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På den anden side...

Originalitet!
Hvad er rigtigt og hvad er forkert? Vi har en stadig snak i mange kredse
om dette forhold.
På et knallertløb med stop på Trehøje Bakke, og de der kender denne
herlige plet 102 meter høj ved at der er langt op på bakken, kom jeg op
på Lynetten og med et gear, dvs. ingen. Der skulle pedalerne altså til
hjælp. En MotoGuzzi med 5 gear smuttede derop. Det viste sig at den
havde 80 cm3 cylinder. En meget stakåndet kører på en NSU råbte til
os allerede ankomne, mens han rullede ind: Jeg er den eneste der kører
med original cylinder! Om det var undskyldende eller anklagende - det
var en konstatering af, at nogle knallertfolk bruger tyske cylindre til
NSU’en - ser tilforladeligt ud, men de 50 cm3 yder altså betydeligt mere.
Er det i orden? Det har betydet, at de gamle uden gear fra begyndelsen
af 50’erne kommer til kort mod de nyere. Er det det knallertfolket vil?
Hvad vil vi i DVM?
Som Svend Aage Mortensen betroede mig på dette knallertløb: Der
er forskel på at rykke en Skylon Sport og en Henderson på midterstøtteben men snakken er den samme! Og det er vel det det drejer sig om når vi er
sammen - en god snak, hvor vi alle bliver klogere.
Hvad er det så vi snakker om? Hvad er originalt og ikke? Afdøde Stig
Emcken rejste spørgsmålet ”Original eller kopi” i VETERANEN 2006 nr.
3., fortsatte i VETERANEN 2006 nr. 5 med 2. del. Der var megen snak
om det, enighed, uenighed, forskellige nuancer, kunne man det ene eller
det andet - men der blev ikke skrevet så meget om det.
Der findes på Sjælland et rør der er ganske aldeles tilbygget, med
forbedringer den samme familie gennem mange år har tilført køretøjet.
Det må være originalt. At føre et sådant køretøj tilbage til hvordan den
så ud da den kom ud af fabrikken, det vil være urimeligt, men det er for
andre det mest originale! Netop forsidebilledet på VETERANEN 2006
nr. 3 var en urørt Victoria - og det er for mig toppen af originalitet.
Gorm Wæhrens, redaktør

Vest/Sønderjylland
Peder E. Pedersen, Solskrænten 16, 6310 Broager  74 44 11 22
bente-peder@stofanet.dk

Fyn
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shoejmarkjensen@yahoo.dk
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Palle Høst Andersen, Grønningen 53, 4220 Korsør  20 41 44 30
pallehoest@mail.dk

København/Nordsjælland
Ole Bredahl Bentzen, Kærvej 7, 4652 Hårlev
onkelmoffe@gmail.com

 32 16 61 28

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte
indlæg og kan af pladshensyn ikke garantere optagelse i
et bestemt nummer.
Indlæg i bladet ud over Løst og fast er ikke nødvendigvis
udtryk for DVM’s synspunkter, men er alene forfatterens.
© Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse, dog uden
ansvar for redaktionen.
Forsidefoto: Kai Beck har indsendt dette prægtige billede
at par herrer der har fået ild i cigaretten og støttefod på
motorcyklen - hvem kan hjælpe med oplysninger?.
Grafisk produktion: Skive Offset Aps,  97 58 12 11.
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Karl-Erik Brejnbjerg deltog i Skåne Rundt 2009, og vi bringer i næste
VETERANEN mere om dette spændende løb. Foto: Karl-Erik Brejnbjerg.
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Formandens spalte
Så nærmer vi os afslutningen på
køresæsonen 2009. Der er dog stadig
muligheder for at komme ud på et par
seriøse køreture med ekstra store krav
til udstyr og fører: Natløbet i Jylland,
der har været en stor succes i mange år
og for første gang er der også et natløb
på Midtsjælland. En af de sjællandske
arrangører har prøvet at lokke mig til
at deltage ved at fortælle at ”der bliver
kørt en usædvanlig smuk rute og at det er
så bælgmørkt, at man med sikkerhed ikke
kan se noget som helst”!
Siden sidst har jeg og en 20 – 25 andre
DVM medlemmer deltaget i Skåne
Rundt, der i år havde 40 års jubilæum.
Jeg deltog for første gang og det var
præcis så godt et løb, som jeg har fået
fortalt mange gange. Ældste cykel var
fra 1907 og den nyeste fra 1945. Der
bliver kørt pænt til ind imellem, men
selv de ældste følger godt med ved 50
– 60 km/h. Vi regner med at bringe en
artikel om Skåne Rundt løbet i næste
nummer.
Løvfaldsløbet var igen en stor oplevelse – flot rute med nogle små krøl-

ler på – rigtigt fint vejr og nogle gode
lange pauser. Løbsledelsen har heldigvis givet tilsagn om at de også gerne
vil arrangere Løvfaldsløbet i 2010, der
bliver 40 års jubilæum. De første tilmeldinger er allerede afleveret og betalt –
en måde at sikre et lavt startnummer.
Jeg beskrev kort bestyrelsens afvisning
af en motorcykel til Skagenløbet 2009 i
sidste nummer. I dette nummer redegør vi, ved hjælp af billeder og tekniske
data, nærmere for vores argumenter
for at skride ind. Sagen er endnu ikke
afsluttet, som vi godt kunne tænke os,
men der er ifølge sælger god kontakt
til køber.
På side 20 er indkaldelsen til årets generalforsamling. Jeg håber på at rigtigt
mange af jer vil komme og være med
i muntert selskab, orientering, debat
og afsluttende frokost. Med det sensommervejr vi har haft her i midten
af september, kan det tænkes at der er
mulighed for at komme på 2 hjul?
Kør fornuftigt!
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MÅNEDENS PORTRÆT

Jørgen Iversen, Vissenbjerg
Af Søren Højmark Jensen
Jeg fortsætter artikelserien fra aprilnummeret om foreningen ”Gnisten”
og dens medlemmer. Denne gang
medlem nr. 792, Jørgen Iversen, Vissenbjerg,
At Jørgen Iversen er af den gode
årgang 34 ses knapt nok, måske fordi
han stadig nyder at passe sin virksomhed, Bred-Net i 4, 5 måske 6 timer om
dagen med at fremstille trådvareprodukter og holder sig i gang med det.

Emil Neckelmann i Odense, men det
med motorcykler lå egentlig ikke lige
for. Mens andre af de senere kendte
navne allerede var i fuld gang med
motorcykler, lavede han trædecykler
af forskellig slags. Der blev stiftet klubber og lavet konkurrencer ”og jeg ved
ikke hvad”, men alt sammen noget
med trædecykler sammen med lærekammeraten, Henning Andersen, som

også blev et kendt navn i motorkredse.
Men da genboen på Skibhusvej var
kommet i gang med at vedligeholde
på en JAP for en kører, blev interessen
for motorcykler også vakt.
Mens han var i lære, byggede han så
selv en motorcykel op fra bunden. Det
var på basis af en ny Villiers motor på
200 cm3, som blev droslet ned til 175

Jørgen er født og opvokset i Odense
for enden af Skibhusvej helt ude ved
Fynsværket, men før det blev bygget
og er fynbo med stort ”F”, som han
siger. Faderen var skrædder, men den
vej skulle Jørgen ikke træde, for som
faderen sagde: ”Bare vent; vi ender alle
som lappeskræddere” og sådan er det vel
egentlig også gået. I bare to år har han
været uden for Fyn, og det var efter
han var færdig som produktionsingeniør og havde fået job i Næstved. Det
var de to sorteste år i mit liv! fortæller
han.

S.M.O’s Trial 1/11 1953.

Jørgen kom i lære som kleinsmed hos

18 årig med hjemmebygget MC.
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Den første hjemmebyggede i aktion.
cm3 , at han byggede en motorcykel til
hastighedstrial, som det hed dengang.
Den hjemmebyggede var klar, da han
blev 18 år. Motoren skulle for øvrigt
købes på afbetaling hos Th. Krog, der
senere stiftede Gnisten og var første
ceremonimester.
Jørgens far var imod det med motorcykler og ville længe ikke være med
til at skrive under på købekontrakten,
men da Jørgen så gik i sultestrejke, tog
moderen affære og belærte faderen
med ”Herre gud, kan du da ikke se, at det
er det drengen vil!”. Så gav faderen sig.
Motoren blev købt, og Jørgen byggede så selv alt det andet efter eget
hoved. At han ikke var helt skæv til at

bygge motorcykler
og at talentet heller
ikke fejlede noget,
får vi bevis for i en
avisartikel fra 1953,
hvor vi kan læse,
at han som 19-årig
skabte sensation ved
at køre kendte navne
som Erhard Fisker
og Jørgen ”Berlin”
Rasmussen bagud
på den hjemmebyggede Villiers.
Vi har et billede
af den selvbevidste
unge mand med sin
Villiers, iført læderbukser, som det
fædrende ophav for
øvrigt havde syet.
Faderen var i mellemtiden blevet så
interesseret, at han
var med til de fleste
løb, som Jørgen kom
til at køre.
I et år kørte han på den hjemmebyggede Villiers, resten af livet blev det
så på Norton (bortset fra en kortere
periode på Royal Enfield, som godt
nok var hurtig, men ikke stabil nok),
så i 1953 begyndte han at køre motocross på en Norton 500T, som Th. Krog
havde importeret. Den var stivstellet
og bygget til trial, og derfor ikke så
velegnet til motocross., men som han
siger: ”Alle mine cykler har jeg bygget
selv, og Norton 500T blev bygget om til
fjedrende bagstel.”

SSDT 1972 på Bultaco.
i Tyskland, Norge, Sverige, Finland
og Skotland. Flere gange var han på
landsholdet og var også med til at
vinde bronzemedalje flere gange.
Det med kun at køre Norton holder
heller ikke helt stik her, for da der
ligesom skulle ske noget mere, gik
han over til at køre Bultaco, som han
gennemførte SSDT (Scottish Six Days
Trial) på i Skotland i 1970 og igen i 1972.
Der er et flot billede fra den begivenhed. Her fik han for øvrigt en præmie,
som han stolt viser frem for at gennemføre løbet og blive placeret i den
bedste tredjedel.

I 1961 var han tilbage
på Fyn og begyndte
i 1965 som en af de
første i landet at køre
med i den nye disciplin, bedømt trial og
havde nogle pragtfulde år med det indtil
1973. Der blev kørt løb
Hjemmelavet fjedrende
bagstel.
Den skotske præmie.
5-2009
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Præmiehylden.
Da han havde gennemført den store
udfordring, som SSDT løbet er for en
privatkører og ligeledes oplevet, hvor
gode kørere de rigtig gode var, var det
ikke længere så sjovt og udfordrende
at køre i det hjemlige terræn, og han
begyndte i stedet at lave trial løb for
andre. ”Barbeblonde”- løbet, som er
opkaldt efter hans lyse skæg, køres
stadig.

Honda GB 500 Clubmann.
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I 1990 spurgte Marius Poulsen, om det
ikke var noget at komme med i Gnisten, og det betragter han den dag i
dag som en stor ære, at det netop var
på anbefaling af Marius Poulsen, der
jo dengang var den store guru i motorsport på Fyn, at han blev medlem. I
sæsonen 1991/1992 var Jørgen selv
ceremonimester i foreningen.
Mens vi kigger i scrapbogen og snak-

ken går, får jeg at vide, at tilknytningen
til DVM i høj grad skyldes tidligere
nævnte Henning Andersen, som desværre døde sidste år. Et stykke hen i
60’erne var han kommet i besiddelse
af en Triumph fra 1926, som gik videre
til Jørgen, og som for øvrigt stadig er
på Fyn.
Der knytter sig den pudsige historie
til, hvordan han kom i besiddelse af
den. Det var Svend Conrad, som også
er et kendt navn i fynsk motorsport,
der var på vej hjem til frokost på cykel.
I et kryds kommer han til at holde ved
siden af en lastbil med en vrag af en
motorcykel på ladet. ”Hvor skal I hen
med den?” får han råbt ind gennem det
åbentstående vindue – ”På lossepladsen”
lyder svaret. ”Jamen kan I så ikke køre
den ud på min adresse i stedet, så får I en
50’er for det”, og sådan kom den så ud
til Svend Conrad og senere til Henning Andersen og senere til Jørgen
Iversen.
Senere kom der en BSA Blue Star fra
1934 til. Nu er vi henne ved ca. 1970,
og til den knytter sig den historie, at
han fik den forærende i forbindelse
med en handel, hvor en medarbejder
på virksomheden fik lov til at købe

Norton med 750 cm3 Dunstall motor og en 500 cm3 encylindret Norton.
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Der arbejdes på bl.a. Jawa motor på filebænken.

Vi skal ud at se på cyklerne, en
Norton med 750 cm3 Dunstall motor,
samt en 500 cm3 encylindret Norton,
der er bygget op i trial stil, hvor han
har bygget den meget lange slaglængde om, så motoren nu nærmest
er kvadratisk. Begge cykler er præget
af flot, håndværksmæssigt arbejde.
Jeg får også at vide, at han to gange
har lidt nederlag ved, at en Norton
har svigtet på langtur. Første gang på
vej til Isle of Man, anden gang var i
Norge, så nu er han færdig med at køre
langtur på de gamle cykler og har fået
anskaffet sig en meget flot Honda GB
500 Clubman til det formål. Honda’ens
klassiske stil passer jo også fint ind i
samlingen.
I værkstedet i kælderen skal vi
lige se det nye spændende projekt,
som bliver en JAWA speedway motor
bygget ind i et Norton stel. Alt laver og
tilpasser han selvfølgelig selv, og det
bliver spændende at se den på gaden.
På væggen hænger præmietavlen, og
jeg får lige taget et billede med den
præmie, han fik i SSDT løbet i Skotland
for en placering i bedste tredjedel.
Til slut får jeg lige en bemærkning
mere med, og det er, at fruen altid har
været indforstået med at Jørgen ville
køre løb.

Vinduer og døre til veteranpriser!
P
P
P
P
P
		

Et projekt på vej.

en Hanomag til samme pris som forhandleren ville give. BSA’en ville han
absolut forære Jørgen uden beregning.
”Den bliver aldrig til motorcykel igen”
blev der sagt, men det blev den, og
den er stadig kørende i Vissenbjergområdet.
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Rationel A/S
Pro-tec A/S
Kastrup Vinduet Træ/Alu
Hvidbjerg Vinduet A/S plast
FP Alu-glas A/S
+ mange flere

Ring til Jens fra Viborg og få en god
vinduesnak 40193965
Det der med, at alt absolut skal være
helt originalt, har aldrig sagt Jørgen
så meget, og nu er det i højere grad
50’er og 60’er cykler, der interesserer
ham, og han bygger dem helst selv op
fra bunden, og går ikke af vejen for
at konstruere dele selv, bare det er så
stilrent som muligt.

Vi støtter med 100 kr. pr. solgt vindue
eller dør til klubkassen!
NB! Vi er forhandler af gulvmaling fra STO Skandinavien AB

Ring og lav en
god handel!
v/Jens Siig .SPECIALE:
Tlf. 40193965
js-byg@webspeed.dk
fugefri. Mail:
gulvbelægning
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En træls sag
Af bestyrelsen for DVM
Til Skagenløbet 2009 blev der tilmeldt
en DS fra 1928 med en 300 cm3 motor.
Det er den afbildede motorcykel. Den
blev afvist, da den efter løbslederens
og bestyrelses mening intet har med en
DS at gøre. Den er en fantasi- og helt
nyfremstillet motorcykel.
Artiklen her bringes for at alle har
mulighed for at se den afviste motorcykel og sammenligne den med en DS.
Se også formandens indlæg i VETERANEN 4, 2009, side 3 samt side 3 i
dette nummer.
Sammenhold med månedens veteran side 10-11.

Før og under arbejdet.
Fotos: Bjarne Skov Andersen.

Følgende klip fra Nimbus Tidende nr. 148, september 2008, side 31. Venligst tilladt at bringe af redaktøren på NT.
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Billedet på forsiden af vort svenske søsterblad, der giver baggrung for Månedens Veteran side 10-11.

DS

-fabrikken i Hedemora lukker
i 1927, og værkfører på DS
Per Persson købte restlageret og samlede nogle få motorcykler af dele. Disse
DS’er lignede fuldstændig de tidligere,
det vil sige med 750 cm3 MAG motor.

5-2009
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Værkføreren fremstillede også reserve
dele så alle DS ejeren kunne få dele og
holde deres motorcykel kørende.
Ingen DS’ere er således fremstillet
med 1 cylindrede motorer. Der blev i
1924-27 produceret 1-2 DS’er med JAP

motor, dvs. 1000 cm3 2 cylindret.
Der er ikke produceret 1 cylindrede
DS’ere, ej heller efter produktionens
ophør i 1927.
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MÅNEDENS VETERAN

Nisse Åberg på DS
med registeringsnummer W1837.
Billedet er taget i
1930. Motoren er
formentlig en MAGmotor på 1000 cc.
Læg mærke til den
svungne forramme.
På 742cc’en er
rammen ret. Den
har olietank under
sædet.

DS
David Senning blev født i Småland
1889 en. Som 17 årig opererede han en
blindtarm på en patient, blev forelsket
i sygeplejersken, giftedes 9 år senere,
blev senere veterinær. I 1915 blev han
indkaldt til militæret, købte sin første
motorcykel, en tysk Wanderer, der byttedes med Indian, derefter HD og så
Husqvarna, en 550’er.
Mange historier kom til at gå om den
hurtige kodokter. Ja selv under benzinrationeringen under 1. Verdenskrig
kunne han cykle op til 200 km på en
dag!
Inspireret af hestevædeløb tilmeldte
han sig til Internationale Sexdages Løb
i Schweiz i 1922. Det svenske hold lykkedes det ikke for, men David kom in
alle dage som nr. 1 og fik en individuel
guldmedalje.
Her fødtes ideen om at bygge den
perfekte motorcykel til svenske forhold.
Den skulle være med lav kørestilling
og god balance og ikke så sporfølsom,
som hans Husqvarna. De velbyggede
MAG-motorer med den bløde gang
blev udvalgt. Davids bedste egenskab
var, at ingen ting er umuligt!
Han kontaktede Gustav Dahlin, en
ung civilingeniør, da han kom hjem.
I 1922 produceredes således 10
motorcykler under DS navnet. Stellet
var et konventionelt rørstel inspireret af
Husqvarna og Wesslau. Motorerne var
MAG, 6 stk. 750cc og 4 stk. 500cc.
I 1923 dystede 2 DS’er i det svenske
seksdagsløb. Gustav Dahlin rejste til
USA, og DS var nu navnet på David
Senning.
I 1924 var der nu 16 ansatte og der
arbejdedes med bedre design, og for
hans mange løb og sejre fik han Svenska Motorcykelklubbens fornemmeste
udemærkelse i guld.
I slutningen af 20’erne var hans
fremtræden på motorcykel mere sporadisk og Svenska Motorcykelfabrikens
konkurs i 1927 tog hårdt på ham.
Værkføreren købte resterne og
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1925 serieproduceret DS i Falun med støbt stel. Sort med rød staffering.
fremstillede ganske få DS med MAGmotor. Det holdt de eksisterende DS’er
kørende med originale reservedele. De
efterproducerede dele blev lavet helt
som de originale.

Konstruktionen
Motor
I DS’erne anvendes Motosacoche
(MAG) fra Schweiz og ganske få JAP
i England.
Den mest anvendte motor fra MAG
2c-14, halvtopper på 742cc med 45 graders vinkel mellem cylindrene. Cylinderdiameter x slaglængde = 72 x 91
mm. Den forekom i to versioner - Standardmodel med støbejernsstempler og
en Sportmodel med letmetalsstempler
og større karburator.
Frem til 1926 sad tændrørene overfor
hinanden, hvilket gav problemer for
det forreste tændrør, når motoren var
varm. Det blev ændret og større ventiler
og karburator og større udstødningsrør

kom på. Enkelte sportsmodeller havde
dobbelte oplagte udstødningsrør.
Der anvendtes også en mindre
MAG-motor med betegnelsen 2c-10
med 495cc, opbygget som 750’eren.
Der blev endda leveret til ganske få
motorcykler en 500cc motor.
Et par stykker blev forsynet med
JAP motor, en V-twin på 1000cc. Der
er ingen billeder af den. Den lignede
750cc, dog med et par udskæringer i
benzintanken til ventilerne.

Stel og bagsvinger
I begyndelsen støbt fittings med rørstel, men lodningerne gav problemer.
Derfor blev hele stellet støbt. I 1924 var
det kun centralrammen støbt.
Derefter støbtes forgaffel, bagrammen, bagagebærer. Hälleforsnäs Bruk
skulle producerer rammerne, men
styrhovedet ville sprække. Testen var
hurtig indført: de rammer der kunne
tåle 4 meters fritfald var kvalitetsgodkendt!
5-2009
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Øverst tv. Gillis Wst med sin nymalede DS-ramme af den nye type. Øverst th. Tekniska Muséets DS 750 cc med ny motor, ældre
steltype og med støbt forgaffel. Nederst fabriksfoto af en leveringsklar DS 500 sport. Foto Birger Nordensten, Falun. Tilhører
Tekniska Muséet, Gert Ekström
Gode svejsemetoder var desværre
ikke kendt på dette tidspunkt. Reklamen sagde, at stellet var så billig at lave,
at det var bedre at få en ny end reparere
den gamle!

Forgaffel
I begyndelsen indkøbt i Brampton fra
England, senere egen Hälleforsnässtøbning efter David Sennings ide.

Skærme
Produktionen kom hurtigt til DSfabrikken, der også producerede valsede skærme til Husqvarnas.

Nav og bremsetromle
Egen støbning med koniske lejer, bremsetromle fra Ford T og med indvendigt
5-2009
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ekspanderende bremsebakker.
I begyndelsen hælbetjent bremsepedal. Bagnavet med 8 gummiklodser.
Fornav uden bremse - to typer ene med bred egerflanche og en med
smal.
Hjul tidens standard med 28x3”
vulst.

senere så vidt som mørkegrøn med
hvide tanksider og guldstaffering.

Skruer og møtrik
Helst Ford T.

Karburator
Ren kopi af Schebler de Luxe, men egen
luftfilter til at give bedre vinterkørsel.

Gearkasse

Magnet

Kopi af Sturmey Archer. I slutningen
produceredes alt selv.

SEM, derefter Scintilla og senest
Bosch.

Tank og pladedele
Tanken i to halvdele efter DS design,
12 l benzin og 2½ l olietank.

Lakering
I begyndelsen sort med rød stafering,

Kilde: MCHK-tidningen 2-2001,
Greger Abrahamson og Hasse Johnsson.
Tilladelse givet af Lennart West.
Redigeret af VETERANENs redaktør.
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NORDISK VETERAN
- gammel kærlighed ruster ikke

FORSIKRINGSPRÆMIER 2009
Eks. på
dagsværdi
i kr.

Veterankøretøj - 1974
Ansvar og kasko
1/1 årlig præmie

Klassisk køretøj - 1983
Ansvar og kasko
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

192,-

434-

Kun ansvar

KUNDEFORDELE
• 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.

Ring og hør nærmere om vores tegningsregler og
kundefordele, eller klik ind på vores hjemmeside:
- et Alm. Brand selskab

www.nordiskveteran.dk

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

WWW.ALMBRAND.DK
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ALM. SUND FORNUFT
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Nyhedsbrev fra MhS
www.motorhistorisk.dk

Nr. 4 / september 2009

FIVAs definition af historiske
køretøjer – en kortfattet
brugsanvisning
Hvorfor har FIVA lavet en definition?
En væsentlig del af FIVAs arbejde består i at overbevise embedsmænd og politikere i EU om, at historiske motorkøretøjer fortsat
skal have lov at køre på offentlig vej.
FIVAs forhandlere blev hele tiden mødt med spørgsmålet:
”Hvad er det helt præcist for køretøjer, I taler om?” Derfor var
det nødvendigt med en definition.
Definitionen er intet andet end en formulering af de holdninger som FIVA altid har haft; der er intet nyt andet end 30-årsgrænsen.
De enkelte punkter:
1. Et mekanisk drevet køretøj som er mindst 30 år gammelt
30-årsgrænsen er valgt, fordi det stod klart, at den ville myndighederne i EU acceptere. 25 eller 20 år ville ikke blive accepteret.
2. Bevaret og vedligeholdt i en historisk korrekt stand
Dette skal forstås ud fra den motorhistoriske bevægelses traditioner. Det vil sige, at det ikke kræves, at alt er fuldstændig,
som da køretøjet var nyt. Nyere laktyper, ledninger, elpærer
og gummiblandinger osv. er i orden. Man skal blot bestræbe
sig på at restaurere og vedligeholde så tæt på det oprindelige
som muligt. Det har veteranbil- og motorcykelfolk altid gjort.
Her er intet nyt.
Man vil undgå bevidste, nye ombygninger med f.eks. mere
moderne bremser eller hjulophæng. Ombygninger der blev foretaget, dengang køretøjet var i normal, daglig brug er i orden.
3. Ikke bruges til daglig transport
De fleste kender i forvejen denne regel. Det er den der gælder
for køretøjer, der er indregistreret som veterankøretøj. Man må
ikke køre på arbejde hver dag, men gerne i ny og næ f.eks. for
at vise sine kolleger køretøjet. Derudover må man køre ”lejlighedsvis”, defineret som ”når man har lyst” incl. ferieture. Det
at der kun køres lejlighedsvis, er årsagen til at de historiske
køretøjer kun bidrager med 0,07 % til det samlede antal kørte
kilometer om året i Europa, og derfor heller ikke udgør noget
miljøproblem.
4. En del af vor tekniske og kulturelle arv
Dette punkt hænger nøje sammen med punkt 2. Ombyggede og
moderniserede køretøjer er ikke en del af vor kulturelle arv, før
de er 30 år gamle. Henvisningen til den tekniske og kulturelle
arv er det vigtigste argument overfor myndighederne i arbejdet
for stadig at få lov at køre.
Niels Jonassen
5-2009
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Status for ”Historisk Korrekte
Nummerplader”
Det er nu ca. 1½ år siden opgaven med udstedelse af
nummerplader overgik fra politiet til SKAT, og det
gælder også for de Historisk Korrekte Nummerplader.
Det er dog stadigt Motor Historisk Samråd (MhS),
der i praksis forestår tildeling af numre og sikring af
de rigtige nummerpladetyper.
Da SKAT overtog opgaven, var man forpligtet til
at udbyde fabrikationen af nummerpladerne i et EUudbud, og opgaven blev vundet af en ny leverandør.
Når en sådan opgave skifter hænder, vil der uundgåeligt opstå enkelte fejl, og i starten var der også længere
ekspeditionstid, men ved meget velvillig indsats fra
de involverede parter er der nu gennemsnitlig den
samme leveringstid som tidligere, nemlig 6 – 8 uger
fra bestillingsdatoen.
En ting der har medvirket til at tingene kom til at
fungere hurtigt, var at personalet på Centralregisteret
for Motorkøretøjer heldigvis fulgte med over til SKAT,
så ekspertisen var til stede fra starten.
En praktisk oplysning er, at man ikke behøver at
afvente, at køretøjet er blevet synet og godkendt, før
man bestiller Historisk Korrekte Nummerplader. De
kan ordres i god til, og kan henligge hos SKAT i maksimalt 6 måneder, hvorefter de destrueres. De kan
selvfølgelig først udleveres til ejeren, når køretøjet er
godkendt.
Man kan altså sikre sig, at man kan komme ud at
køre ved at ordre pladerne i god tid.
Der har også været enkelt tilfælde af nummerplader
med fejl, men de er hurtigt blevet rettet, når MhS er
blevet gjort opmærksomme på det, og både SKAT og
fabrikanten har været hurtige til at få fejlene rettet.
Alt i alt er der et udmærket samarbejde imellem de
involverede parter, og nu venter vi så bare på at få lov
til at udstede to-bogstavs nummerpladerne, der var
gældende fra 1958 til 1976. Det sker forhåbentligt pr.
1. april 2011, men der foreligger endnu ikke et endeligt
tilsagn.
Er der spørgsmål, er man altid velkommen til at
kontakte undertegnede.
Erik Mieth
45 89 13 35, mobil 22 34 61 95 MhS
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Egeskovløbet 2009
Tekst: Eigil Sørensen
Foto: Michael Damkjær

Flyttemanden, slagteren og et par mere nyder det gode vejr.
Villy Carlo Hansen havde sammen med Vera valgt Egeskov,
selv om de hjemme på Bornholm afholdt styrkeprøven.
Igen i år, havde jeg opgaven, at planlægge, forberede og gennemføre Egeskovløbet.
Igen var det med hjælp og støtte fra
de garvede ”Egeskov-veteraner” Leif
Obbekær og Søren Sejersen.
Men den velvillige skare af Officials, der medvirkede før, under og efter
løbet, skylder jeg også en stor tak.
Nu havde jeg en erfaring, der gjorde,
at jeg var lidt mere sikker, og derfor
turde planlægge nogle tiltag, som jeg
syntes manglede sidste år.
Det var specielt ved mållinjen, hvor
deltagerne afleverede deres kontrolkort,
jeg oplevede, at der manglede noget.
Deltagerne forsvandt bare ud til de
respektive tilholdssteder på campingpladsen eller til deres køretøjer ved
parkeringspladsen.
Derfor besluttede vi, at der skulle
laves noget, der samlede deltagerne,
umiddelbart efter målstregen.
Vi ønskede herved at få en afslutning på løbet, hvor deltagerne i fæl-
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lesskab kunne udveksle oplevelser og
erfaringer, mens de havde det i frisk
erindring.
Det resulterede i, at vi opfandt begrebet ”Herregårdsturen”, der så blev til en
lille konkurrence, for deltagerne.
De blev spurgt om hvilke herregårde, de havde kørt forbi på ruten og
i hvilken rækkefølge.
Der var 4 deltagere, som havde den
rigtige kombination og af dem blev
Steen Carmel med døtrene Sofie og
Marie udtrukket som vinder.
Vi i ledelsen oplevede, at denne
måde, at få samling på deltagerne
umiddelbart efter målstregen blev vel
modtaget, så det vil sikkert blive gentaget til næste år.
Om der bliver en lille konkurrence
tilknyttet må så blive overvejet.
Vi havde også formået, at gøre
TV2Fyn interesseret i arrangementet,
så de stillede med journalist og kameramand på Egeskov lørdag formiddag
før løbets start.

Det resulterede i et indslag, som kan
ses på følgende Internetadresse: http://
www.tv2fyn.dk/video/23217
Fredag aften tilbød vi de deltagere,
som var kommet til Egeskov, at komme
i festteltet til det vi kaldte en ”Kammeratskabsaften”.
Her viste vi billeder fra tidligere
løb.
Det vil vi arbejde videre med til det

5-2009i mål.
Greve og søn godt
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næste løb, så vi kan finde den rette
måde at få det afviklet på.
Løbet i år blev tilgodeset med et flot
vejr, og ruten var lagt på Sydøstfyn,
som viste sig fra sin fineste side.
Så efter løbet, hvor der, som nævnt,
var samling ved festteltet, kom der
mange positive meldinger om den
valgte rute.
Placeringerne i de forskellige klasser
blev følgende:
Klasse 1
1. Otto V. Lassen, Roskilde
2. Karl Erik Brejnbjerg, Tørring
3. Erik Flindstrøm, Haslev

Poul Suhr læser kort.

Klasse 2
1. Niels Palle Nielsen/Tina Nielsen,
Nyborg
2. Kurt Høybye/Karen Høybye,
Odense S
3. Arne Kristensen/Mette Ølgaard,
Ringkøbing

Tøjeret på tur med sin indehaver.
Løbledelsen var flot kørende.

Klasse 3
1. Karl Erik Holt, Skjern
2. Kaj V. Pedersen, Randers SØ
3. Svend Kusk, Ikast
Klasse 4
1. Henrik Nissum/Frank Hansen,
Stenstrup
2. Ole Ploug Jantzen/Britt Ploug Jantzen, Ringe
3. Erik Laursen/Anitta Lassen, Horsens
Efter præmie-overrækkelsen kom
Tøjrindehaveren fra 2008 Willy Berg
Jensen på podiet for at videregive ”Egeskovtøjeret” til en person, som han
synes er værdig til udmærkelsen.
Det blev Lars-Henrik Olsen fra
København, som nu kan smykke sig
med værdigheden de næste 12 måneder.
Lidt klogere og mange erfaringer
rigere, går jeg nu i gang med at forberede planlægningen af det næste løb,
som jeg forventer, bliver den 14. august
2010.
Så I kan godt sætte kryds i kalenderen. Vi vil gøre vort til, at I får en god
oplevelse og et godt løb.

mål.

5-2009

V-905.indd 15

Er det mon rykmærket
Anita monterer på Erik?
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Løvfaldsløbet, hvor alt gik
som det skulle – trods alt!
Af Ane Bjerge og Sara Pagh Kofoed
Mosekonebryggen danner tågebanker
på vejen og det er endnu så tidligt, at
vi fryser om fingrene, da vi to tøser
kører mod Slangerup lørdag morgen.
Harleyen, som vi kører på, er skinnende nypudset, fodbremsen spændt
og dækkene pumpede. Og så starter
den gamle Flying Twin til og med i
første hug, så vores forventninger til
Løvfaldsløbet er store. Men da løbet
først starter, er det langt fra alt, der går
helt, som vi håber…

Starten
Løvfaldsløbet snor sig i år gennem
den smukke natur ved Roskilde fjord.
For fjerde år i træk er løbet arrangeret
af drømmeholdet: Erik Kristoffersen,
Henning Petersen og Egon Nielsen.
Og under en fantastisk morgenmad
med både rundstykker, 1 Enkelt og
Gammel Dansk hos Lillan og Peter
Wilum Nielsen i Slangerup lover de
tre løbsmusketerer os en både smuk og
finurlig rute. Da vi får kortet i hånden
inden afgang, kan vi da også med det
samme konstatere, at der er lagt adskillige små krøller ind.

På afveje
Ruten og krøllerne bliver hastigt tegnet
op, for vi skal jo af sted, af sted… Lidt
for hastigt viser det sig, da vi en times
tid senere, lidt uden for Lynge, mister
tre af de fem cykler, som ellers har tænkt
sig at køre sammen. Vi bliver adskilt af
et rødt lys, og pludselig er du kun os
tøser på Harleyen og Lars Andersen
på sin AJS, der er drejet til højre mod
cirkel 6 og den klippetang, som vi bare
ved, venter rundt om hjørnet.
Samarbejdet i gruppen har ført til
mange pokaler og høje placeringer i
tidens løb – og ja, vi er nogle af dem,
der sætter en ære i at knække løbsledelsens navigationsmæssige udfordringer.
Vi kører for at vinde. Men Lars Ander-
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sen og vi tager en hastig beslutning om,
at gruppen må deles, hvis vi skal undgå
at spille tid på at finde hinanden igen.
Det fortryder vi bitterligt, da vi senere
ligger og rakker rundt nede mellem
cirkel 8 og 9. Og i modsætning til resten
af holdet – viser det sig - vælger vi den
helt forkerte rute.

Tøser kan ikke selv
Men respekt til løbsledelsen for at lave
en rute, som lokker – ikke bare os – men
adskillige andre deltagere på gale veje.
Det går snakken lystigt om ved frokosten, hvor hele holdet hjælpes ad med
at få styr på den sidste del af ruten. Da
den er afstemt, målt op og vi er klar – så
er cyklen desværre punkteret. Der er
mange ting, to tøser, som kører deres
andet løb sammen, kan klare, men at
reparere punkterede baghjul er ikke
en af dem. Heldigvis er hovedparten
af Løvfaldsløbets deltagere ikke bare
mænd, men gentlemen med værktøj
og klude i sidetasken. Kurt og Edward
Jensen engagerer lynhurtigt alle dem,
de kører sammen med, og påtager sig
opgaven med at skifte slangen. Vi to
tøser bidrager mest med opmuntrende
ord mens fire mænd tramper dækket
på plads. Det er nærmest umuligt at
sige tak nok for sådan en indsats, men
heldigvis giver løbsledelsen vandrepokalen til Kurt og co. for deres ualmindeligt kammeratlige indsats.

Jo, der kan godt blive værre
Selv tænker vi, at en kold øl efter lørdagens løb også er en slags tak. Så
umiddelbart efter at vi er kommet i
mål ved Borrevejle Idrætscenter, sætter
vi kursen mod den nærmeste tank. Men
da vi kan se OK-skiltet ca. 200 meter
længere fremme, begynder motoren
at gispe, og vi kører tør for benzin.
Alle vores omveje på ruten har været
mere end Harleyen kan klare. Svøm-

meren lukker ikke, da vi slår over på
reservetanken og skidtet gå i stå, så
vi vælger den ”nemme” løsning: At
skubbe cyklen det sidste stykke hen
til benzinstationen. Da tanken er fyldt
op og saddeltaskerne er fulde af øl, er
motoren selvfølgelig druknet. Men vi
giver ikke op – vi har fået nok hjælp
for denne gang. De andre løbsdeltagere, skal jo ikke tro, vi tøser er totalt
hjælpeløse. Så efter et kvarters trampen
på kickstarteren, hvor lugten af sved
nærmest overdøver lugten af benzin,
starter cyklen endelig. Vi jubler med
armene højt over hovedet, og der er
endda et par spredte klapsalver og ”tillykker” fra de andre på tanken, som
nøje har fulgt vores genvordigheder.

Hjem igen
Oven på denne begivenhedsrige første
dag, er der ikke meget at sige om anden
løbsdag. Den forløber som sådan en
smuk løbsdag skal. Med sol for oven,
vind i hovedet og masser af klippetænger. Dagen tildeler os kun 17 strafpoint,
så vi kører hjemad med oprejst pande.
Vi har ikke vundet noget, men vi føler
os alligevel ret sejr-rige.

TAK-BOKS
Tak til løbsledelsen for et dejligt løb
arrangeret i det smukkeste vejr.
Tak til Lillan og Peter Wilum Nielsen
for morgenmad i Slangerup.
Tak til Marianne Bie for de dejlige sandwicher ved frokosten.
Tak til Kurt Jensen og co. fordi de opgav
deres vinderchancer og hjalp os med
det punkterede baghjul.
Tak til Frede West for at fjerne grønt
uhyre på 2 X 2 cm fra vores værelse
på Borrevejle Idrætscenter.
Tak til Niels Palle og Tina Nielsen for
røverhistorier og lån af hårtørrer
Tak til holdet, som tilgav os, at vi ikke
ventede på dem.
5-2009
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Løb

sledelsen vil hermed sige rigtig mange tak til alle
hjælpere, poster, sponsorer, m.fl., som bidragede
til, at løbet kunne afvikles på en for alle god og bekvem måde.
Uden jeres hjælp, havde der ikke været noget løb.
Vi siger selvfølgelig også tak for den store tilslutning til
arrangementet.
De venligste hilsener
Egon, Henning og Erik

5-2009
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Alsløbet 22. august 2009
Af Margit Holm, 2018, tekst og foto
Da vi desværre ikke kunne deltage i Egeskovløbet dette år, faldt vi over artiklen
over Alsløbet og besluttede, at vi ville
deltage. Vores gode MC kammerat Bendt
Secher ville også gerne med.
Cyklerne blev pakket på traileren, og kl.
6.00 gik turen sydpå. Vejret var smukt.
Vi blev modtaget med et lækkert morgenbord ved Bil-Co, og snakken gik lystigt
rundt omkring. Det var en fryd at se alle
de smukke gamle cykler. Alle MC’er fra
før 1920 kunne deltage gratis, og dem var
der en del af.
Alfred Andersen bød velkommen, og
dagen fik et ekstra festligt indslag, idet
Alfreds kone Anne Marie havde fødselsdag. Fødselsdagssangen blev sunget, og
Anne Marie fik en smuk buket.
Så var det ellers tid for at starte løbet. På
den smukke rute blev vi ledt ud til Høruphav og af små veje til Skovby. Videre over
Drejet igen af små veje frem til pausestedet Kegnæs. Her var der vist flere, der
ikke fik den listige post godt gemt nede
ved vandet.
I frokostpausen fik flere af gæsterne på
campingpladsen et kig på de flotte gamle
MC’er, og vi fik studeret kortet en ekstra
gang, samtidig med at vi fortærede de
lækre madder, og så gik turen videre.
Tilbage over Drejet og så huske at
komme rigtigt rundt ved Mommark, og
så ellers tilbage over Kirke Hørup, Ulkebøl
for at slutte ved EUROMASTER. Her var
der igen linet op med dejlige sandwich,
øl, vand og kaffe.
Vi fik pakket vores MC’er – en Ariel
31 og en Nimbus 38 - Bendt Secher kørte
på en Royal Enfield, og så var vi klar til
resultater. Der var flotte præmier.
Vi fik henholdsvis 22 og 24 point.
Vi vil gerne sige tak for et helt igennem
flot arrangeret løb, ja selv vejret kunne
vi ikke klage over. Har Gorm og Alfred
mon samme gode forbindelse til ”Wolborg” – Jyllandsløbet brillerede jo også
med et fantastisk vejr på løbsdagen. Vi
kan helt sikkert anbefale at deltage i dette
hyggelige løb.
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Indsendt af Svend Kusk

5-2009
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Klubnyt
Danmarks Veteran Motorcykleklub

Generalforsamling 2009
Lørdag den 24. oktober kl. 1100 - 1500
Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning, Lars Klitgaard

Indsendt af Svend Kusk

4. Udvalgsberetninger:
- Sportsleder, Lars Sørensen
- Sekretær, Rita Bach
- Hjemmesiden, Michael Hintz
- Veteranekspert, Kurt H. Jensen
- Motorhistorisk Samråd + Arkivet, Leif Obbekær Hansen
- Veteranen, Gorm Wæhrens
5. Regnskabsaflæggelse, Bent Just Olesen
6. Indkomne forslag:
Forslag fra Vagn R. Hansen, medlem nr. 188:
-”De sidst startende (f.eks. ¼ del) i et løb skal have mulighed for at afkorte pauser ved åbne tidskontroller”
Forslag fra bestyrelsen:
Næste års kontingent: Uændret kr. 300,-.
I vedtægterne §10 rettes passager op til følgende ordlyd:
”Bestyrelsen består af 8 medlemmer med følgende arbejdsområder:
Ved lige årstal er følgende
”Ved ulige årstal er følgende
1) Formand
og arkivar
på valg:
på valg:
2) Kasserer
7) Webmaster
1) Kasserer
1) Formand
3) Sekretær
8) Redaktør. Redaktøren
2) Sportsleder
2) Sekretær
4) Sportsleder
indgår som fast medlem af
3) Veteranekspert
3) Motorhistorisk Samråd
5) Veteranekspert
bestyrelsen og er ikke på
4) Webmaster.” ..........
og arkivar
6) Motorhistorisk Samråd valg.” ...........
7. Fastlæggelse af det kommende års arrangementer, Lars Sørensen
8. Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter
Følgende er på valg:
Formand Lars Klitgaard,. Modtager genvalg.
Arkivar, Motorhistorisk Samråd Leif Obbekær Hansen,. Modtager genvalg.
Sekretær, Rita Bach modtager ikke genvalg.
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
9. Valg af 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter
10. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste års generalforsamling Midt/Østjylland

Frokost forventes afholdt ca. kl. 1300
20
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Klubnyt
Klubeffekter 2008
knaphulsemblem
45 kr.
skærm-plakette
40 kr.
stofmærke, lille
30 kr.

stofmærke, stor
40 kr.

klistermærke
20 kr.

Mærkekendere
Vi kender det alle: ”Hvordan f….. var det nu lige man stillede tænding?” Eller man
har set et billede af en cykel, der er til salg, og mener måske at kunne huske, at
lygten vist ikke er helt rigtig. Hvem skal man kontakte?
Vi har i bestyrelsen længe barslet med tanken om, at lave en form for mærkekendere.
Nu har du chancen for at melde dig under fanerne med din viden, stor eller
lille, for at gøre det nemmere for alle.
Vi søger medlemmer som har al tænkelig information. Disse medlemmer
ønskes samlet hos DVM’s Veteranekspert, som herefter bedre vil kunne hente
svar på snedige spørgsmål, eller give bolden videre.
Du vil altså kun stå i et internt opslag hos veteraneksperten. Du vil ikke blive
kontaktet af andre end veteraneksperten.
Men vi vil godt tage et skridt mere. Vi ønsker også, at nogle melder sig som
Mærkekendere.
Disse skal være villige til at stå i Veteranen og på hjemmesiden med navn
og telefonnummer/email-adresse, således at medlemmer kan kontakte Mærkekenderen direkte.
På den måde vil det være nemmere for os alle, at få indhentet den nødvendige
viden, så vi alle kan holde cyklerne kørende m.v.
Du skal uanset hvad du vil melde dig til, kontakte undertegnede.
Stor MC hilsen, og husk vesten, fra
Kurt H. Jensen, Veteranekspert, 45 87 54 87, frem9@get2net.dk

Reﬂeks kørevest
Fås i to størrelser.

100 kr

Sælges bl.a. ved klubmøder.
Hør evt. hos bestyrelsesmedlemmer. Se side 2.
Kontakt evt. Rita Bach.

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
1/1 bagsiden/år

300 kr.
10.000 kr.

Trykte annoncer kommer gratis på
www.dvm.dk
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Nye
Husk
medlemmer fra
sekretær.
DVM ønsker de 2 nye medlemmer hjerteligt velkomne og håber I får rigtig
mange gode stunder med jeres interesse og i klubben.
Alfred Thomsen (Medl. nr. 2135)
Snesere Torpvej 30, 4733 Tappernøje
 40 37 52 48
Harley Davidson 1922.
Verner Larsen (Medl. nr. 2136)
Markskellet 98, 7190 Billund
 75 33 21 09
Harley Davidson 750 cm3 1929.

I oktober sendes girokort til abonnenter (235kr) til betaling i november.

I starten af januar 2010 sendes girokort
(300kr.) til betaling af medlemskontingent til betaling i februar.
Rita Bach

5-2009

27-09-2009 22:34:54

Løbs - og Aktivetskalender
10/10 Veterama, Manheim, Tyskland
Kontakt www.veterama.de
17/10 Bilmesse & Brugtmarked, Fredericia
Kontakt  4027 6464. www.bilmessebrugtmarked.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 generalforsamlingen skal det 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: Svenstrupvejen 14, 4130 Viby Sj.
Tilmelding på  4642 0262 eller 
2555 1121 senest den 12/10 2009
Se yderligere under Midtsjælland.
31/10 Stumpemarked Herning
Kontakt Svend Aage Mortensen,  97 15
16 03. www.stumpemarked-herning.dk
27/3 Stumpemarked Herning
13-15/5 Skagenløbet 2010

12-13/6 Jyllandsløbet, Sønderjylland
3/7 Fladtankerløbet 2010
14-15/8 Egeskovløbet 2010
11-12/9 Løvfaldsløbet - 40 års jubilæum
9-10/10 Veterama, Manheim
Kontakt www.veterama.de
13/11 2010 Stumpemarked Herning
Har du arrangementer du mener skal i
løbs- og aktivitetskalenderen så kontakt
lokalredaktøren eller veteranen@dvm.dk

ANMELDELSE

Legen med døden
Thomas Bund har begået endnu en rigt illustreret bog. ”Flirt mit dem Tod”, ”Erinnerungen
an die Motorradrennen auf Zement- und Holzbahnen” 176 sider. Bogen er så rigt illustreret,
at den tyske tekst ikke kommer til at hemme det sprogniveau mht. tysk, som vi fleste danske
har. Spændende er det at se de mange sort/hvid billeder og beretninger fra dengang, hvor
væddeløb foregkik på cement- eller træbaner.
For enhver motorcykelentusiast med hang til væddeløb og gamle motorcykler er det
en bog du vil gå på jagt i efter spændende motorcykler du ikke kendte til.
Den tidligere
bog fra Thomas
Bunds pen er en
rigt illustreret
bog om Excelsior, Henderson
og Super-X.
Pris ikke oplyst i kroner.

Den runde vædeløbsbane i Playa del Rey i
Californien.
5-2009
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1914 - motorcykel af mærket Pope er siden 1901 produceret i Hartford/
Connecticut. Den er med 1000 cm3 OHV-motor. Maskinen på billedet er
en fabriksmaskine.
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rundt

Landet

Nordjylland
Klubmøder afholdes 1. onsdag kl. 1930 i
hver måned (dog 2. onsdag i januar og ikke
i juli) på Comwell Kongreshotel i Rebild.
Augustmødet blev afholdt på Randers Motor Sports Motocross center,
BRUUSGAARD, Rosenholmvej ved
Randers.
Vi var indbudt til at mødes en time
tidligere end ellers. Arrangementet var
tilrettelagt af formand Kaj Pedersen
sammen med Poul Erik Sørensen fra
Rds og medlem af RMS, hvor han er
kasserer udenfor bestyrelsen. PE havde
lovet at fortælle lidt RMS og motocross
historie.
Efter en del ”sparken dæk” på
de cirka 25 motorcykler, som vi var

På billedet ses Carsten Kühl og hans
søn Thomas med hhv. en Hedlund 500
cm3 og Matchless 500 cm3. To dejlige
veteran crossere, som de to henter fine
placeringer hjem på.
Desuden udstillede Torben Simonsen sin
CZ 360 cm3. Også Thomas fra Harrys
Motorservice udstillede 2 spinternye
Yamaha crossere. Torben og Thomas har
vi desværre ingen foto af.

24
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kørende på i den herlige sommeraften,
havde vi mulighed for at indstudere,
indånde duften af eller nyde synet af 4
”gamle” og 2 flunkende nye motocross
maskiner. 48 medlemmer var mødt.
Efter at have hørt et rigtig godt gammeldags ”knald i røret” samledes vi
foran klubhuset og fik et flot overblik
over banen samtidig med at PE fortalte
om banens indretning og om krav fra
såvel den ene som den anden myndighed og organisation for at kunne
køre løb med kørere i verdensklasse.
For at banen kan være VM-værdig skal
der etableres reparationsplads samt
telt til hver enkelt kører på 3x3 meter
med computerstik. Der er nedgravet
vandingsanlæg på hele banen. Banen
der er 1650 meter og min 650 meter lang
har behov for 15 svingdommere.
Derefter gik vi indendørs i klubhuset og PE tog fat på klubbens historie.
Efter der i Randers i 1932 var dannet
en BSA klub og en Royal Enfield klub,
som begge ret hurtigt gik i sig selv, så
blev Randers Motor Sport grundlagt i
marts 1937 på et medlemsgrundlag af
100 personer.
Allerede det første år nåede klubben flere arrangementer, hvoraf kan
nævnes bakkeløb i Volk Mølle.
På resultatlistens førsteplads havde
Anker Bach og Viggo Thomasen
samme tid. Bakkeløb var enkeltstart
på tid til bakkens top.
Fra 1939 havde Volk Mølle patent på
St. Bededagsløb, og holdt ved det indtil
196l, hvorefter Løvel banen overtog løb
på denne dag.
I 1946 arrangerede RMS motocross med 15000 tilskuere. Nu var der
pludselig 6 mand til start, og det var
navne som Anker Bach, Viggo Thomasen, Peter Staal, Ridder Rap (alias
Niels Blumensaat), Bachmann Skovsen.
Igen navne som, sammen med mange
andre, gennem tiden har været med til

at danne grundlag for motorsporten i
Randers og som også sammen med
andre var med i dannelsen af vores
egen klub DVM.
I 1949 kørte Poul Kalør fra Odense i
Volk Mølle bakkerne på en AJS med 7R
motor. En motor som der stadig står ry
om. I samme løb var der også klasser
for ”sprit”motorer.
I 1955 afviklede klubben sit største
arrangement: Motocross de Nation.
Deltagere fra 6 lande. Bl. a. stærke nationer som Sverige, England og Belgien.
Der var 40.000 tilskuere til løbet.
Et billede af hvor god opbakning
motorsporten havde i lokalbefolkningen ses f.eks. ved at daværende formand Krogsøe aftalte løbsdage og
træningstider med præsten i Assentoft
Kirke: Så man ikke generede hinanden, da kirken ligger tæt på motocross
banen.
En morsom episode fra løbet: Et af
DVM klubbens nuværende medlemmer
Inge Bach fra Randers skulle dengang
sidde som billetsælger i et lille firkantet
træskur med billetluge. Man kunne lige
sidde derinde i ly for vejret. Men presset blev så stort på huset fra de mange
gæster, at huset væltede omkuld med
Inge indeni. Hun havde dog nærvær
nok til at holde godt fat på pengekassen
og dens låg. Inge har deltaget i adskillige Skagenløb m.v. på bagsædet med
sin mand Verner. Så personkredsen
omkring RMS har stadig forbindelse
til DVM.
1969 sluttede æraen i Volk Mølle og
RMS har nu et godt kommunalt samarbejde om banen i Bruusgaaard.
Efter PE’s foredrag stod PE’s kone
Else for smørrebrød, kaffe og småkager
til de der i forvejen havde bestilt.
Formand Kaj takkede for foredrag,
beværtning, og motocross cyklernes
ejermænd.
For referat Kurt Solskov
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Referat fra septemberklubmødet
afholdt på Comwell i Rebild.

Tirsdag den 14/7 køretur til Gl. torsdag er der træf for historiske biler
og mc. På grund af det gode vejr blev
Estrup.

Formand Kaj Bød velkommen til 50
mødte medlemmer. Særlig velkomst
til Palle Høst Andersen fra Korsør, som
havde taget turen over til os for at fortælle om og vise sit billedshow: ”Fra
BFC røvskubber til DM på Gold Star og
MC-touring som pensionist”.
Kaj takkede Peter Nedergård, som
havde pyntet lokalet op med en røvskubber fra BFC samt en Lynette.
Kaj fortalte om nogle flexible planer
for de næste to møder.
Lars lagde nogle gode ord ind. Natløbet som afholdes ved fuldmåne den
3. oktober. Ligeledes opfordrede han til
at deltage i DVM generalforsamlingen
den 24. oktober.
Evald Henneberg havde stadig flere
pladser i bussen til stumpmarked i
Mannheim den 9.- 11. oktober.
Kaj havde inviteret et par aktive
motocross veteraner, Torben Simonsen og Jens Bachmann til at høre Palles
foredrag.
Og Palles foredrag kan ikke beskrives bedre end det er i sidste nummer
af veteranen. Til Palles ros og vores fornøjelse skal dog siges at det var en ”forjydsket” udgave Palle havde forberedt
både med billeder og fortælling, hvor
Palle fremhævede en del af sine jydske
motocross og væddeløbskammerater.
Ikke mindst for os som nu også færdes
i Danmarks Veteran Motorcykleklub,
var det en dejlig aften som formanden
afsluttede med at overrække Palle et
par flasker vin som tak, da Palle ikke
ønskede at modtage rejserefusion.

Vi mødtes ved McDonald på Randersvej i Århus sidst på eftermiddagen.
Vejret var som på tidligere ture i år perfekt. Det bliver nu engang en anden
oplevelse, når der er solskin og i særdeleshed tørvejr.
En gang om måneden er der mc-træf
ved Gl. Estrup Slot og Landbrugsmuseum. Det er hovedsagelig nyere mc-er,
der kommer til pladsen. Så derfor fik
vi jo en del opmærksomhed, da vi kom
på maskiner af ældre dato. Der var så
mulighed for at gå rundt på pladsen, og
se på forskelligt mc mekanik. Desuden
kunne man forsyne sig ved en opstillet
grill i dagens anledning eller gå ind
på museets gårdplads og købe en ”Gl.
Estrup Gryde”. Nogle af os gik også
en tur over forbi slottet. Kl. 20 var der
fælleskørsel tilbage mod Århus.

Torsdag den 20/8 køretur til Gl.Rye.
Sidst på eftermiddagen mødtes vi
ved Rønnebo, som er vores normale
tilholdssted om lørdagen. Vejret var
der ikke så meget at udsætte på. Solskin og varmt. Det blev den varmeste
sommerdag indtil dato her i 2009. Vi
kørte via Stjær, Nørre Vissing til Ry,
hvor vi lige provianterede noget væske
i Kvickly. Derefter det sidste stykke
gennem Gl.Rye til træfpladsen. Hver

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.

Tre af de østjyske deltagere ved træfstedet.

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.
5-2009

V-905.indd 25

Vi er lige ankommet til Gl.Estrup.

pladsen efterhånden fyldt helt op.
Der var mange spændende køretøjer
at gå rundt og kigge på. Det var også
muligt at købe drikkevarer på pladsen. Endvidere solgte de pølser fra en
gammeldags pølsevogn. Her var der
en lang kø. Ca. kl. 20 kørte vi hjemad.
Denne tur gik over Voerladegård syd
om Mossø gennem Skanderborg og
videre mod Århus.
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.
Madpakketur i juni 2009 udgik fra
det vestlige Sønderjylland, nemlig fra
Gram, hvor Hanne og Christian Petersen var værtsfolk.
Henturen, fra Broager, gav et par
mellemprægtige regnbyger, men lod
dog deltagerne i fred under morgenkaffen.
En lille snes køretøjer var mødt op
og nogle havde som sædvanlig ledsager med.

Efter morgenkaffen gik turen mod
Enderupskov, men inden man kom ud
af Gram standsede man et kort øjeblik
ved et nyt solfangeranlæg tilhørende
Gram Fjernvarmeselskab. Det store
glasareal var lige blevet indviet dagen
før.
Turen forløb derefter gennem Spandet, Roager og Hvidding ved Ribe for
derefter give deltagerne en lille pause
ved Vester Vedsted, hvor mandøbussen
har udgangspunkt fra.
Nogle tog sig tid til at kigge indenfor
i vadehavsmuseet.
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biogasanlæg i Lindknud.
Sidste destination før målet i Gram
var Thornum.
Kaffen smagte efter ca. 86 km rigtig
godt og ingen, af hverken køretøjer
eller deltagere skulle slæbes hjem, så
det var lutter idyl.
Efter kaffen kørte nogle hjem med
motorcyklen ”på bagagebæreren” - og
de rigtige veteraner kørte hjem på de
to hjul, der havde bragt dem rundt i det
vest-sønderjydske landskab på sæsonens første madpakketur.
En tak til værtsfolkene for en god
dag og god forplejning. Tak Hanne og
Christian.
tekst - Peder E. Pedersen (691)
fotos -Lars Mylius Hjelm

A

Enkelte i rækken var særlig udsatte
for forankørendes udstødningsgasser,
idet Torben Carlsen fra Kolding var
kørende på en dieseldrevet Enfield, der
med sin lyd fik tankerne hen på ”pladevibrator eller motoriseret trillebør”.
Torben fulgte i øvrigt ret godt med på
sin ”damphammer” (se foto).
Middagspausen var planlagt at finde
sted ved Kammerslusen (se foto), hvor
Ribe Å (se foto) løber ud i Nordsøen.
Maden fortæredes i det fri, lidt blæsende vejr.
Hjemturen bragte os forbi et ret stort
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lsløbet 2009 kan henregnes til en
af de bedre oplevelser i den aktive
sæson 2009.
Ledelse og al koordination var lagt
i hænderne på Alfred og Anne Marie
Andersen fra Alnor ved Gråsten. Begge
navne borger for god planlægning og
præcis afvikling, hvilket årets Alsløb
da også bar præg af.
Med firmaet Bil & Co som en af sponsorerne var morgenkaffen ”reddet” og
man mødte velvilje og forståelse for
sagen og endda et tilsagn om at være
sponsor i 2010.
Ca. 50 køretøjer var tilmeldt og bortset fra et enkelt var alle mødt op.
Fra kl. 1030 blev de første deltagere

sendt ud på de alsiske veje, hvor en
skøn natur i fint vejr var med til at sætte
prikken over ”i”-et.
Da middagspausen var planlagt at
skulle afvikles på halvøen, Kegnæs,
havde man udsigt til fjord og hav på
en hel del af strækningerne.
Efter middagspausen kørte man tilbage til Als og forblev i det sydøstalsiske landskab, hvor en tidskontrol var
placeret i nærheden af Mommark.
Via Ertebjerg og Kirke Hørup nåede
man ud til hovedvej 8 ved Langdel.
Resten af turen var ”kun transportstrækning”, som ledte kørerne ad
hovedvej 8 på strækningen mellem
Augustenborg og Sønderborg og det
var tegn på, at målet nok var næste
destination.
Målet var på samme vej som startstedet, men dog hos en anden sponsor,
nemlig firmaet EUROMASTER, et dækfirma, hvor man også mødte velvilje og
åbne arme samt tilsagn om atter i 2010
at ville være sponsor, så det gav på sigt
en vis ro i sindet.
Resultaterne af dagens anstrengelser
blev belønnet som følger:
Klasse 1, solo
1. Nr. 21 Poul Iversen, Sydals		
Triumph, 1932
2. Nr. 38 Niels Knudsen, Århus
			
Royal Enfield, 1929
3. Nr. 39 Erik Skov, Århus
			
AJS, 1930
Klasse 2, m/observatør
1. Nr. 28 Niels H. og Grethe
		
Pedersen, Snejbjerg
		
AJS, 1931
2. Nr. 31 Martin og Jonna Kej, Horne
		
BSA, 1929
3. Nr. 18 Ole H. Pedersen og
		
Mette Bruun, Tandslet
		
BSA, 1930
Løbets uheldigste, aktive deltager
var: Nr. 50, Knud Kalstrup, Randers,
NORTON, 1930, som fik overdraget
kotøjret.
I taknemlighed over at hele turen
kunne nydes i tørvejr, tøffede enhver til
sit sidst på eftermiddagen - - og fynboerne skulle som sædvanlig nå færgen i
5-2009
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Fynshav for at komme hjem til ”øen”.
En fin dag for mange mc-folk gik til
ende og en hel del oplevelser vil nok
blive tilbage i erindringen.
En tak til ”værtsparret” for godt
arbejde.
Peder E. Pedersen (691)

Madpakketur i september
Med en madpakketur tilrettelagt af
Steen H. Petersen i Haderslev markeredes sidste udendørs aktivitet i den
syd- og sønderjydske afdeling lørdag
den 5. september.
Da vejret var medvirkende til at få
”tøsedrengengene” sorteret fra, var det
en mindre, men hårdfør forsamling,
der nød morgenkaffen på Fasanvej i
Haderslev.
Hen på formiddagen, da vejret var
rimeligt, tøffede to-hjulerne mod vest,
hvor ruten gik gennem Ejbøl, Hammelev, Pamhule Skov, Marstrup og
Hoptrup.
I sidstnævnte landsby krydsede
man hovedvej 10 i østlig retning for
derefter at køre gennem Djernæs og
Sønderballe Strand og nåede frem til
den idylliske lille halvø, Kalvø syd for
Haderslev, hvor madpakken blev fortæret.
Steen havde i planlægning af turen
taget højde for at vi ikke skulle få sand
i øjnene på de små bi- og skovveje - - og
det var der heller ingen fare for at få.
Den brogede forsamling af køretøjer
bød bl.a. på Douglas fra 1914, Royal
Enfield fra 1921 Sarolea fra 1930, BSA
fra 1930, 1937, 1955 og 1956.
En Nimbus fra 1947 samt en Harley
Davidson fra 1978 fuldendte flokken
på 9 køretøjer og i alt var der 13 deltagere.
Hjemturen førte os atter forbi Sønderballe, Sdr. Vilstrup og tilbage til
Haderslev og undervejs passerede vi
Slivsøen, som nu dækker ca. 160 ha, og
som i 2004 er blevet renatureret efter i
1957/58 at være blevet drænet og tørlagt. Fuglelivet har dermed atter fået
et åndehul i naturen.
Ved hjemkomsten kunne vi efter
knap 60 km’s kørsel præsentere en
række snavsede køretøjer, der bar
5-2009
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præg af at være blevet brugt, men det
havde de alle prøvet før.
Et hyggeligt kaffesamvær markerede afslutningen på sæsonens udendørsaktiviteter og for de deltagere, som
var kørende på 2 hjul til Haderslev og
hvoraf nogle havde 80-90 km at tilbagelægge, var der garanteret en ”støvfri”
hjemtur.
En tak for arrangementet skal lyde
til Steen og hans kone for ”al bøvlet”,
men vi fik – trods vejrguderne – dog
en god dag ud af det.
Peder E. Pedersen (691)

Fyn
Klubmøderne afholdes 2. onsdag i
månederne oktober - april kl. 19 30 i
Vissenbjerghallerne. Er der ændringer vil
det fremgå her i bladet.

Kommende arrangementer
Klubmøde onsdag den 14/10
Alm. klubmøde.

Klubmøde onsdag den 11/11
Eigil Sørensen og Leif Obbekær fortæller og viser billeder fra årets Egeskovløb.

Klubmøde onsdag den 10/12
Vi kører videre med juletraditionen
med æbleskiver, gløgg og bankospil.
Husk en lille gave til præmiebordet og
husk at vi denne aften starter kl. 1900.
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.

Midtsjælland

Steffensgård, Kværkebyvej 79 , Kværkeby, 4100 Ringsted.

På besøg hos Eskadrille 722
Søndag den 16. august 2009 kl. 1000 og
et par timer frem var der arrangeret
besøg hos redningseskadrillen i Tune
Lufthavn ved Roskilde.
Vi var 12 DVM’er, der havde taget
imod tilbuddet om at komme inden
for murerne i den ellers forholdsvis
lukkede verden.
Redningshelikopteren øst for Storebælt er som mange ved, flyttet fra Flyvestation Værløse, som er lukket og til
Tune, hvor der er bygget en ny hangar
til formålet.
Efter at have passeret sikkerhedsslusen uden for hangaren, blev vi
modtaget af skipperen på helikopteren, Per Jacobsgaard, som på meget fin
og ligefrem måde forklarede om den
gamle Sikorsky S61 helikopter, som
fortsat anvendes øst for Storebælt. Om
bord under trænings- og redningsaktioner er der i alt 5 besætningsmedlemmer, bestående af 2 piloter, 1 ”smed”,
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1 redder og en radiooperatør. Under
besøget bevægede vi os langsomt
gennem helikopteren og fik en masse
informationer, som jeg ikke nærmere
vil berette om her. Men vi fik virkelig
forståelse for, hvor vanskeligt det må
være at lave søredning i hårdt vejr.
Videre fik vi orientering om den nye
helikopter, EH 101, som er taget i brug
på de 2 jyske baser. Alle 3 redningshelikopterbaser styres fra SOK i Århus,
og helikopteren skal være i luften inden
for 15 min. fra en alarm lyder mellem
kl. 07 og 22, og inden for 30 min. i nattetimerne.
Der er 8 stk. S 61.er tilbage, og den
første blev taget i brug i 1965, og som
veteranfolk er det jo også interessant
at vide, at der er sikret et eksemplar til
museumsbrug.
Efter den meget interessante orientering om hverdagen i en redningseskadrille havde flyverne lavet kaffe, og
vi medbragte brød, som sammen blev
nydt i hangaren i hyggeligt samvær.
Alt i alt en rigtig interessant formiddag, som alt for få fik glæde af.
Erik Kristoffersen (978)

Løvfaldsløb lagt frem og blev studeret
grundigt. Med en startliste på over 100
må det være højeste antal deltagere for
Løvfaldsløbet. Imponerende!
Gunner og Henning kunne fortælle
lidt om det natløb afdelingen afholder
d. 24. oktober, og hvordan man forbereder sig til den slags løb. Jyderne har
en del erfaring med det, og man kan
måske lære lidt af dem. Løbet er åbent
for cykler op til 1960. Ikke alle veteraner
er udstyret med et godt lysanlæg.
Aftenen sluttede med almindelig
hyggesnak og i øvrigt var det ikke helt
mørkt da vi kørte.
Ole Bredahl Bentzen (1830)

Natløbet på Midtsjælland 24/10

Løbet afvikles lørdag, den 24. oktober
2009 fra kl. 1930 til ?
Start og mål: Svenstrupvejen 14, 4130
Viby Sj. 1. start kl. 2000.
Så er der mulighed for at prøve evner
som orienteringskører på motorcykel,
når det er mørkt – rigtig mørkt. Det er
en orienteringsrute på ca. 80 km. Ruten
er på offentlig vej, og der er kun lidt
grusvej. Desuden krydres turen med
et par småopgaver.
Klubmøde Kværkeby 9/9 2009
Løbet afvikles efter DVMs løbsregFint vejr så vi var to her fra området lement i en til lejligheden lidt tilpasset
der kørte på motorcykel til Kværkeby. form samt færdselsloven, og det køres
Det var der kun tre andre der gjorde. som pålideligheds- og udholdenhedsDet havde selvfølgelig sin naturlige løb.
forklaring, da der denne aften blev
Motorcykler registreret 1. gang før
afholdt ”Bagagerumsmarked”, og det den 1/1 1960 kan deltage.
er nu engang begrænset hvad kan have
Enhver deltager for egen regning
med på en motorcykel.
og risiko, der kan således ikke gøres
Der var nu ikke så mange der havde ansvar gældende overfor løbsledelse,
taget ting med, og efter hvad jeg kunne DVM eller sponsorer. Ej heller kan en
se gik handelen lidt trægt. Indenfor deltager rejse krav for skade, han eller
var deltagerlisten for det forestående hun måtte forvolde på sig selv eller
andre.
Når alle er
kommet godt hjem,
samles vi omkring
bordet, hvor der ser100 P-PLADSER OG GARAGER
50 MC-PLADSER
veres varm suppe
KAMERAOVERVÅGNING
mv.
AUTOVÆRKSTED
Hvis der er delVENTILATION/UDLUFTNINGSANLÆG
tagere, der ønsker
ELEKTRISK KODEPORT
at overnatte i nærheden henvises til
FOR YDERLIGERE INFO & PRISER: WWW.TJ-GROUP.DK
Osted Kro www.
KONTAKT: 35 43 08 06 / MAIL: INFO@TJ-GROUP.DK

P-PLADSER TIL VETERANBILER/MC
UDLEJES I BAGSVÆRD.
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ostedkro.dk eller Viby Kro www.vibykro.dk . Afstanden er ca. 4 km fra start/
mål i begge tilfælde.
Yderligere information vil fremgå af
slutinstruktion.
Tilmeldingsfristen udløber den
12/10 2009. Betaling sker ved start.
Tilmelding pr telefon eller e-mail til:
Erik Kristoffersen, 46 42 02 62 eller 25
55 11 21, ekr@c.dk
Husk følgende oplysninger: navn
kører/observatør, medlemsnummer,
adresse, telefon, MC-mærke, årgang,
cm3.
Startgebyr er DKr 100 for kører og
DKr 100 for observatør.
Evt. overskud af løbet går til DVM
Midtsjælland.
Løbsledelse: Christian Schmidt,
(1730), Preben V. Jensen, (1843), Gunner
Sørensen (1228), Henning Petersen,
(1846) og Erik Kristoffersen, (978).

København

Gildhøjgård, Bygaden 69
2605 Brøndby

Klubmøde Gildhøjgård 11/8 2009
Den smukke eftersommeraften havde
lokket flere til at lufte deres motorcykler. Af 32 fremmødte var ca. halvdelen
på deres tohjulede, dvs. En enkelt kørte
på en trehjulet af nyere dato. Et køretøj
som en englænder måske ville karakterisere som værende ”neither fish nor
fowl”. Men opmærksomhed vakte det
da, og det var måske også det primære
formål med køretøjet.
Der var jo ikke lagt noget program
for aftenen, men Kurt kom alligevel
med et par bemærkninger. Datoen for
sidste etape af oprydningen på Gildhøjgård er flyttet igen igen, og er nu
den 3 oktober kl. 9. Kurt fortalte også
om en forening i Lyngby der kører med
gamle biler, og så har fundet en Unic
brandbil der har kørt i Lyngby-Tårbæk.
Foreningen kalder sig Køreselskabet og
kører med biler fra før 1940. Måske vi
kunne lave noget sammen med dem
og køre nogle ture.
Det kniber stadig med forslag til
vinterens aktiviteter. En film om de
berømte motorcykel løb på Daytona
5-2009
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stranden i 1950`erne og måske en film
om Skagenløbet 1966 var umiddelbart
det mest nærliggende lige i øjeblikket.
Emnet vil blive drøftet igen til næste
møde.-Til slut kunne Henning Petersen fortælle at der stadig manglede poster til
Løvfaldsløbet d. 12.-13. september, så
vis nogen havde tid, lyst og lejlighed
var de meget velkomne.
Ole Bredahl Bentzen (1830)

Klubmøde Gildhøjgård 10/9 2009
Vejret var flot, så en del ankom på
motorcykel. Af 32 betalende gæster vil
jeg tro at nogenlunde halvdelen var
på en tohjulet. – Kurt efterlyste stadig
nogle ideer om hvad vi skal lave i de
lange vintermåneder, og om der måske
skulle laves et aktivitetsudvalg (som i
Pederstrup).
Vi kunne måske også lave noget
sammen med Midsjællands afdelingen?-- I den forbindelse blev det
diskuteret om mødedatoerne kunne
laves om. De ligger lovlig tæt på hinanden. Det ville være rart om der var
lidt større spredning mellem møderne.
Jeg ved ikke hvordan de to afdelinger
stillet sig til det spørgsmål. Hidtil har
de stået stejlt overfor hinanden.
I lighed med mødet på Kværkeby
var der også lagt en deltagerliste på
Løvfaldsløbet, som blev studeret grundigt. Henning Petersen, som også var
tilstede i Kværkeby, fortalte lidt om
natløbet den 24 oktober, og at nyere
motorcykler må deltage, (op til årgang
1960).
Til slut blev vi lige opfordret om at
skrive os på listen til oprydningsdagen
den 3. oktober. – Der kommer forhåbentlig lige så mange som sidst.
Ole Bredahl Bentzen (1830)

Falder lidt i svime over billedet fra Skagen anno 1965. Vi var mange som overnattede
på Dommergaarden i Gl. Skagen. Den blev drevet af Fru Lagoni, med aner tilbage fra
Faaborg, iøvrigt med hjælp fra to piger, som var stuepiger, køkkenpiger og formentlig
meget mere.
Den unge mand, nummer to fra venstre, er Peter Roland Larsen, journalist på
Randers Amts Dagblad, og gode venner med Chr. Wenderby, første løbsleder, og også
fra Randers. Er der nogen der gider at lave arbejdet, vil man formentlig kunne finde
de allerførste artikler i avisens arkiver fra midten af april 1965, og en måneds tid frem.
Men Peter Roland lever stadig, og kan måske bidrage.
Peter Roland var specielt inviteret, på en lånt BSA, selv om man skulle være fyldt
50. For det kunne jo sikkert betale sig for hr. Wenderby, at have lokalpressen lige ved
hånden. Jeg fik derimod kontant afslag, med begrundelsen, at jeg med mine da 25 år,
langt fra var kapabel.
Det hele endte så med, at Chr. Wenderby måtte meddele, at Peter Roland Larsen kørte
udenfor konkurrence, men han var med på hele turen fra Skagen til København.
Det er iøvrigt Pedal Ejnar til højre, derefter smeden, så Marius P., Peter Roland
og længst tv en mand, jeg ikke erindrer, men jeg er sikker på, at han ikke var deltager
i løbet, men derimod måske ledsager.
Hvem har
egentlig taget
billedet?
Venligst kontakt
Villy Poulsen

Kommende arrangementer
Torsdag den 12./11, Alm. møde.
Torsdag den 10/12, Julemøde med
æbleskiver og gløgg.
Torsdag den 14/1 2010, Alm. møde,
samt status om Gildhøjgård og vores
lokalafd.
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En række
anonyme
ryttere på
Alsløbet tilbeder
Indianeren eller
er det manden
med det rigtige
rykmærke!!
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Genbrugs

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

SÆLGES

Honda Pacific Coast 800 ccm.
årg. 1994, kørt 45000 miles. Flot
touringmaskine, farve sort/sølv, med
fantastiske køreegenskaber. Minimal
vedligeholdelse, kardantræk, ingen
ventil justering (hydrauliske), alt er indkapslet. Enorm
god siddekomfort og bagageplads, er med topboks
og radio. Service er lige lavet, værkstedshåndbog
medfølger. Fotos kan mailes, pris 55.000 kr. evt. bytte
med veteran.
Wilbur Freudendahl (222), Unsigvej 2, Brøns, 6780
Skærbæk,  74 75 35 67, wilbur@dlgmail.dk
Triumph workshop Manual
er til alle Pre-unit Twins
modeller fra 1947-62. Bogen
er hel orginal og i god stand.
Der er masser af billeder og
splittegninger i.
Ring gerne efter mere info,
kan evt sendes.
Pris 225 kr. Michael
Pedersen,  51 90 86 43.

juli/september numrene til salg fra 1938.
Ring gerne efter mere info, kan evt sendes.
Pris 149 kr. Michael Pedersen,  51 90 86 43.

O rg i n a l b o g / h æ f t e
som
omhandler
vedligeholdelse og
instruktion til følgende
Norton modeller: Model
50, ES2, 88, 99, 650,
Specials 750 Atlas og 750
Scrambler.
Ring gerne efter mere
info, kan evt sendes.
Pris 249 kr. Michael Pedersen,  51 90 86 43.

O w n e r s Wo r k s h o p
Manual til Norton 500,
600, 650 og 750 Twins
fra 1957-70. Bogen er hel
ny og ikke pakket ud af
folien.
Ring gerne efter mere
info, kan evt sendes.
Pris 249 kr. Michael
Pedersen,  51 90 86 43.

Orginalt nummer af
”The Motorcycle” fra oct
1938 i god stand.. Der er
bla. artikler om Sunbeam
1939 modellerne og
en artikel om Royal
Enfield motorer og meget
meget mere, har også et
par numre til salg fra
krigsårene 1940-44.
Ring gerne efter mere
info, kan evt sendes.
Pris 149 kr. Michael
Pedersen,  51 90
86 43.

Harley motorer sælges. Mest halvtop (fra 1916 og
op, 1000 og 1200).
Også sideventilet 750 og 1200 motordele sælges.
Også løse cylindre, karburatorer, ventiler og andet
sælges.
Kan ses i Mannheim og Herning.
Kontakt Kurt H. Jensen, Kgs. Lyngby
 45 87 54 87 eller  23 83 81 23.

Et orginalt nummer af
”The Motorcycle” fra
maj 1938 i god stand.
Der er bla. stor artikel
med flotte billeder af
Rudge, har også April/

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

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

Årlig pris for
ansvar og kasko

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

Veteranbil fra 438 kr.
Veteran MC fra 465 kr.
Klassisk bil fra 1.172 kr.
Klassisk MC fra 1.200 kr.
2009

www.runa.dk

Runa Forsikring A/S
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Farvergade 17

1463 København K

Tlf: 33 32 22 00

CVR nr. 13 30 84 38
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 salg af reservedele
 også postordre
 totalrestaureringer
 stelopretninger
 afprøvning af motor i prøvebænk
 plejlstangsproduktion
 nyfremstilling af reservedele
 nye koblinger og andet

r

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

Veteranmotorcykler

På Egeskovs 8 museer genopfriskes gamle minder.
I Piet Heins labyrint gælder det om at finde ind
til det japanske tårn. For familiens yngste er
højdepunktet de 8 store legeområder i skovens lysning.

Stubbekøbing Motorcykelog Radiomuseum

Plejlstangslejer, sidetappe osv.
laves på eget værksted.
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

• 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
5-2009
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med bremse

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.

20 års erfaring i reparation af
engelske motorcykelmotorer.

Specialvækstedet tilbyder

 nyfremstilling af sidevognsstel

Eventyrlige oplevelser
for hele familien - hele dagen

Alt i maskinarbejde,
cylinderboring samt
aluminiumssvejsning udføres.

Viggo Thomasen
v. B. & C. Kühl
Mariagervej 153
8920 Randers NV
 86 40 26 88 - 40 82 21 61

til ”Kakkelovnsrør”

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

NORDEUROPAS STØRSTE VETERAN-MOTORCYKEL-MUSEUM

Specialværksted

Aps.

Motorrenovering
siden 1957

 nye sidevognskasser på lager
 udsøgt høflig betjening
www.jcnimbus.dk
John Carlsen, Viborggade 46, 2100 Kbh. Ø
 35 42 83 13 - fax 35 42 83 09
Åbningstid 9-17

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

Veteranimporten
Nye kvalitetsdele med speciale i

Veteranbiler og motorcykler
Cylinderudboring
Krumtappe - alle typer
Topstykker:
ventiler - ventilstyr - ventilsæder
ventilsæder til blyfri

Egere fremstilles

Aluminiumssvejsning

TankCure tankforsegling

Iversens Cylinderservice I/S
Finlandsvej 6 - 8700 Horsens
tlf. 75 62 52 99 - fax 75 62 59 06

Veteranimporten
97 51 00 16 (efter 16) - 29 82 00 10
veteranimporten@c.dk
www.veteranimporten.dk
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Afsender

Danmarks Veteran Motorcykelklub
Granlunden 30
9310 Vodskov
Blad ID-nr. 47817

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.

PriseKsemPLer for
veTeran/KLassisK KøreTøj
Årlig præmie. Ansvars- og kaskoforsikring inkl. statsafgift – Selvrisiko 1.619 kr.
Dagsværdi
indtil kr.

Veteranbil/-motorcykel
Ansvar og kasko

Ansvar og kasko

Ansvar alene

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.

Overskuddet i 2007 udgjorde 13% af
den betalte præmie inklusive statsafgift m.m. Et eventuelt forsikringsunderskud opkræves ikke.
Ved mere end én kaskoforsikring i
GF-Veteran ydes 25% rabat på samtlige kaskoforsikrede køretøjer.

Kontakt GF-Veteran, hvis du vil
være i det gode selskab og få
oplyst forsikringsbetingelser
og andre forsikringsmuligheder
GF-FORSIKRING tilbyder
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Ansvar alene

50.000

GF-veteran tegner ansvars- og kaskoforsikring for bevaringsværdige
originalt opbyggede køretøjer, som
er henholdsvis 35 og 25 år gamle.
Forsikringerne er med 100% tilbagebetaling af et eventuelt overskud.
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Klassisk bil/motorcykel

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

GF-VETERAN
Lyngby Hovedgade 74
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 33 14 12
gf-veteran@gf-forsikring.dk
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