hvor let det 
reelt er at etablere en synsvirksomhed. 
Det kræver en mekanikeruddannelse 
+ 14 dages kursus og en etableringsud-
gift til div. udstyr på ca. 100.000 kr.

Det siger sig selv, at det ikke vil være 
det samme syn, som foretages af en 
veluddannet synsmedarbejder, og PEC 
lagde da heller ikke skjul på, at der til 
stadighed ses nysynede køretøjer, som 
slet ikke opfylder lovens krav, dels fordi 
der er konkurrence, hvilket betyder, at 
nogle synsfolk kan føle sig fristet til at 
se igennem fingre med ting, der burde 
rettes, for at undgå kundeflugt. PEC 
lagde heller ikke skjul på, at der var 
flere synsfolk, der havde måtte sænke 
”overliggeren” i forhold til tidligere. 
Som han nævnte, så er det således, at 
i det tilfælde, hvor en sælger skal have 
synet et køretøj, så ønsker han at få så 
lidt for synsgebyret som muligt, mens 
en køber ønsker det absolut maksimale 
for synsgebyret.

Alt i alt en god og informativ aften 
for dem, der deltog. Blot ærgerligt, at 
kun 20 fandt vej til synshallen.

Til slut mange tak til Ib Egegaard 
og Poul Erik Christensen og tak til 
APPLUS for kaffe, kage og vand.

Stjerneløbet den 17/6 09
En af de smukkeste sommeraftener, 
startede Stjerneløbet fra 5 forskellige 
steder på Sjælland. 21 motorcykler 
kørte ad snoede veje og mødtes på Her-
slev Havn, nordvest for Roskilde.

Her blev vi trakteret med kaffe, 
kage, is og grillpølser, et rigtig godt 
arrangement. Efter et par timers hyg-
geligt samvær, gik turen atter hjemad 
ad de små veje og i den flotteste sol-
nedgang.

Vi håber på at kunne gentage arran-
gementet til næste sommer.

Med venlig hilsen
Gunner

Gunner Sørensens skønne meget originale 
BSA Fladranker i godt selskab.
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Plan for sommer og efterår 2009 i 
DVM Midtsjælland

12/8 kl. 1900: Klubmøde i Kværkeby. 
Hyggesnak uden anden underhold-
ning.

Søndag 16/8 kl. 10 - 12: Madpakketur.
Vi mødes, enten I kommer i bil eller på 
MC, på P-pladsen foran Tune Lufthavn 
kl. 1000.

Derefter skal vi se redningshelikop-
teren i eskadrille 722, hvis den ikke er i 
opgave. Vi er lovet at få en orientering 
af besætningen, mens vi nyder en kop 
kaffe og et stk. brød.

Efter orienteringen er det på egen 
hånd. Madpakken kan evt. nydes i 
græsset ved lufthavnen, hvis vejret til-
lader det, man kan køre hjem, man kan 
køre en gruppetur på MC mv. mv.

Der er krav om tilmelding senest 
den 10/8 2009, da vi skal registreres af 
sikkerhedsmæssige årsager, når vi skal 
ind på området.

Tilmelding til Chr. Schmidt på  
5752 6081 eller  2164 9081.

9/9 kl. 1900: Klubmøde i Kværkeby med 
bagagerumsmarked. Fyld sidetaske 
eller bagagerummet og få ryddet lidt 
ud i gemmerne.

14/10 kl. 1900: Klubmøde i Kværkeby. 
Bent Jelsmark fra Militærhistorisk 
Køretøjsforening kommer og fortæl-
ler om sig selv og klubben.
 
Lørdag den 24/10 kl. 2000 - 2400: NATLØB 
på motorcykel fra før 1. januar 1960.
Start og slut:  Svenstrupvejen 14, 4130 
Viby Sj.

Tilmelding på  4642 0262 eller  

2555 1121 senest den 10. oktober 2009

11/11 kl. 1900: Klubmøde i Kværkeby. 
Filmaften. Niels Jonassen, for rigtig 
mange en kendt veteranbilmand og 
nu også motorcykelejer. 

Niels  kommer og viser film fra 
DVKs store arkiv. Jeg har dog bedt 
om, at filmen max. må være på ca. 45 
min.

9/12 kl. 1900: Klubmøde i Kværkeby. Vi 
planlægger at holde julefrokost med 

ledsager denne aften. Det kræver selv-
følgelig tilmelding. Nærmere følger.

13/1 2010 kl. 1900: Klubmøde i Kvær-
keby. Så er der gået et år, siden det blev 
besluttet, at vi skulle prøve at starte/
flytte mødestedet til Kværkeby.

Derfor holdes generalforsamling, 
hvor mødedeltagerne kan beslutte, 
om mødestedet skal lukkes, om 
det skal fortsætte og om aktivitets                                         
gruppen skal udskiftes. 

Ja der er noget at tænke over. Der er 
altid plads til nye input.  

På gruppens vegne
Erik Kristoffersen (978)

København
Steffensgård, Kværkebyvej 79 , Kvær-
keby, 4100 Ringsted.

Klubmøde 11/6 2009
Det regnede i lårtykke stråler så motor-
cykelkørsel var udelukket. Det blev 
ved så jeg tog en bus i stedet. Jeg blev 
lidt forsinket, så da jeg ankom blev jeg 
forbavset over at se man havde stillet 
bordene i forlængelse af hinanden, så 
det lignede et bedre bestyrelsesmøde. 
Jeg blev anvist en plads ved borden-
den, hvilket jeg dog høfligst afslog. 

Kurt H. Jensen åbnede mødet med 
at fortælle lidt om det nys overståede 
Skagenløb, om dets økonomi og ruten 
udenom de største byer. 

Han havde også haft en snak med 
Brøndby kommune om oprydning på 
gårdspladsen, kalkning og maling af 
bygningerne. Det var så blevet til at 
kommunen ville levere materialerne, 
men vi skal selv gøre arbejdet. Han 
foreslog at dem der havde lyst og lej-
lighed kunne skrive sig på en liste med 
telefonnummer i tilfældet af aflysning 
p.g.a. dårligt vejr. Datoen ville i så fald 
blive den 27. juni kl. 9. 

Erik Kristoffersen fortalte lidt om 
Skovboløbet og om det uheld der ind-
traf under løbet. En 72-årig på en nyere 
motorcykel (ikke medlem af DVM ), 
var styrtet under en opbremsning, og 
måtte en tur på skadestuen med tre 
brækkede ribben.

Erik havde også en lille seddel med 5 

adresser i Næstved, Roskilde, Lyngby, 
Regstrup og Køge, hvor man kunne  
møde op på hvis man vil køre med i det 
Stjerneløb der tænkes afholdt onsdag 
den 17. juni.

Og så må det lige nævnes at 
Erik sælger DVM klubeffekter på 
møderne. 

Resten af aftenen gik med hygge-
snak og en lille reminder om at skrive 
os på listen hvis man vil bidrage med 
lidt arbejdskraft den 27’ ende. -- Vel 
mødt!

Ole Bredahl Bentzen

”Store oprydningsdag på 
Gildhøjgård” 27/6
Vejret var perfekt til udendørs arbejde, 
så hele 15 medlemmer var mødt op 
med diverse former for værktøjer til 
oprydning, malerarbejde og kalkning. 
Jeg ankom lidt i 9, og der var der alle-
rede fuld aktivitet.-- Der er også nok at 
gå i gang med. Bygningerne og gårds-
pladsen trænger i den grad til en kærlig 
hånd. Der blev gået til arbejdet med 
godt humør og de sædvanlige god-
modige drillerier. Det stod dog hur-
tigt klar for alle, at det var ikke nok 
med en dags arbejde og en ny dato 
senere på året  kom på tale.-- Først 
var jeg assistent hos Karl Langthaler 
med tagrende rensning, medens andre 
ryddede gårdspladsen for alle de uøn-
skede buske og træer. Senere kom jeg 
op på stilladset for sammen med ”den 
lune jyde” Rikard Husby- Nielsen at 
male det øverste træværk, og det var 
ret morsomt .at være sammen med 
ham. -- Det viste sig at der gemte sig 
en terrasse under al græsset, så det blev 
fjernet,  og for første gang i mange, 
mange år kunne man sidde udenfor 
og få sig en forfriskning og lidt røg. 
Forplejningen, som Karna og Bent Just 
stod for var helt i top – så god at Kurt et 
par gange måtte sige til os at vi skulle 
jo også se at få lavet lidt. Kl. 16.30 kørte 
de sidste hjem, godt trætte efter dagens 
arbejde, og med en aftale om – hvis 
vejret arter sig – at mødes igen den 19 
september. 

Ole Bredahl Bentzen
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Nummerpladen fundet

Hans Sørensen måtte helt i knæ for at montere nummerpladen, 
denne gang meget forsvarligt så det ikke ser igen.

Runa Forsikring tilbyder en ny 
veteranforsikring til alle, der er 
medlem af en klub under 
Motorhistorisk Samråd: 

Gode dækninger•	
Konkurrencedygtige priser•	
Samme pris for samme risiko•	
Ret til at tegne Runas attraktive  •	
privatforsikringer

Farvergade 17 · 1463 København K
Tlf: 3332 2200 · www.runa.dk

RUNA VETERAN

Forsikrer endnu flere

Årlig pris for
ansvar og kasko 

Veteranbil fra 438 kr. 
Veteran MC fra 465 kr. 

Klassisk bil fra 1.172 kr. 
Klassisk MC fra 1.200 kr.

2009

         Runa Forsikring A/S                    Farvergade 17                    1463 København K                    Tlf: 33 32 22 00                    CVR nr. 13 30 84 38 

www.runa.dk

Under dette års Skagenløb tabte Hans Sørensen sin sorte 
nummerplade S 5000 på løbets sidste etape, hvilket han 
opdagede ved mål i Ballerup. Det var han naturligvis ked 
af, da det var det nummer, Royal Enfielden  fik ved første 
registrering i 1931.

Jens Kristian Jørgensen, Hans og undertegnede kørte 
sammen hjem til Jylland med Hans i midten, så man ikke 
lige kunne se, at der manglede en nummerplade. Vi kom 
godt hjem, men noget måtte gøres, da Hans ikke kunne få 
det samme nummer igen, når den gamle var væk.

Da Hans som bekendt er meget bedre til drejebænk end 
computer sendte jeg en mail til vores redaktør. Jeg må sige, 
at han har været meget behjælpelig, selvom bladets deadline 
for længst var passeret, kom der både en efterlysning med 
billede af nummerpladen og en omtale under ”Gnisten”

Desuden blev efterlysningen lagt ud på hjemmesiden 
med billede og kort over området, hvor den var tabt, og 
TAK for det Gorm, det gav pote.

Der var en, der havde fundet nummerpladen i vejsiden, 
og han ville sælge den på et loppemarked, fortalte han til 
en bekendt, der netop havde set efterlysningen på DVMs 
hjemmeside (ingen af dem er medlemmer af DVM). Fin-
deren blev gjort opmærksom på, at nummerpladen var 

efterlyst, og der var dusør.
Finderen af nummerpladen ringede til Hans Sørensen, 

dusøren blev aftalt til en ny trillebør, og nummerpladen 
blev sendt til Blokhus.

S 5000 er nu tilbage, hvor den hører hjemme.
Også tak til Ole Jensen Gørslev, der ville køre ruten 

igennem for at se efter nummerpladen.
Jan Engelbrechtsen, Medl. 1924
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SØGES / KØBES

BMW R4, R11 søges/ købes gerne 
som renoveringsobjekt alt har interesse 
også papkassemodel.
Zundapp K 500 fra 1932-1934 søges/ 
købes gerne som hel cykel / eller 
papkassemodel.
Jens Siig, (1713) email JS-byg@  
webspeed.dk ,  40 19 39 65.

Nimbus 1934: fornav, bagbremse, 
forgaffel, knopbaglygte og andre dele søges. Gorm, 
(1554)  29 82 00 10.

SÆLGES
Nyt fornav 6” pris 500 kr. Høre gerne fra en der kan 
fortælle til hvilken cykel den passer.

Baglygte nyt fra gammel 
lager pris 275 kr.

AMAL nye og brugte 
dele fra 10 kr.

Jørgen Andersen. 
 23 72 23 24, ariel.andersen@ofir.dk

Denne Håndbog/Instruktionsbog handler Harley- 
Davidson fra 1920-23 Model F og J. Her står alt om 
vedligeholdelse bla slibling af ventiler/smøreskema/ 
karburator indstilling før og under kørsel osv.. 
Instruktionsbogen er en kopi af den orginale, som er 
på Norsk, så den er nem at forstå. 

Ring gerne efter mere info. Kan evt sendes. Pris 
199 kr..  51 90 86 43, (1618).
 
D e t t e  h æ f t e 
handler om de 
første motorcykler 
som er blevet lavet, 
altså de rigtig 
gamle Pioneer 
m o t o r c y k l e r. . 
Hæfte t  er  på 
engelsk og i rigtig god stand. Der er bla Ariel, 
Henderson, Matchless, P&M, Singer, Triumph osv. 
Ring gerne efter mere info, kan evt sendes. Pris 175 
kr.  51 90 86 43, (1618).
 
Dette hæfte hedder ”Ariel 
Owners Guide” og handler 
om Ariel Hunter Twin 500cc.. 
Der er split tegninger/ slå ud 
sider/ technical data osv i den, 
en rigtig spændene bog i rigtig 
god stand.

Ring gerne efter mere info, 
kan evt sendes. Pris 175 kr. 

 51 90 86 43, (1618).
 
Denne flotte bog viser/fortæller om Harley Historien 
fra starten i 1903 til 2000, med masser af flotte billeder, 
især af de rigtig gamle Harleyèr med data og billeder. 
Bogen er laver i Hardcover bind og glat papir, en virkelig 
kvalitetsbog. Bogen er på engelsk og i god stand. 

Ring gerne efter mere info. kan evt sendes Pris 225 
kr.  51 90 86 43, (1618).

Monet Gyon diverse dele pris 3500 kr. evt delt.
Gerne bytte med dele til Ariel.
Jørgen Andersen
 23 72 23 24, ariel.andersen@ofir.dk

På grund af imigration,sælges 2 Harley-Davidson.
En 1200 cm3, 1934, sort og rød. En 1000 cm3, 1926, sort 
og elfenben. To cykler der bør ses.

E. Holm (616),  3253 2042 eller 2424 8188.

100 P-PLADSER OG GARAGER
50 MC-PLADSER
KAMERAOVERVÅGNING
AUTOVÆRKSTED
VENTILATION/UDLUFTNINGSANLÆG
ELEKTRISK KODEPORT

KONTAKT: 35 43 08 06 / MAIL: INFO@TJ-GROUP.DK

P-PLADSER TIL VETERANBILER/MC 
UDLEJES I BAGSVÆRD.

FOR YDERLIGERE INFO & PRISER: WWW.TJ-GROUP.DK
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 Motorrenovering
 siden 1957

Veteranbiler og motorcykler

Cylinderudboring

Krumtappe - alle typer

Topstykker:
 ventiler - ventilstyr - ventilsæder 

ventilsæder til blyfri

Aluminiumssvejsning

Iversens Cylinderservice I/S
Finlandsvej 6 - 8700 Horsens

tlf. 75 62 52 99 - fax 75 62 59 06

Specialvækstedet tilbyder 
 • cylinderboringer
 • stempler leveres
 • foringer, krumtaplejer, hovedlejer  
  til nyere og gamle motorcykler
 • topstykker renoveres med sæder,  
  styr og ventiler til blyfri ibenzin
 • alt maskinarbejde og svejsearbejde  
  udføres
 • løse motorer modtages til   
  hovedrepration
 
 
 Ingana Aps
 Balke & Wedel
 Gl. Køge Landevej 55
 2500 Valby
 Tlf. 36 30 51 22 - 35 38 14 25
 www.ingana.dk

Bringer købere og sælgere sammen
- i alt til klassikere og veteraner - 

Biler - motorcykler - knallerter - scootere - lastbiler 
traktorer - redskaber - stationære motorer

reservedele - automobilia - værktøj - litteratur

www.veteranposten.dk

for klassikere og veteraner

for klassikere og veteraner

GRATIS ANNONCER

www.veteranposten.dk

JC NIMBUS Aps.
 
  salg af reservedele
  også postordre
  totalrestaureringer
  stelopretninger
  afprøvning af motor i prøvebænk
  plejlstangsproduktion
  nyfremstilling af reservedele
  nye koblinger og andet
  til ”Kakkelovnsrør”
  nyfremstilling af sidevognsstel 
   med bremse
  nye sidevognskasser på lager
  udsøgt høfl ig betjening

www.jcnimbus.dk

John Carlsen, Viborggade 46, 2100 Kbh. Ø
 35 42 83 13 - fax 35 42 83 09 

Åbningstid 9-17

5772 Kværndrup - 62 27 10 16
www.egeskov.com

Eventyrlige oplevelser
for hele familien - hele dagen

Gå på oplevelser i Europas bedst bevarede renæssance 
vandborg fra 1554. I slotsparkens mange haveanlæg 
går tiden i stå når man færdes mellem blomster og 

kunstfærdigt klippede hække.  

På Egeskovs 8 museer genopfriskes gamle minder. 
I Piet Heins labyrint gælder det om at fi nde ind 
til det japanske tårn.  For familiens yngste er 

højdepunktet de 8 store legeområder i skovens lysning.

Veteranimporten
Nye kvalitetsdele med speciale i

Egere fremstilles 

TankCure tankforsegling

Veteranimporten
97 51 00 16 (efter  16) - 29 82 00 10 

veteranimporten@c.dk
www.veteranimporten.dk

Stumpe-

marked

lørdag den 31/10 8-16
lørdag den 27/3 8-16

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

NORDEUROPAS STØRSTE VETERAN-M
OTORCYKEL-M

USEUM

Stubbekøbing Motorcykel- 
og Radiomuseum

Åbningstider  10-17
Skærtorsdag - 31. maj:  helligdage og weekends
 1. juni - 31. august:  tirsdag - søndag
 September:  weekends 
 Uge 42:  alle dage

Nykøbingvej 52, 4850 Stubbekøbing, 
 54 44 22 22 

www.motorcykelogradiomuseum.dk

Specialværksted
Veteranmotorcykler

 
 Alt i maskinarbejde, 
 cylinderboring samt   
 aluminiumssvejsning udføres. 
 20 års erfaring i reparation af  
 engelske motorcykelmotorer.

 Plejlstangslejer, sidetappe osv.  
 laves på eget værksted.

Viggo Thomasen
v. B. & C. Kühl
Mariagervej 153
8920 Randers NV

 86 40 26 88 - 40 82 21 61
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Kontakt GF-Veteran, hvis du vil 
være i det gode selskab og få 
oplyst forsikringsbetingelser 
og andre forsikringsmuligheder 
GF-FORSIKRING tilbyder 

Lyngby Hovedgade 74
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 33 14 12

gf-veteran@gf-forsikring.dk

GF-veteran tegner ansvars- og kas-
koforsikring for bevaringsværdige 
originalt opbyggede køretøjer, som 
er henholdsvis 35 og 25 år gamle. 
Forsikringerne er med 100% tilbage-
betaling af et eventuelt overskud. 

Overskuddet i 2007 udgjorde 13% af 
den betalte præmie inklusive stats-
afgift m.m. Et eventuelt forsikrings-
underskud opkræves ikke.
    Ved mere end én kaskoforsikring i 
GF-Veteran ydes 25% rabat på samt-
lige kaskoforsikrede køretøjer.

Det forsikrede køretøj kan an-
vendes til hobbykørsel i perioden 
15. marts til 31. oktober. I den 
resterende periode er det ved kas-
koforsikring, forsikret mod brand 
og tyveri.

Invester I forsIkrIng tIl dIt 
veteran/klassIsk køretøj

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

GF kunder fik i 2008 tilbagebetalt 164 millioner kroner.

Årlig præmie. Ansvars- og kaskoforsikring inkl. statsafgift – Selvrisiko 1.619 kr. 

Dagsværdi Veteranbil/-motorcykel Klassisk bil/motorcykel

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

 50.000 598 kr.  186 kr. 1.495 kr. 463 kr.

 150.000 934 kr. 186 kr. 2.334 kr. 463 kr.

 300.000 1.436 kr. 186 kr. 3.591 kr. 463 kr.

PriseKsemPLer for 
veTeran/KLassisK KøreTøj

GF-VETERAN

Afsender

Danmarks Veteran Motorcykelklub
Granlunden 30
9310 Vodskov

Blad ID-nr. 47817
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