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Annoncepriser:
1/1 side:  Kr.  3.000,- 
1/2 side:  Kr.  1.600,- 
1/4 side:  Kr.  900,- 
1/8 side:  Kr.  500,- 
10% rabat ved indrykning i 3 numre 
eller mere.

Rubrikannoncer med foto:  Kr. 200,-

Indbydelser til DVK’s løb og arrangemen-
ter optages gratis. Indbydelser til andre løb 
og arrangementer, hvor vore veterankø-
retøjer aktivt kan deltage, er i begrænset 
omfang gratis.

Bestyrelsen

Formand:
Klubsekretariat, bibliotek, kontakt til medlemmer og 
veteranforsikringsklubben og VT
Dorte Stadil
Ryvej 31, 2830 Virum
Tlf. 4583 8008 
dorte.stadil@veteranbilklub.dk

Næstformand:
Mødesteder og udstillinger Midt- & Nordjylland
Kristian Nørgård Gravesen
Bjerregårdsalle 10, 6933 Kibæk
tlf. 2781 0131
nsunuser@gmail.com

Kasserer:
Per Henrik Nielsen
Munkebjergvej 1.st.th, 5000 Odense C
tlf. 2969 2423
phn@vandcenter.dk

Sekretær:
Protokol
Erik Mieth
Ellesvinget 17, 2950 Vedbæk
Tlf. 2234 6195
mieth@mail.tele.dk

Løb og arrangementstilskud 
Ib Rasmussen
Tisvilde Lundevej 1, 3220 Tisvilde
Tlf. 2026 3220 (efter kl. 16)
rasmussen@sport.dk

Mødesteder og udstillinger Fyn & Sydjylland & MhS
Henning Thomsen
Bogyden 14, 5610 Assens
Tlf. 4051 4799 
rosenparken@hotmail.com

Mødesteder og udstillinger Øst
Ole Poulsen
Bursøvej 33, 4930 Maribo
Tlf. 4044 4666
ole.poulsen@veteranbilklub.dk

VT og hjemmeside
Jens Heldgaard 
Kørupvej 6, Lund,8700 Horsens
Tlf. 3056 2299
Heldgaard8700@gmail.com

Suppleant:
Kay Riber, Vest. Tlf.  4055 3322

Mødesteder 
og mødestedsansvarlige

Amager
Hørby Allé 11, 2770 Kastrup
Claus Sommer, 6170 3801
csommer1960@gmail.com

København Nærum
Nærum Hovedgade 3, 2850 Nærum
Ernst Elholm, 2421 3631 
ernst@elholm.se

Midtsjælland - Kværkeby:
”Steffensgård”
Kværkebyvej 79, Kværkeby, 
4100 Ringsted
Kontakt: Jan Lemming, tlf. 2288 3829 
jan.lemming@email.dk
Erik Madsen, tlf. 4063 3125 
madsen.roskilde@city.dk

Østsjælland - Klippinge:
Nygade 3, 4672 Klippinge
Kontakt: Kai Wredstrøm, 5657 8205
Samme adresse
angliakai@dukamail.dk

Vestsjælland - Løve
Knudstrupvej 6, Løve, 4270 Høng
Dirch Glad
Tlf. 2084 8940
dirchglad@gmail.com

Nordsjælland - Mårum
Tinghusevej 23, Mårum, 3230 Græsted
Ib Rasmussen, 2026 3220
rasmussen@sport.dk
www.dvk-maarum.dk

Sydsjælland – Engelholm
Engelholmvej 7A, 4733 Tappernøje
Peter Bering, 5599 6089
pb@arkitektbering.dk

Fyn:
Vesterågade 16, Nr. Broby, 5672 Broby 
Anne Lise Gustafsson
Tlf. 6263 2051
annelise.gustafsson@veteranbilklub.dk

Sydvestjylland – Skjoldbjerg
Skjoldbjergvej 52, 6623 Vorbasse
Ib Rønne, 2280 8112
roenne@dlgpost.dk
Bruno Kold, 2099 0026
kold@profibermail.dk

Nordjylland - Stenum:
Vanggård, Vanggårdsvej 25, 9700 Brønderslev
Kræn Hjortlund, 3033 7370
kraenh@hotmail.com

Midtjylland - Herning
Autogalleriet, Industrivej 1a, 7400 Herning
Peer Bak, tlf. 9712 2914
peba@kabelmail.dk

Østjylland - Ristrup:
Ristrup Hovedgård, ved Sabro
Erik Nielsen, 8692 3943
Jens Rasmussen, 2484 0013
chevrolet@rasmussen.mail.dk

Østjylland - Uldum
Uldum Mølle, Skolegade 25, 7171 Uldum
Poul-Erik Jakobsen, 2723 1433 
jakobsen@skjernaa.dk
Erik Hougaard, 4034 0049
k.e.hougaard@mail.dk
Jens Heldgaard , 3056 2299
Heldgaard8700@gmail.com

Vestjylland - Spjald 
Højgård, Holstebrovej 17, 6971 Spjald 
Henning Knudsen, 9738 1264 
Samme adresse

Sydvestjylland - Vesterhede 
Refshøjvej 49, Vesterhede,  7250 Hejnsvig 
Lene og Ove H. Iversen, 7533 9321/ 2395 0721
Jørgen Jacobsen, 2022 2729 yak@esenet.dk
www.dvk-sydvest.dk 

Sydøstjylland - DVK - Lillebælt:
Ryesgård, Ndr. Kobbelvej 27, Fredericia
John Andersen, 2978 2909
ja-ryesgaard@c.dk
Ole Troen, 2071 6694 
troline@yahoo.dk

Sønderjylland - Åbenrå:
Skolevænget 12, 6200 Åbenrå
Erik From, 2966 9847
erik.kef@webspeed.dk

Dansk Veteranbil Klub

Nærum Hovedgade 3, 2850 Nærum

Telefon: 4556 5610 (mandag - torsdag 10-13)
Telefax: 4556 5611 (hele døgnet) 
e-mail: kontor@veteranbilklub.dk

www.veteranbilklub.dk
www.dvk-database.dk

Giro/DDB reg. nr. 9570 konto 600 4253
Arb. Landsbank reg. nr. 5326 konto 0359 651 

Veteran Tidende
Månedligt medlemsblad for 
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Eftertryk i begrænset omfang tilladt med 
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Redaktionen:
Dorte Stadil
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vt@veteranbilklub.dk
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Annoncer og invitationer til klubbens kontor, fax 
eller mail senest d. 20. 
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Dansk Austin Klub
Bøgeshøjvej 15, 8305 Samsø
Stefan Wolffbrandt, 8659 3300
www.danskaustinklub.dk 
Ford T Klubben Danmark
Claus Olesen, 5950 7155
claus@clo.dk

Ford V8
Kim Høier
shoebox@hotmail.dk
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svca@post3.tele.dk
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takko@takko.dk

Vejledere

Amerikanske biler 
Johnny B. Rasmussen, tlf. 2074 5709
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Chevrolet 1911 til 1941
Jens Rasmussen
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Austin Seven
Jørgen Frode Bakka, 4576 1224
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Chevrolet 1911-41
Jens Rasmussen, 2484 0013
chevrolet@rasmussen.mail.dk

Ford Junior
Michael Deichmann, 2227 8651 aften 
michael@deichmann.org
www.fordyandcmodelregister.dk
Morris
Ole Nordlund, 4656 0229
jonordlund@mail.dk
www.morrisregister.dk

Opel
Frederik Ravn-Larsen
3250 1237
Porsche
Paul Wilson, 2728 5725
paul@yellow1.dk
Renault
Kristen Korsgaard, 8648 6968

Singer
Kaj Dyring Larsen, 4678 8687
kaj.dyring.larsen@veteranbilklub.dk
Studebaker
Gorm Albrechtsen, 
9722 3630/4044 7505
post@gorma.dk
Triangel 
Uffe Mortensen, 4920 2301
autotriangel@gmail.com

VW - luftkølede
Robert Hagen, 3251 7624
robert.hagen@sas.dk

Køreselskaber/Sektioner
Alvis
Peter Bering, 5599 6089
pb@arkitektbering.dk 
  
Jydsk Køreselskab
Ivan Kristiansen
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Erik Hougaard, 7583 0049 

Peugeot
Claus Sonne Linnedal, 3252 7777
linnedal@hotmail.com

Michael Deichmann, By-Lyngen 4
3230 Græsted
tlf. 7170 3525 - Kontortid: 18-19 i hverdage
md@motorhistorisk.dk

Historiske nummerplader
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Der er en sidste gang for alting 
Det har vores layoutmand Ole Callesen også erfaret. Han har siden 
blad nr. 238 marts 1996 opsat Veteran Tidende, 12 gange om året, 
så det bliver til nogle stykker. Ole har valgt at gå på efterløn og 
nyde livet med sine skønne gamle køretøjer. Det under jeg ham, 
selv om jeg personligt synes det er lidt trist, efter at vi nu har ar-
bejdet tæt sammen i snart mange år, og det er respekten for Ole´s 
store arbejde ikke blevet mindre af. Tak for godt samarbejde og 
mange flotte blade, og alle gode ønsker som efterlønner.

Nu står vi så i den situation at der skal findes en ny mand til job-
bet. Det blev ikke svært, for Jens Møller Nicolaisen havde for 
længe siden sagt til mig, at hvis jeg fik problemer med at lave 
bladet, både det redaktionelle og opsæt-
ningen, så skulle jeg bare ringe til ham. 
Det gjorde jeg så, og fra næste blad er det 
Jens der overtager det store ansvar med 
at lave et flot blad. Tiden var helt rigtig, 
da Jens netop er ved at være færdig med 
sin store bog om Citroen.
Vi har haft mange gode snakke gennem 
de sidste par måneder, og jeg er sikker på 
at Jens er manden der kan løfte opgaven 
efter Ole. 

Dorte Stadil

Tak til Dorte for de pæne ord, og tak til alle der har leveret stof 
til Veteran Tidende og til bladets læsere gennem alle de år jeg har 
været med. Det har har været en fantastisk tid med VT og ikke 
mindst samarbejdet med de forskellige redaktører, hvor jeg især 
vil  nævne og takke tre. 
Poul Suhr, som i foråret 1996 kontaktede mig og fortalte, at han 
var blevet redaktør på Veteran Tidende og manglede en til at stå 
for den grafiske opsætning af bladet. Efter et par tlf samtaler sagde 
jeg ja tak, og det blev så til 228 stk. Veteran Tidende.  
Poul og jeg har stadig kontakt og vi får som regel en god snak på 
årets Skagenløb som vi begge deltager i hvert år. 
En anden redaktør jeg vil nævne og takke, er Ole Emil Riisager. 
Som alle ved, måtte Ole Emil stoppe redaktørarbejdet brat, pga. 
sygdom. Vi havde i en lang årrække et tæt samarbejde og næste 
daglige tlf samtaler, som efterhånden også handlede om alt andet 
end veteranbiler og blad.  
Efter Ole Emil Riisagers pludselig stop, overtog Dorte Stadil re-
daktørposten, og med dygtig hånd fik hun styr på stoffet og sam-
men fik vi Veteran Tidende på gaden. 
Det blev også til et længere samarbejde, 
som jeg gennem alle årene har nydt og 
sat stor pris på.
Veteran Tidende, nr. 466 april 2015 
du sidder med nu, er det sidste fra min 
hånd. Det har aldrig været kedelig og 
jeg har nydt at lave hvert et blad. 
Jeg vil ønske DVK, Dorte Stadil og 
Jens Møller Nicolaisen, alt held og 
lykke med Veteran Tidende fremover. 

Ole Callesen
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Møder Løb og arrangementer
APRIL 
Tirsdag 21. Fyn. Museums besøg på Egeskov 
Tirsdag 21. Kværkeby. Klubmøde kl. 19. 
Torsdag 23. Morris-møde. AFLYST 
Mandag 27. Vesterhede. Mandag. Besøg på Vesti Auto 
Onsdag 29. Amager. Fra Nørrebroknægt til Motormand 
Torsdag 30. Skjoldbjerg. Køretur til Læborg Autohandel 
 
MAJ 
Mandag 4. Midtjylland. Rundvisning Flyve Station Karup 
Tirsdag 5. Ristrup. Løvspringstur fra Ristrup kl. 19.00 
Torsdag 7. Aabenraa. Aabenraa Veteranbane den 7.maj 
Torsdag 7. Nærum. Udemøde v/Jens Kjærulff 
Onsdag 13. Lillebælt. Klubmøde - Onsdag - www.dvk-
lillebaelt 
Torsdag 14. Fyn. Forårstræf i Nr. Broby. Fra 11-15.00 
Torsdag 14. Mårum. Klubmøde 19,30 Bagagerumsmarked  
Tirsdag 19. Kværkeby. Besøg af en mærkeklub kl. 19. 
Onsdag 20. Engelholm. klubmøde 
Mandag 25. Vesterhede. Grill på Henne Strand 
Tirsdag 26. Fyn. Klubmøde hos Mehlsen Automobiler  
 
JUNI 
Mandag 1. Midtjylland. Vinsmagning Auto Galleriet 
Torsdag 4. Nærum. Grillaften 
Fredag 5. Kværkeby. Klassisk Køredag 
Torsdag 11. Aabenraa. Så sparker vi dæk. 
Torsdag 11. Mårum. Klubmøde 19,30 Foredrag om 
teglværket  
Tirsdag 16. Kværkeby. Aftentur kl. 19. 
Tirsdag 23. Fyn. Vi tænder op i grillen.Kl. 18.00 
 
JULI 
Torsdag 2. Nærum. Sommerpause 
Torsdag 9. Aabenraa. Ud i det blå. 
Torsdag 9. Mårum. Klubmøde 19,30 sparke dæk aften 
Tirsdag 21. Kværkeby. Sommerferie 
Tirsdag 28. Fyn. Køretur ud i det blå. 
 
AUGUST 
Mandag 3. Midtjylland. Sommerkørsel, Vrads/Sande/
Bæstrup 
Torsdag 13. Aabenraa. Grillaften kl.19.00 
Torsdag 13. Mårum. Klubmøde 19,30 vi sparker dæk  
Tirsdag 18. Kværkeby. Klubmøde kl. 19. 
Tirsdag 25. Fyn. Klubmøde og bagagerumsmarked. kl. 18.30 
 
SEPTEMBER 
Mandag 7. Midtjylland. NIEBUHR, Ikast 
Torsdag 10. Mårum. Klubmøde 19,30 Snapse manden 
kommer  
Tirsdag 15. Kværkeby. Foredrag kl. 19. 
Mandag 28. Mårum. Værkstedsaften 19,00 Vinterklargøring  
 
OKTOBER 
Mandag 5. Midtjylland. VP-Group, Viborg 
Torsdag 8. Mårum. Klubmøde 19,30 Flystyrt ved 
2.vedenskrig 
Tirsdag 20. Kværkeby. Klubmøde kl. 19. 
Mandag 26. Mårum. Værkstedsaften 19,00 motortesteraften 
 

APRIL 
Tirsdag 21. Åbning af sæson 2015 på Egeskov Slot. 
Info VT 464 Tilmelding 
Søndag 26. Forårskøretur i København. Samarbejde 
mellem DVK og Klub ViaRETRO. Info VT 466 
Søndag 26. Swapmeet, Holbæk Internet Link 
Mandag 27. Renault Nostalgi for fuld udblæsning. 
Foredrag v/ Erich Karsholt og Henrik Stenholt kl. 
18.00. 
Torsdag 30. Åbning af Korsbæk på Bakken. Lukket 
for tilmelding  
 
MAJ 
Lørdag 2. 17. Esbjerg Veteranløb. Igen i år har VMK 
VESTJYSK MOTORVETERAN KLUB sammensat 
mange små veje til en ny, spændende rute i det 
sydvestjysk. Jørgen Lind, tlf. 75164114/20166614. 
Indbydelse i VT 465. 
Lørdag 2. Aars Stumpemarked Internet Link 
Lørdag 2. Bakken. Paradekørsel til Bakken. Info 
VT 464. Tilmelding 
Lørdag 2. -søndag 3. Danish Masters Racing 
Festival 2015 - Jyllandsringen. Info VT 466. 
Tilmelding eller tlf. 20263220 efter kl. 16.00. Internet 
Link 
Lørdag 2. Odsherredsløbet køres St. Bededags 
lørdag. Info Conny Larsen, tlf. 59 30 25 71 
Lørdag 2. Stumpemarked Fyn. Lykkevang 18, 
Korinth, 5600 Faaborg. Info Poul Arne, tlf. 40 27 29 
30 e-mail poulare@email.dk 
Søndag 3. Besættelsesmuseum Fyn. Military Display 
Day. Info VT 466 
Søndag 3. Forårsparade, Aabenraa  
Søndag 3. Kastellet Forårsparade. Kl. 14 - 16.00. 
Info VT 466. 
Tirsdag 5. Ristrup Løvspringsløb. Tilmelding til 
Jens, tlf. 24 84 00 13. Info VT 466 
Lørdag 9. -søndag 10. Brønderslev Veterandage  
Torsdag 14. Forårstræf i Nr. Broby. Info VT 464 
Lørdag 16. Sorø Veterantræf 2015. Kl. 09-17. 
Internetlink 
Søndag 17. Køng Museum. Veteranbilstævne med 
stumpemarked. 
Onsdag 20. Aftentur i det fynske. Mødes mellem 
17.30 og 18.00 ved Carl Nielsens barndomshjem. 
Odensevej 2a, Nr. Søby 5792 Årslev. Info Annelise og 
Benny Koc,k tlf. 65901542 / 40405885.  
Fredag 22. -søndag 24. Classic Race Aarhus. 
Nordeuropas bedste racefestival! Internet link 
Lørdag 23. -mandag 25. Græsted Veterantræf 2015. 
Spol tiden tilbage. Internet Link Invitation kommer 
senere. 
Lørdag 30. Oldtimer Løbet 2015 Info Erik Krogh, tlf. 
26738130 e-mailerik@ekrogh.dk Internet Link 
Lørdag 30. -søndag 31. Roskilde i motorsportens 
tegn.  
Søndag 31. Jens Høstrup´s Forårsløb  
Søndag 31. MOTORCLASSIC 2015 
Charlottenlund. Motor Meeting 2015 kl. 10-16. 
Søndag 31. Travbanen. Info senere 
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Udlandet

JUNI
Fredag 5. -lørdag 6. Nennung - RAC-ADAC Vetera-
nen-Rallys um die Inselstadt Ratzeburg. Ratzeburg 1 ca. 
15 km. syd for Lübeck. Internet Link 

Lørdag 27. -lørdag 4. juli. Fiva World Rally afholdes i 
Schweitz Fiva World Rally, Schweitz

Søndag 28. Sofiero Classic Underholdning for hele fa-
milien kl. 10 - 16. Internet link

SEPTEMBER
Torsdag 10. -mandag 14. Goodwood rejse, info Dorte 
Stadil, tlf. 40158008

A K T I V I T E T S K A L E N D E R

JUNI 
Fredag 5. Klassisk køredag i Sorø. Med mor bag rattet. 
Fredag 5. Wedelslund Gods. Træf og køretøjsdag  
Lørdag 6. Nivåløb. Lukket for tilmelding. Alle som 
har tilmeldt sig på mail (før den 5. februar 2015, kl. 
21.00) glæder jeg mig til at se den 6. juni 2015, kl. 9.00 i 
Nivå center. Vi starter med morgenmad kl. 9.30. Frokost 
serveres undervejs inden vi vender tilbage til Nivå Center 
for at modtage præmierne. Slut ca. 15. Mvh Willibald  
Lørdag 6. Stumpemarked. Jysk Automobilmuseum, 
Gjern Telf. 8687 5050 Internet link 
Søndag 7. Gavnø Classic Autojumble Internet link 
Søndag 7. Veteranbilauktion i Billund Internet link 
Lørdag 13. -søndag 14. Englændertræf  
Lørdag 13. Vitus Bering Løbet. Info VT 465 
Lørdag 13. ”Vinger og Dæk” på Vanggård.  
Lørdag 13. Østerskovgaard-løbet. Info Jens Udsen, tlf. 
86957010 eller ju@post.tele.dk e-mail 
Onsdag 17. Aftentur i det fynske. Mødes mellem kl. 
7.30 – 18.00. Skovs Auto, Rødamsvej 5, 5856 Ryslinge. 
Slutter hos DM Classic Cars. Bytoften 10, 5550 
Langeskov. Info Flemming Larsenm tlf.20215611 eller 
Jørgen Christensen, tlf. 21702899  
Lørdag 20. -søndag 21. US-Biler i Texas Town. Hotel 
Pejsegården i samarbejde med Oldsmobile Forum. 
Lørdag 20. Ø-tur, Fredericia  
Lørdag 27. Køretur på øen ALS. Info Kjeld Hlm-
Nielsen 2023 4491. holm-nielsen@bbsyd.dk Tilmelding 
Lørdag 27. Sydhavsrally.  
 
JULI 
Tirsdag 4. Uldum Gademusik Festival. I forbindelse 
med Gademusik Festivalen afholder vi et lille træf for 
veteranbiler. Har du lyst til at komme igen i din gamle 
bil eller med din motorcykel, så kan vi tilbyde dig entre 
armbånd og noget at spise. Og imens du ser på festivalen, 
kan vi se på de gamle biler og motorcykler. Der er 2x 
entré og mad til hver bil. Internet Link Info: Flemming 
Sønderup, tlf. 28 15 67 85 flemminguldum@gmail.come-
mail 
Torsdag 2. ClassicMotorShow, København  
Torsdag 2. -søndag 5. Countryside Break. 
Nordsjælland Invitation i Jan. VT 463 
Lørdag 4. -søndag 5. Bornholm Rundt Internet Link 
Lørdag 11. Kulsvierne. invitation følger. 
Onsdag 15. Aftentur i det fynske. Mødes mellem 
kl. 17.30 og 18.00 hos Mette og Alfred Svendsen, 
Svendborgvej 18, Ollerup. Info Mette og Alfred, tlf. 
62202758 / 21390685 
Torsdag 23. -lørdag 25. Ringkøbingløbet info 
97322342. www.ringkobinglobet.com 
Torsdag 23. -søndag 26. Styrkeprøven på 
Midtsjælland. Info VT 464 
Lørdag 25. Classic Motor Show i Lokomotivværkstedet. 
Internet Link 
Lørdag 25. Sporvejsmuseet.  
Tirsdag 28. -mandag 3. august. Eurovisit 2015. Austin 
30/35 Owners Club - mødes på Samsø. Info Poul-Erik 
Jacobsen, tlf. 27231433 e-mail:jakobsen@skjernaa.dk 
Fredag 31. -søndag 2. august. Nordsjællands Rally 
genopstår, for biler før 1940 Det forlyder at det 
hæderkronede Nordsjællands Rally genopstår! Har du et 
køretøj fra før 1940, så sæt kryds i kalenderen fredag d. 

31 juli til søndag d. 2. august. Flere oplysninger i næste 
nummer af Veterantidende. Michael Deichmann  
Fredag 31. -søndag 2. august. Nordsjællandsløb, for 
køretøjer fra før 1940. Indbydelse følger senere. 
 
AUGUST 
Lørdag 1. -søndag 2. Dansk Austin Klub holder 
Sommertræf på Samsø. Info Poul-Erik Jacobsen, tlf. 
27231433 e-mail:jakobsen@skjernaa.dk 
Lørdag 1. Ole Timer-turen. Veteranlauget i Odder.
Internet Link Tilmelding til Per Fogh 
Lørdag 1. Stevnsløbet. info Hans Peter Nielsen 
40148037  
Lørdag 8. Munkebjergløbet. Info Hans Geschwendtner, 
tlf. 40411921 - VT 465 
Søndag 9. Munkebjerg HillClimb  
Onsdag 19. Aftentur i det fynske. Mødes mellem kl. 
17.30 og 18.00. Info om mødested senere.  
Søndag 23. Classic Car Træf. Med Picnic, foredrag om 
Søgård’s historie og Herregårdskoncert.  
Fredag 28. -søndag 30. Automania Silkeborg 
Automobilfestival. 10 års Jubilæum. 
Lørdag 29. Hestekræfter i Horsens  
 
SEPTEMBER 
Tirsdag 1. Børnenes Køredag.  
Lørdag 5. Veteranlastbiltræf. kl. 10-16. Jysk 
Automobilmuseum, Gjern telf. 86875050 Internet link 
Søndag 6. Fjordløbet 2015. Der køres fra Græstedgård i 
Ølstykke. Info VT 466 
Onsdag 9. Aftentur i det fynske. Vi mødes kl. 17.30 og 
18.00. Info om mødested senere. 
Lørdag 26. Aars Stumpemarked. Internet Link 
 
OKTOBER 
Søndag 4. Swapmeet, Holbæk. Internet Link 
Lørdag 17. -søndag 18. Bilmesse og Brugtmarked, 
Fredericia. Internet Link
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Maj d. 19. Besøg af ”Historisk Opel 
Klub Danmark” kl. 19. 
Juni d. 5. Klassisk Køredag. Ingen 
tilmelding. Der køres fællestur med 
NSU-klubben og vennerne fra Klip-
pinge med afgang kl. 9.30 fra Kaj, 
Nygade 3, 4672 Klippinge. 
Opsamlingssted på den store parke-
ringsplads (Lunden) på Kystvejen, 
Strøby Egede - afgang herfra kl. 
10.15. Næste samlingssted hos Gun-
nar Sørensen, Skovhusvænge 33, 4632 
Bjæverskov - afgang herfra kl. 11.30. 
Videre til Steffensgaard, Kværkebyvej 
79, Kværkeby, 4100 Ringsted, hvor vi 
spiser den medbragte mad. Øl og vand 
kan købes.
Der kan selvfølgelig også køres di-
rekte til Kværkeby. Kl. 13.15 kører 
vi i samlet flok mod Sorø, hvor vi vil 
tilbringe eftermiddagen i selskab med 
glade veteranvenner.
Juni d. 16. Den årlige Aftentur kl. 19.
Juli d. 21. Sommerferie - intet møde.
September d. 15. “NSU-Thomas” 
kommer med et spændende foredrag 
kl. 19.
Der arbejdes med programmer for 
de øvrige møder. Følg med på DVKs 
hjemmeside.
Det skal stadig understreges, at den 
hurtigste og nemmeste måde, at holde 
sig a jour med eventuelle programop-
lysninger og ændringer på, er ved at 
tjekke hjemmesiden eller at ringe til 
mig.
sekretær Erik Madsen, tlf. 4063 3125
madsen.roskilde@city.dk
www.veteranbil.dk
Mødestedsleder Jan Lemming, tlf. 
2288 3829
jan.lemming@email.dk

VESTSJÆLLAND - LØVE

Alle TIRSDAGE holder vi klubmø-

de fra kl. 19.00 og vi har som regel 
et særligt arrangement den første 
tirsdag i måneden.  
Knudstrupvej 6, Løve, 4270 Høng. 
Vi er tit hurtige til at arrangere en kø-
retur, garagebesøg el. lignende, så kig 
i kalenderen på dvk-loeve.dk eller på 
veteranbil.dk.
Her vil du altid kunne finde lidt om 
hvad der sker næste gang i Løve. 
Vi har også en mail-liste, så hvis du 
vil have Løve-nyt på mail, så kontakt 
undertegnede.
Vi er som regel 5-15 veteranfolk i 
Løve hver tirsdag, hvor vi hygger os 
med kaffe og en masse bilsnak om alt 
fra Ford-T til Lotus.
ALLE ER VELKOMNE TIL AT KIG-
GE IND og hvis du ikke er medlem, 
kan du jo blive det senere!
Dirch Glad, tlf. 20848940 
dirchglad@gmail.com  
www.dvk-loeve.dk 
 
KØBENHAVN – NORDSJÆL-
LAND - NÆRUM
 
1. TORSDAG i måneden, kl. 18.30 
spisning og mødestart kl. 19.30
3. TORSDAG cafeaften kl. 19.30.
Nærum Hovedgade 3, 2850 Nærum
Maj d. 7.  Udemøde. Værkstedstræf og 
spisning. Vi kører samlet fra Nærum 
til Erhvervsvej 30 i Rødovre. Det er 
Bernt Hansens efterfølgers nye flotte 
værksted, hvor Jens Kjærulff viser 
rundt. Menu: Let anretning.
Maj d. 21. Cafeaften. 
Juni d. 4. Grillaften og snak om fredag 
d. 5. juni - Grundlovsdag og ”Store 
Køredag” mange steder.
Juli: Dækspark for de der ikke er på 
ferie. Henrik Kokkemand steger pøl-
ser, hvis der er tilmelding nok. Tilmel-
ding til: h.froberg@live.dk
ALLE er velkomne til at kigge ind til 
klubaftenen, også ikke medlemmer, 
har du en ven, med interesse for gamle 
biler, så tag ham med.
Ideer og forslag til klubmøderne til:
Ernst Elholm, tlf. 24213631 
ernst@elholm.se

NORDSJÆLLAND MÅRUM

2. TORSDAG i måneden kl. 19.30 
Værkstedsaftener: Starter kl. 19.00. 
Se kalenderen hvornår.

AMAGER   

Sidste ONSDAG i måneden kl. 
19.00.
Hørby Allé 11, 2770 Kastrup. Ind-
kørsel fra Englandsvej.
April d. 29. Fra Nørrebroknægt til 
Motormand. Til vores aprilmåned 
klubmøde er vi så heldige, at få besøg 
af Preben Hjorth fra Holbæk. Preben 
vil komme og fortælle lidt om sit liv 
på div. motorbaner, lige fra Roskilde 
Ring til Isle of Man. Preben er bla. 
kendt for sin store passion for Norton 
motorcykler, som han har restaureret 
et utal af. Der vil som vanligt være 
kaffe og kage til 35.- kr. pr. pers og 
mulighed for at købe øl og vand. 
Amagergruppens mail er stadig åben 
for tilmelding, send mail til: amager-
dvk.jbl@gmail.com. For modtagelse 
af info og nyhedsbrev.
Med venlig hilsen
Amagergruppen
Claus Sommer, tlf. 61703801 
csommer1960@gmail.com 
 
 
ØSTSJÆLLAND - KLIPPING

4. TIRSDAG i måneden kl. 19.00
Nygade 3, 4672 Klippinge
April d. 28. Mødes vi her i Klippinge. 
Vi skal besøge en kendt og festlig 
bilmand på Stevns, der er mest til Ci-
troen biler.
Juni d. 5. Klassisk Køredag. Ingen 
tilmelding. Der køres fællestur med 
NSU-klubben og vennerne fra Kvær-
keby med afgang kl. 9.30 herfra.
Med venlig hilsen
Kai Wredstrøm.
angliakai@dukamail.dk

MIDTSJÆLLAND – KVÆRKEBY

3. TIRSDAG i måneden kl. 19.00 
Steffensgård, Kværkebyvej 79, 
Kværkeby.
Vejen går op til gården lige overfor 
kirken og slutter på gårdspladsen.
April d. 21. Overskriften på denne 
aften er “Egne effekter eller historier”. 
Medbring jeres brochurer, bøger, mo-
delbiler, anden automobilia eller fortæl 
en historie om en eller anden hændelse 
der har med vor fælles hobby at gøre. 

AMAGER

ØSTSJÆLLAND - KLIPPINGE

MIDTSJÆLLAND - 
KVÆRKEBY

VESTSJÆLLAND - LØVE

KØBENHAVN-
NORDSJÆLLAND - NÆRUM

K L U B A K T I V I T E T E R

NORDSJÆLLAND 
MÅRUM
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Mødestedet DVK-Lillebælt, Ndr. Kob-
belvej 27, 7000 Fredericia
På hjemmesiden www.dvk-lillebaelt.
dk opdateres vore aktiviteter løbende. 
Havnetræffet hver tirsdag aften kl. 
19.00 er flyttet til klublokalet, frem til 
d. 5. maj 2015.
John Andersen, tlf. 29782909 
ja-ryesgaard@c.dk  
www.dvk-lillebaelt.dk

ØSTJYLLAND – ÅRHUS

1. TIRSDAG i måneden kl. 19.30
Ristrup Hovedgård, Ristrupvej 39, 
8471 Sabro.
Maj d. 5. LØVSPRINGSTUR, start 
fra Ristrup kl. 19.00.
Erik Nielsen, tlf. 86923943 
Jens Rasmussen, tlf. 24840013
chevrolet@rasmussen.mail.dk 
www.dvk-ristrup.dk

NORDJYLLAND - STENUM 

3. TIRSDAG i måneden kl. 19.00 
Vanggård i Stenum, Vanggårdsvej 
25, 9700 Brønderslev.
Tjek hjemmesiden www.dvknord.dk 
for nærmere detaljer angående møder. 
Der udsendes løbende mail til med-
lemmerne om diverse aktiviteter. Er du 
ikke allerede på listen, så send en mail 
til nedenstående og bliv tilføjet.
Kræn Hjortlund, tlf. 30337370 
kraenh@hotmail.com
www.dvknord.dk

VESTJYLLAND  - SPJALD

3. TORSDAG i måneden kl. 19.30 
Højgård, Holstebrovej 17.
Du kan tilmelde dig vores elektroniske 

Tinghusevej 23 - Mårum, 3230 Græ-
sted.
Marts d. 30. kl. 19.00. Værkstedsaf-
ten ”kvinde kend din bil”. Hvor sid-
der strømfordeleren, krumtappen og 
vandpumpen og hvordan virker de. Vi 
starter med en gennemgang af bilen og 
lidt praktik på værkstedet. Der vises 
film for herrerne i slyngelstuen.
Ib Rasmussen, tlf. 20263220   
rasmussen@sport.dk
www.dvk-maarum.dk

SYDSJÆLLAND - ENGELHOLM

3. ONSDAG i måneden fra kl. 19.10 
Engelholmvej 7A, 4733 Tappernøje
På Engelholm er parkeringen delt: De 
gamle holder foran hovedbygningen; 
nye biler henvises til pladsen nede 
mod syd.
Gamle køretøjer samles foran hoved-
bygningen; mens nye holder på plad-
sen syd for gården ud mod markerne. 
Marts d. 18. Nu kan vi køre igen. Kom 
med dit gamle køretøj. I klublokalet 
ser vi billeder fra Roskilde Ring og ser 
et par gamle film til kaffen. 
Peter Bering, tlf. 55996089  
pb@arkitektbering.dk

FYN  

Sidste TIRSDAG i måneden klub-
møde kl. 19.00.
Vesterågade 16, Nr. Broby, 5672 
Broby.
April d. 21. Bemærk datoen. Ege-
skov museum slår atter dørene op for 
Dansk Veteranbil Klub´s medlemmer, 
så Klubmødet afholdes for DVKs 
medlemmer med Museums besøg på 
Egeskov, inden den officielle sæsonåb-
ning. Benyt chancen til at se det flotte 
museum og mød medlemmerne fra øst 
og vest. Museet er åbent fra kl. 18.30.
Igen i år kan der bestilles Biksemad 
på Kværndrup Kro til 140,- kr. inkl. en 
øl/vand eller et glas vin, men da der er 

begrænset pladser, vil tilmelding være 
efter først til mølle princippet.
Kør selv tilmelding og betaling 
senest d. 15.april, til Anne Lise 
62632051/22811954 /anneliserg@dlg-
mail.dk. eller til mødeaftenerne. Ved 
overførsel til konto 0828 0002830884 
(husk navn).
Maj d. 26. Klubmødet foregår hos 
Mehlsen Automobiler Faaborgvej 2, 
Nr. Broby kl. 19.00. 
Sonax kommer, viser og demonstrer 
bilplejeprodukter om lak, ruder, fælge 
og indtræk. Der vil være nogle gode 
tilbud, som gælder denne aften, der 
afregnes direkte til Sonax. Man er 
velkommen til at tage sit problem med 
(altså bilen) og få gode råd. 
Juni d. 23. kl.18.00. Bemærk ændret 
dato. ”Sankthansaften”. Vi tænder 
op i grillen. Der kan købes pølser, 
kartoffelsalat, brød, øl/vand, vin og 
kaffe. I er også velkommen til selv at 
medbringe det i ønsker at grille. Når 
vi er færdige med at spise, kan de der 
har lyst, gå i samlet flok til det grønne 
område ved åen, for at overvære når 
det lokale Sankthansbål tændes og se 
heksen blive sendt på vej mod Bloks-
bjerg. 
Juli d. 28. For jer der ikke er på som-
merferie, arrangeres der en køretur ud 
i det blå.
August d. 25. kl. 18.30. Klubmøde og 
bagagerumsmarked. Fyld bagagerum-
met op med stumper og ting, du ikke 
selv har brug for mere, det kan jo 
være, at en anden lige står og mangler 
den dims eller ting du har.
Venlig hilsen 
Anne Lise Gustafsson, tlf. 
62632051/22811954 
annelise.gustafsson@veteranbilklub.dk 
www.dvk-fyn-broby.dk

SYDJYLLAND  DVK - LILLE-
BÆLT

2. TORSDAG i hver måned kl. 19.00  
Ryesgaard, Ndr. Kobbelvej 27, 7000 
Fredericia.

SYDJYLLAND
DVK - LILLEBÆLT

SYDSJÆLLAND - 
ENGELHOLM

K L U B A K T I V I T E T E R

FYN 

ØSTJYLLAND - ÅRHUS

NORDJYLLAND - STENUM

VESTJYLLAND - SPJALD
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nyhedsbrev ved at sende en mail til 
Kristian Nørgård.
Henning Knudsen, tlf. 97381264 
hkknudsen@events.dk 
Kristian Nørgård, tlf. 97166252 
nsunuser@gmail.com
www.veteranvest.dk

ØSTJYLLAND - ULDUM

2. TIRSDAG i måneden kl. 19.00 
Skolegade 25, 7171 Uldum. 
Til alle møder på Møllen kan købes 
kaffe, boller, øl og vand.
April d. 14. Klubmøde. Knud Kærs-
lund viser billeder, video og fortæller 
om tur til Schweiz. Knud og Birgit 
kørte i deres Austin Healey 3000 Mk 
II.
Maj d. 12. Klubmøde kl. 18.45 præcis 
kører vi mod Brølbæk 26A ved Bar-
rit, hvor vi har en aftale kl. 19.30. Vi 
mødes bagved Spar Købmanden på 
Gl. Vejlevej i Daugaard. Knud Kærs-
lund har lavet aftale med indehaverne 
af Hornsyld Købmandsgård. Først 
besøger vi Jørgen Jepsens bilsamling 
på Brølbæk, når vi har set alle detaljer, 
kører vi videre til Niels Jepsen og ser 
dennes bilsamling. Niels og Jørgen 
vil fortælle lidt om køretøjerne og om 
Hornsyld Købmandsgård.  
Juni d. 9. Klubmøde.
Aktiviteter for kommende møder er 
ved at blive planlagt.
Med venlig hilsen 
Poul-Erik Jakobsen, tel. 27231433, 
jakobsen@skjernaa.dk
Erik Hougaard, 40340049, 
k.e.hougaard@mail.dk. 
Jens Heldgaard, 30562299, heldga-
ard8700@gmail.com.

SYDVESTJYLLAND - VESTERHEDE

Sidste MANDAG i måneden kl. 
19.00 
Refshøjvej 49, 7250 Hejnsvig
Ved tilmeldinger opgiv navn på hver 
eneste deltager.
April d. 11. kl. 10.00. Stumpemarked 
på mødestedet i Vesterhede. Det du 
kan have med i din bil eller motorcy-
kel kan du sælge på pladsen. Større 
stadepladser aftales med Ove.
Kommer du i veteranbil eller på ve-
teran motorcykel, så får du frokosten 
gratis.
April d. 27. kl. 19.00. Vi besøger Vesti 
Auto – Industrivangen 1, Filskov - 
7200 Grindsted.
Vi ser på indehaverens gamle biler, og 
hører lidt historie om dem.
Tilmelding til Ove - evt. samkørsel kl. 
18.30 aftales med Ove.
Maj d. 25. kl. 11.30. Det er anden pin-
sedag - vi mødes ude på Oves grund i 
skoven på vej mod Henne Strand. Ove 
sætter et skilt op ude ved indkørslen 
der ligger på Strandvejen mellem nr. 
182 og nr. 190. Det er lige efter man 
kører over en bro med et lille vandløb 
nedenunder. Der bliver grillet noget 
kød og serveret andet godt til. Til sæd-
vanlige fornuftige priser. Tilmelding 
til Ove.
Følg med på: www.dvk-sydvest.dk  - 
der kan ske ændringer samt komme 
arrangementer med kort varsel.
Følg med på vores hjemmeside: www.
dvk-sydvest.dk 
Jørgen Jacobsen tlf. 20222729, joer-
gen@dvk-sydvest.dk
Ove H. Iversen tlf. 23950721, ove@
bbsyd.dk

SYDVESTJYLLAND – SKJOLD-
BJERG

Sidste TORSDAG i måneden kl. 
19.00 
Skjoldbjergvej 52, Skjoldbjerg
April d. 30. Vi kører på besøg til Læ-
borg Autohandel v/Søren Sørensen. 
Vi kører allerede fra Skjoldbjerg kl. 
18.30. Tilmelding senest 2 dage før.
Kontakt ved spørgsmål til:
Ib Rønne tlf. 22808112  skjold-
bjerg52@gmail.com eller
Bruno Kold tlf. 20990026 kold@pro-
fibermail.dk

SØNDERJYLLAND - AABENRAA

2. TORSDAG i måneden kl. 19.30 
Skolevænget 12, 6200 Aabenraa.
Maj d. 7. Vi har flyttet mødedato i maj 
til den 7. maj, på grund af helligdag 
den 14. maj.  
Vi er inviteret til at se Aabenraa Vete-
ranbanes arbejdslokaler på adressen 
Østergade 58, 6230 Rødekro. HVOR 
VI MØDES KL. 19.30. Aabenraa. Ve-
teranbane er vært ved kaffe og kage. 
Af hensyn til kaffe og kage, bedes 
man tilmelde sig senest 3 dage før til 
Kjeld, på mobil 20234491 eller Erik, 
på mobil 29669847
Juni d. 11. Så sparker vi dæk, kom i 
gammel bil og lad os få en hyggelig 
aften.
Juli d. 9. Vi mødes i klubhuset kl. 
19.30 for at køre en tur ”ud i det 
grønne/blå”.Tag selv kaffe og kage 
med. Turen vil have en længde af ca. 
30 - 50 km. Ved regnvejr nyder vi den 
medbragte kaffe og kage i klubhuset.
August d. 13. Vi mødes kl. 19.00 til 
grillaften. Medbring egne drikkevarer 
og kød/pølser. Vi tænder op i grillen 
og sørger for salat og brød. Tilmelding 
senest mandag den 10. august til Kjeld 
20234491 eller holm-nielsen@bbsyd.
dk /Erik 29669847 eller erik.kef@
webspeed.dk 
Kjeld Holm-Nilsen, tlf. 20234491 
holm-nielsen@bbsyd.dk  
Erik From, tlf. 29669847 
erik.kef@webspeed.dk

MIDTJYLLAND – HERNING

1. MANDAG 1 måneden kl. 19.00
AUTO GALLERIET, Industrivej 
1a, 7400 Herning
April d.13. Bemærk ændret møde-
dag. Venstres trafikpolitiske ordfører 
Kristian Pihl Lorentzen, kommer og 
fortæller om ”Mine tanker om trafik-
udvikling i det midtjyske område”.
Maj d. 4. Afgang fra Auto Galleriet til 

K L U B A K T I V I T E T E R

SØNDERJYLLAND - 
ÅBENRÅ

MIDTJYLLAND - 
HERNING

SYDVESTJYLLAND - 
SKJOLDBJERG

SYDVESTJYLLAND - 
VESTERHEDE

ØSTJYLLAND - ULDUM
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Veteranbilisten
- Som han ser sig selv.

Tilbagevendende aktiviteter i køresæsonen 2015
Hver ugedag

Kalvø Badehotel Tirsdage Kl. 18.00 - Kalvøvej 12, 6230 Rødekro

Cars and Coffee Lørdage Kl. 10-12 - første gang 28-03-2015 Skovshoved, Arne Jacobsen tanken.

Egeristræf - Jylland Tirsdage ulige uger www.veteranvest.dk

Faaborgtræf på Fiskerihavnen i Faaborg Onsdage Kl. 19.00 - Faaborg Røgeri Café - første gang 01-04-15 Info: Henning Sørensen, tlf. 61757472

AMFI Træf Onsdage lige uger Kl. 18.00 - første gang 13-05-2015 http://www.amfivestsjaelland.dk/

Havnetræf på Gl. Havn i Fredericia Tirsdage Kl. 18.00 - første gang 01-05-2015

Dækspark i Gilleleje ved P-plads (Alfavej) Tirsdage Kl. 19.00 - første gang 14-04-2015

Veteranbiltræf Bogense Havn - Mester 
Mole Tirsdage Kl. 18-22.00 - første gang 07-04-2015

Hølken Strand - Odder - Jylland Onsdage Kl. 16.30 - første gang 22-04-2015

Havnetræf i Vordingborg Tirsdage Kl. 18-20 - Info Kim Clasen, tlf. 26193714

Hver måned

Classsic motor café Sidste torsdag Kl. 18.00 - Havnepladsen i Ringkøbing www.kdakclassic.com

Havnetræf Kerteminde - Fyn Sidste onsdag Kl. 18.30 - første gang 29-04-2015 Info Arne Sørensen, tlf. 65 32 22 49

Aftentur i det Fynske 3. onsdag Kl. 17.30

Lundeborg v/lystbådehavnen - Fyn 2. onsdag Kl. 18.00 www.dvk-egeskov.klubsider.dk

Storstrøms aftenture - Sjælland 2. tirsdag Kl. 18.00 - første gang 12-05-2015

Aftentur - Vejle Havn 2. onsdag Kl. 19.00 - første gang 13-05-2015 Benedicte, tlf. 23241438 - Poul V., tlf. 40445060

Karoline Træf i Middelfart 1. søndag Kl. 12.00 - første gang 03-05-2015
 
 

besøg hos det spændende Museum på 
Flyvestation Karup ved Gedhusvagten. 
Rundvisning.
Juni d. 1. Vinsmagning ved EXCEL-
LENT Wine. Program følger.
Juli d. 4. Sommerferie.
August d. 3. Sommerkørsel, Vrads 
Sande/Bræstrup.

September d. 7. NIEBUHR, Ikast.
Oktober d. 5. VP-Group, Viborg.
November d. 2. Bilernes Hus, Silke-
borg.
December d. 7. Byretten Herning, 
Gløgg – AUTOGALLERIET.
Peer Bak, tlf. 97122914
peba@kabelmail.dk
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1: 
62 medlemmer var til stede da for-
manden bød velkommen. Som dirigent 
foreslog bestyrelsen Esben Bigaard. 
Dette blev vedtaget med akklamation.
Dirigenten konstaterede at generalfor-
samlingen var lovligt indkaldt og der-
for beslutningsdygtig. Han meddelte 
endvidere at Niels Jonassen havde ind-
vilget i at være referent.
 
2: 
Formanden aflagde bestyrelsens be-
retning, trykt i Veteran Tidende for 
februar 2015. Hun meddelte at forenin-
gen ved udgangen af 2014 havde 5.500 
medlemmer samt at der blev tegnet ca. 
250 nye veterankøretøjsforsikringer 
om året. 
Michael Deichmann bemærkede at 
man kunne få flere deltagere til løb hvis 
man arrangerede billigere løb.
Der var ingen yderligere bemærknin-
ger. Beretningen blev derefter god-
kendt med akklamation.

3:
Kassereren gennemgik hovedpunk-
terne i regnskabet, som i sin helhed 
var trykt i Veteran Tidende for februar 
2015. 
Poul Erik Jacobsen undrede sig over at 
værdipapirerne var opført med en min-
dre værdi end tidligere.
Villy Petersen spurgte om budgettet 
med underskud var et tegn på at man 
ønskede at tære på formuen. Han ville 
også gerne vide om den påbegyndte 
film om Jørgen Skafte Rasmussen ville 
blive dyrere end beregnet.
Kassereren svarede at bestyrelsen reg-

ner med et driftsunderskud i budgettet 
for de kommende to år. Klubbens egen-
kapital er så stor at det efter bestyrel-
sens opfattelse ikke gør noget at den 
bliver lidt mindre. Det vil være at fore-
trække fremfor kontingentforhøjelse 
eller formindsket aktivitet. 
Michael Deichmann udtalte at udgif-
terne til filmen burde være konteret 
mere synligt.
Kaj Dyring Larsen meddelte at han 
ikke kunne godkende regnskabet fordi 
han ikke fandt det retvisende. 
Erik Nielsen bad Kaj Dyring Larsen 
forklare hvorfor han ikke fandt regn-
skabet retvisende. 
Kaj Dyring Larsen svarede at han ikke 
ønskede at gå ind i en debat om dette 
men kun ønskede at erklære at han ikke 
kunne godkende regnskabet fordi han 
ikke fandt det retvisende. 
Jan Klarskov bad bestyrelsen redegøre 
for uenigheden. 
Kassereren svarede at uenigheden dre-
jede sig om hvor og hvordan værdipa-
pirer skal konteres. 
Kaj Dyring Larsen tilføjede at det ikke 
var korrekt som anført i regnskabet at 
regnskabspraksis er uændret. 
Man skred derefter over til afstemning 
om regnskabet. Afstemningen fandt 
sted ved håndsoprækning. Imod regn-
skabet stemte 3. Et stort flertal stemte 
for. Regnskabet var derefter godkendt.

4:
Kassereren fremlagde budgettet. Der 
regnedes med et underskud i 2015 på 
421.200 kr. og i 2016 lidt mindre. Der 
anlægges et meget forsigtigt skøn over 
antallet af medlemmer. Da klubben har 

en stor formue er der ikke regnet med 
hverken kontingentforhøjelse, aktivi-
tetsnedsættelse eller besparelser på Ve-
teran Tidende. Det ville være ønskeligt 
med en stigning i antallet af medlem-
mer.
Annelise Gustavsson undrede sig over 
at beløbet afsat til mødestedet på Fyn 
var sat ned. 
Kassereren svarede at man i budget-
tet havde tilstræbt en ensartethed med 
hensyn til mødesteder, men mødeste-
derne var velkomne til at sætte aktivi-
tetsniveauet i vejret. Der var ikke noget 
krav om besparelser.
 
5:
Kassereren meddelte at bestyrelsen 
ønskede at fastholde kontingentet på 
grund af klubbens stærke økonomi.
Forslaget om uændret kontingent blev 
vedtaget.

6:
Kaj Dyring Larsen fremlagde sit for-
slag som var trykt i Veteran Tidende 
for februar. 
Kassereren havde en enkelt indvending 
mod forslaget, nemlig at foreningen 
blev bundet til et bestemt revisions-
firma. Forslagsstilleren havde ingen 
indvendinger imod at slette bindingen 
til et bestemt firma.
Dirigenten foreslog at navnet på fir-
maet blev erstattet med ”et revisions-/
bogføringsfirma”
Kassereren meddelte at bestyrelsen 
allerede nu med de eksisterende ved-
tægter kan engagere et firma hvis den 
ønsker det. 
Svendsen ønskede at vide om beløbet 

Generalforsamling i DVK. Nyborg. Lørdag 7. marts 2015
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på 12-13.000 kr. var pr. kvartal eller pr. 
år.
Kaj Dyring Larsen svarede at det var 
pr. år og kun for 2015. 
Ib Rasmussen anførte at forslaget var 
overflødigt, eftersom der i bestyrelsen 
var kompetente folk til at tage sig af 
budget og regnskab.
Bestyrelsens medlemmer blev bedt om 
at give deres syn på sagen til kende. En 
håndsoprækning viste at to bestyrelses-
medlemmer støttede forslaget.
Man skred derefter til afstemning ved 
håndsoprækning. 10 stemte for og et 
overvejende flertal imod. Forslaget var 
derefter faldet.

7:
Erik Lindholst ønskede ikke genvalg 
og Kaj Dyring Larsen ønskede af per-
sonlige grunde at udtræde af bestyrel-
sen.
Jens Heldgaard stillede op til valg og 
blev valgt med akklamation. I stedet 
for Kaj Dyring Larsen indtrådte sup-
pleanten Erik Mieth i bestyrelsen.

8:
Begge revisorer var villige til genvalg 
og blev genvalgt med akklamation.

9:
Michael Deichmann omdelte en flyer 
om Ingeniørens Kulturarv, artikler fra 
tidsskriftet Ingeniøren som er scannet 
og lagt på Internettet. 
Unavngiven, anbefalede at man un-
dersøgte muligheden for at digitalisere 
klubbens fotosamling samt centrale 
tekster fra klubbens bibliotek. Anbefa-
lede endvidere at klubben kontaktede 

professionelle som kunne forbedre 
klubbens hjemmeside. 
Niels Jonassen meddelte at arbejdet 
med at digitalisere klubbens fotosam-
ling er i fuld gang.
Henning Thomsen takkede Kaj Dyring 
Larsen og Erik Lindholst for deres ind-
sats i bestyrelsen. 
Annelise Gustafsson foreslog at klub-
bens generalforsamling for fremtiden 
bliver afholdt i klubhuset i Nørre Bro-
by.  
Generalforsamling var derefter slut kl. 
14.15

Efter generalforsamlingen uddelte 
Dorte Stadil formandens præmie til 
Kræn Hjortlund, mødestedsleder i 
Nordjylland siden 2009. Han kunne 
meddele at klubben fra efteråret ville få 
nyt mødested i det mekaniske museum 
i Hjallerup. 

Bestyrelsen konstituerede sig som 
følger:
Formand: Dorte Stadil
Næstformand: Kristian Nørgaard Gra-
vesen 
Kasserer: Per Henrik Nielsen 
Sekretær: Erik Mieth
Øvrige: Ole Poulsen, Henning Thom-
sen, Ib Rasmussen & Jens Heldgaard

Referent. Niels Jonassen   

Tak for valget 
På den nyligt afholdte generalforsam-
ling i DVK, var man så venlige at væl-
ge mig ind i bestyrelsen – Tak for det.
Jeg glæder mig til arbejdet med at del-
tage i aktiviteterne omkring driften af 
vores velfungerende veteranbilklub, 
som jo rummer så mange muligheder, 
for at udleve vores hobby, med at re-
staurere, vedligeholde og køre med 
vore gamle køretøjer.
Efter det korte bestyrelsesmøde ef-
ter generalforsamlingen, har jeg ind-
tryk af, at vi får et godt samarbejde, 
og det var en positiv oplevelse, at 
se hvor hurtigt og let de forskel-
lige opgaver og poster blev fordelt. 
Selv fik jeg en ”tjans” med at hjælpe til 
i redaktionen af Veteran Tidende – et 
arbejde jeg gerne går ind i, og håber det 
kan medføre kontakter til en masse af 
Jer medlemmer, som har gode historier 
og oplevelser, og gerne vil bidrage til, 
at vi får et godt og læseværdigt blad. 
I de kommende numre vil vi in-
formere mere om ideer og pla-
ner for det fremtidige arbejde med 
Veteran Tidende og hjemmeside. 
- Men kom gerne op fra smøregraven 
allerede nu – det er forår, og vi vil 
gerne have alle de gode historier fra 
aktiviteter og projekter i hele landet – 
Kontakt os – adr. er på side 2. 

Venlig hilsen
Jens Heldgaard
(Se data i oversigten side 2)

Kræn Hjortlund modtager formandens 
præmie af Dorte Stadil.



12 Veteran Tidende / april 2015

Ompolstring af sæder til en Innocenti 950 Hardtop
Tekst og billeder: 
Iver Jensen

Her er de to sæder ved siden af hinanden efter reparation og ombetrækning. Nogle af de faconstøbte skumgummiblokke var så beskadiget 
at jeg måtte pålime og tilpasse noget nyt skum, limningen foregik med noget spraylim der var beregnet til det.

Bilmærket Innocenti 950 er ikke ret 
kendt i Danmark. Motor, gearkasse, 
bagtøj og bund er Austin Healey 
Sprite. Karrosseriet er designet af 
Tom Tjaarda, samling og klargøring 
af bilen er foregået på Lambretta 
scooter fabrikken i Italien som ejer 
navnet Innocenti. Bildesigner Tom 
Tjaarda blev født i USA i 1934.

Han blev en kendt designer i de Italien-
ske bilhuse. Designet af Innocenti 950 
var det første komplette bilprojekt for 
Tom Tjaarda der lige var begyndt hos 
Ghia i Torino. 
Innocenti 950 blev lanceret ved no-
vembershowet 1960 i Torino som en 
topersoners spider, motoren er på 948 
cc. men serieproduktionen begyndte 
ikke før end i 1961. Der er indtil febru-
ar 1963 produceret 4790 stk. Innocenti 
950 i cabriolet og hardtop udgaver, 
hardtoppen er fremstillet i karrosse-
riplade og kan nemt afmonteres, men 
hvis det regner under kørslen er der 
hverken kaleche eller tag at søge ly un-
der, der er produceret flere cabrioleter 
end hardtop.  Min årgang Innocenti er 
1962, men den er indregistreret så sent 
på året at det er en 1963 model, motor-
størrelsen er nu 1098 cc. den er aldrig 
solgt som ny bil fra en MG forhandler i 
Danmark. Af konkurrencemæssige år-

sager blev der nedlagt forbud imod det.  
Det bærende i sædebund og ryglæn, 
er karrosseriplade der er presset i fa-
con hvori der er punktsvejst nogle 
forstærkninger. Der er ingen fjedre i 
hverken sædebund eller ryglæn, affjed-
ringen foregår igennem nogle facon-
støbte skumgummiblokke der bliver 
sat sammen i et bestemt mønster. Med 
denne opbygning opnås der en meget 
lav sædehøjde, og et ryglæn der har en 
tilsvarende lille dybde. På pladedelene 
i ryglænet er der fastskruet nogle tynde 
træstrimler hvori der kan skydes hæfte-
klammer til at fastholde betrækket.
Jeg måtte skifte en del af karrosseripla-
den ud i både sædebund og ryglæn på 
grund af store rustangreb, efterfølgen-
de blev det hele rengjort og malet. Det 
originale indtræk var kunstnappa, men 
jeg besluttede mig for at ombetrække 
de to sæder i rigtigt okselæder, så jeg 
købte en hel oksehud hos en lokal auto-
polstrer. Når sådan en hud bliver lagt 
ud på gulvet fylder den rigtig meget, og 
nu begyndte puslespillet med at få mest 
muligt ud af huden ved at lægge de ud-
klippede skabeloner rigtig. Når der ar-
bejdes i ægte læder skal man være op-
mærksom på at der kan være insektbid, 
eller skader fra andre ting der har lavet 
et lille hul i huden.

Her ses de to sæder inden jeg begyndte at 
restaurere bilen, det er tydeligt at de er i 
meget dårlig stand.

Her ses bagstykket af ryggen der er skruet 
på. De blanke lufthuller skal give fri pas-
sage til luften, når skumgummiet presses 
sammen og efterfølgende udvider sig igen.
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Det jeg vil vise her er den trykfod der 
bruges til indsyning af en plastiksnor i et 
stykke læder der er klippet af i en bestemt 
bredde, det færdigsyede stykke med snor i 
bliver bagefter liggende i midten syet sam-
men mellem to læderstykker. Læderet der 
er foldet omkring plastiksnoren kommer på 
denne måde til at skjule de sting og sytråd 
der har syet de fire lag sammen. Det læder 
jeg har købt er imellem 1,2 og 1,7 mm tyk. 
Derfor har jeg fået de afklippede stykker 
jeg har brugt til indsyning af plasik snoren 
slebet ned på bagsiden så de nu er 0,7 mm. 
Tyk. Dette er for at læderstykkerne ikke fyl-
der for meget når de bliver syet sammen.

Her er en Innocenti 950 hardtop, 
årgangen er 1962.

Denne profil viser hvor lille dybde der er i 
ryggens polstring.

Her ses bagsiden af sædebunden, de tre 
brede gummi på lærred strimler giver sæ-
debunden lidt ekstra affjedring så den ikke 
føles så hård at sidde i.

Jeg har drejet fire nye specielle bolte i rust-
fri stål, de er til hængslerne der samler ryg 
og sæde.

Her er det bedste sædebetræk af det origi-
nale. Det ses tydeligt på billedet at det har 
været syet i piber, men de er for længst sid-
det fuldstændig flade.

Her er bagsiden af det gamle betræk. For 
at holde betrækket fast i de former der ses 
på billederne, er der syet en lærredspose 
imellem hver af de tre syninger der holder 
betrækket sammen. De to sidestykker der 
er syet sammen med pibestykket, og det 
tværgående stykke foran som også er syet 
sammen med pibestykket hvor jeg har truk-
ket en svejsetråd igennem. Hver pose bli-
ver indvendig i posen forsynet med et lige 
stykke stål tråd på 1,5-2,0 mm. I diameter. 
I sædebundens stålplade er der ud stand-
set nogle smalle trekanter der er spidse for 
oven, trekanten hænger i bunden stadigvæk 
fast i stålpladen, men er bøjet op i lodret 
stilling, spidsen bliver foroven bøjet rundt i 
en krog, og dem bliver ståltråden i poserne 
ned imellem skumgummi blokkerne hægtet 
fast i ved at lave et hul i lærredet der hvor 
der hægtes. Det samme system bruges i ryg-
lænet. Det er på grund af dette fastgørelses-
system at skumgummiet er støbt i blokke.

Ud af den oksehud jeg købte var der så me-
get læder tilbage, at der kunne blive til to 
dørside beklædninger, her er vist både ret- 
og bagsiden.
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Den 17. marts var det så tid til anden 
del af H.H. Havsteds fortælling om bi-
lerne i hans liv. Et rigt fremmøde vid-
nede om, at der var stor interesse for at 
høre mere.

Mindeord over Jørgen Kaas Schmidt, stifteren af Veterantræf i Tørskind Grusgrav
Det var med stor sorg, vi d. 19. februar fik meddelelsen om Jørgens alt for tidlige bortgang.
Han vil blive husket af rigtig mange, som manden i den gule vest, der hver onsdag fra tidlig 
til sent på aftenen, stod ved indkørslen, vekslede et par ord med folk der kom, og anviste 
dem en plads, så der så vidt muligt var plads til alle.
Jørgen var en ildsjæl med alt, hvad han foretog sig, det være sig både arbejde og hans 
køretøjer, alt skulle gerne være i orden til mindste detalje. Han var i mange år selv ivrig 
veterankører både på Nimbus og i MG.
Hans anden store passion var computere og foto, som han havde en enorm viden om.  
Havde man et problem eller spørgsmål til, eller om dette, gik man aldrig forgæves til ham. 
Jørgen satte en stor ære i at hjælpe alle så godt og hurtigt som muligt
Træffet i Tørskind er en succes og er til stor glæde og fornøjelse for rigtig mange, både 

veterankørere og andet publikum, som kommer og hygger sig sammen.
Jørgens ønske var, at Veterantræffet måtte fortsætte i hans ånd, denne opgave har sønnen Nikolaj påtaget sig. 
Tak for det.

Vore tanker går til Jørgens efterladte.
Æret være hans minde.

Jens Nannberg & Ib Rønne 

H.H. Havsted med en bog, i stedet for 
rødvin!

2. halvleg i Kværkeby
Det er komplet umuligt for mig, at 
referere bare en brøkdel af al den in-
formation, vi fik præsenteret. Jeg kan 
kun sige, at hvis man en dag skulle stå 
med et eller andet spørgsmål omkring 
engelske biler (eller for den sags skyld 
også andre mærker), så er jeg sikker på, 
at man kan få svar hos H.H.

En rigtig god aften, med masser om 
veteranbiler og snakken fortsatte under 
kaffen. Vi takker Havsted for endnu et 
godt foredrag.

Erik Madsen
Roskilde

Humber Super Snipe Mk. IV fra 1954. Talbot 10 fra 1938.

I den første afdeling sidste år drejede 
det sig om biler i familiens eje. Denne 
gang var det om biler, som enten var 
ejet af H.H. eller som han havde været 
i kontakt med, som reparatør. Der var 
også billeder og fortællinger om biler, 
som han ikke fik fat i og kun måtte 
drømme om.

At H.H. er anglofil blev der slet ikke 
lagt skul på - i hvertfald når det drejer 
sig om biler. Hans begejstring og viden 
om engelske biler er imponerende og 
vi fik mange meget detaljerede oplys-
ninger om alt fra motorkonstruktioner 
til karosserier. Krydret med personlige 
anekdoter, en masse billeder og beret-
ninger fra et langt liv med biler som en 
altoverskyggende interesse. 
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Fremsender herved en lille historie om 
mit lille vogntog. Der er gået lidt tid i 
værkstedet i de mørke vinteraftener. 
 
Bilen er en ”nordlands” mini (Austin 
Mini de luxe MK 2) hentet i Luleå 
i efteråret 2014, den er rustfri, us-
vejset og fremstår original, inde un-
der Monte Carlo gejlet. Den har kørt 
102.000km af samme familie, som 
har haft bilen fra ny i 1968 (15/8). 
Den er told- og nysynet, afgift be-
talt og de historiske plader er bestilt. 
Bilen er sat istand mekanisk med div. 
som en mini nu skal repareres for, samt 
hellakeret i flammerød. Den var noget 
mat i lakken, da vi hentede den på en 
autotrailer, hos barnebarnet af første ejer. 
 
Camperén er en Frenderup Maskin-
fabrik, Bella camp årg. 1968 med få 
konstruktive ændringer og nysynet til 
synsfri træk så minien kan trække den.
 
MC er en Honda skyteam Dax 110 ccm 
af noget nyere oprindelse. Registreret 
som motorcykel og køres på lille mc 
kort. Den må iøvrigt køre på motorve-
jen (hvis man tør).
 
Jeg synes det er et sjovt lille «vogntog» 
som I læsere, måske kan have fornø-
jelse af at se.
 
 
Vi har en ide om at komme til div. træf 
og udstillinger over sommeren.
 
Mange hilsener
Ole Poulsen. Tlf.: 40 444 666
  

Nu er det blevet forår, vogntoget er klar 



16 Veteran Tidende / april 2015

Dansk Rally Club har et tilbud til læserne af Veteran Tidende 

Mange ejere af ældre biler har drømmen om at være med i et 
ægte rally. Men man har ikke indfriet den, for den ædle bil 
skal ikke mishandles på en grusvej. Og man skal ikke have 
noget af et hastighedsrally, hvor farten er afgørende. Alt det 
har Dansk Rally Club løsningen på:

”I Oresund Rally har også i år åbnet en klasse, Oresund Tou-
rist Rally, hvor man på en tryg måde kan opleve et ægte 
pålidelighedsrally, mærke duften af konkurrence og møde 
kendte kørere fra hele Norden,” fortæller event organizer 
Michael Eisenberg.
Oresund Tourist Rally er for alle, der har en sjæl for motor-
sport, men gerne vil deltage på et hyggeligt og rart niveau, 
hvor både bil og mandskab kommer trygt hjem efter en dej-
lig dag i naturen.
Løbet køres lørdag den 9. maj over 240 kilometer med 
start, pause og mål i Roskilde. Om morgenen får man serve-
ret kaffe og rundstykker, ved pausen får man frokost, og ved 
mål kan man købe en dejlig buffet
Læserne af Veteran Tidende kommer på en spændende op-
gave: Man kører efter tydelige kort, ruten er let at lægge ind, 

Oresund Rally åbner klasse for turister

Ved tidskontrollerne 
får man noteret sin 
ankomsttid.

Michael Eisenberg er manden bag Oresund Rally, som i år tæl-
ler til Nordeuropæisk mesterskab, NEZ. Han har som codriver 
vundet DM i rally to gange og kørt rally for både Audis og Fords 
fabriksteam i Audi Quattro og Ford RS 200. Med Oresund Tourist 
Rally har han skabt et slow rally, hvor nye kan få en dejlig køreop-
levelse uden af få skrammer på hverken bil eller sjæl. 

og man skal blot møde til 
næste tidskontrol til rette tid. 
Gennemsnitshastigheden er 
under 50 km/t, let at holde. 
Der er ingen præcisionskør-
sel undervejs. Men smukke østsjællandske 
landeveje, hvor fører, codriver og bil får luft under vingerne.

”Det eneste, der kræves, er en kører, en navigatør, samt kug-
lepen og lineal,” påpeger Michael Eisenberg.

Hele løbet koster kun 600 kr. pr. bil. På www.oresundrally.
org kan man se alle detaljerne. 

”Ved start på rallyet får man en gratis endagslicens, og hvis 
man er en del af en gruppe, så kan man køre hele ruten sam-
men og nyde dagen sammen. Lettere og sjovere bliver det 
ikke,” siger Michael Eisenberg.

Ægte køreglæde er, når kører, codriver og bil 
arbejder sammen og nyder smukke veje.

Opgaverne 
fordeles: Flyt-
temand Olsen 
tager sig af rat-
tet, mens fruen 
finder rette vej. 
Alle kan være 
med.

Hvad er Oresund Rally?

Svaret er: Køreglæde. Interes-

sante mennesker. Spændende 

biler. Smukke veje. 

The winner takes it all. I løbets 
afdeling for de bedste, Oresund 
Classic Rally, har far og søn, 
Lars og Simon Hjorth vundet to 
år i træk i deres Triumph TR 4A 
foran de bedste danske, svenske 
og norske kørere.

Oresund Rally 
er ikke kun for 
sportsvogne. Al-
mindelige biler 
som Ford Cortina 
ewr blandt de typi-
ske deltagere.

Alle typer biler, 
lige fra VW 1303 
til Aston Martin 
DB4, har deltaget 
i Oresund Rally.
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Danish Masters Racing Festival 2015
Jyllands Ringen 2.-3. maj 2015

I samarbejde med Historisk Motor Sport, er der mulighed for at opleve DM i  Historisk standard 
vognsklasser, Formelbiler og Young timer. DM i Classic Road Racing motorcykler. HMS mesterskab i sprint 
for historiske biler  
Veteranbil marked, Stumpemarked, og udstilling for mærkeklubber og specielle køretøjer 
Der er lagt op til en weekend i rigtig ”GoodWood stil” så find det gamle tøj frem. 
DVK får eget udstillingsområde tæt ved indgangen hvor der også er mulighed for camping, overnatning, 
grillaften m.v. 
Der bliver også lejlighed for opvisningskørsel i egen bil på banen lørdag eller søndag.
Se mere her http://www.dmracing.dk/ siden bliver løbende opdatere.
Normal pris for en weekend billet er 250 kr. – for tilmeldte DVK medlemmer i gammelt køretøj: 150 kr. per 
person!
Tilmelding til Ib mail rasmussen@sport.dk eller 2026 3220 efter kl 16.00 
 - billetterne købes ved indgangen.                                           

Er man til klassiske køretøjer på enten to eller fire hjul, så 
vil FDM Jyllandsringen være et godt sted at være den 2. 
og 3. maj. I den weekend fyldes ikke bare racerbanen, men 
også hele det omkringliggende areal med veterankøretøjer 
fra dengang, hvor far var ung, og mor gik med højt, touperet 
hår.
Danish Masters Racing Festival er navnet på den nye begi-
venhed på racerbanen ved Silkeborg – en begivenhed, som 
en række klubber og organisationer er gået sammen om at 
arrangere. På selve racerbanen vil der blive kørt racerløb 
med klassikerne. Der vil være dels historiske biler, dels hi-
storiske motorcykler fra perioden fra anden verdenskrig og 
frem til firserne. Men udenfor vil variationen være om noget 
endnu større.
Der arrangeres eksempelvis et stort bil- og stumpemarked. 
Mangler man måske strømfordeleren eller et relæ til sin ve-
teranbil, så vil man sikkert kunne finde den i depotet på en 
af de mange stande, som vil være i depotet. Og er det snarere 
en køreklar veteran, man er på udkik efter, så kan den sik-
kert også findes hos nogle af de klassikerforhandlere, som 
vil udstille deres biler på FDM Jyllandsringen.
Men man er naturligvis også velkommen til at ankomme i 
sin egen historiske bil og opleve stemningen blandt ligesin-
dede.
Et stort område vil være forbeholdt parkering for tilsku-
ere, som kommer på enten en gammel motorcykel eller i 
en historisk bil – og dem vil der være mange af. Flere af 
landets mærkeklubber har meldt deres ankomst, hvor de vil 
præsentere et udvalg af deres medlemmers køretøjer. Og 
flere gange i løbet af weekenden vil medlemmerne af disse 
mærkeklubber få lejlighed til at køre opvisningskørsel på ra-
cerbanen. Når den altså ikke bliver brugt til at køre løb for 
de officielle danske mesterskabsserier for historiske motor-
cykler og biler. 

Arealerne omkring 
FDM Jyllandsringen 
vil blive fyldt med hi-
storiske køretøjer på to 
og fire hjul, når der af-
vikles Danish Masters 
Racing Festival den 
2.-3. maj.

Klassiske motorcykler 
vil også være en del 
af Danish Masters Ra-
cing Festival.

Oplev veteranerne i anderledes rammer
Danish Masters Racing Festival byder på træf, udstillinger og klassiske køretøjer
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Tekst of foto: Preben Pedersen

Silver Veteran Rallye 2014 var som-
merens højdepunkt efterfulgt af en fa-
scinerende tur på tværs af Østrig -  i alt 
18 dejlige dage blev det til i vor røde 
1800ES fra 1973, som kørte 3.300 km 
på Europas landeveje i perioden 21. 
juni til 8. juli, 2014.

Silver Veteran Rallye er skabt af fami-
lien Ondris og er begrænset til 30 bi-
ler, så man lærer hinanden at kende. Vi 
deltog for to år siden i det 5. løb – var 
blevet introduceret af en tysk deltager, 
som vi havde mødt flere gange ved an-

dre lejligheder. Det var en dejlig ople-
velse – og vi glædede os derfor meget 
til dette års begivenhed med besøg i fire 
lande, Slovakiet, Ungarn, Slovenien og 
Østrig – i alt ca. 1.200 km med hvert sit 
tema – flagermusruten, æbleruten, vin-
rute Østrig, vinrute Burgenland, atom-
kraftværksruten og endelig mineruten 
til Banska Stiavnica – sølvbyen, der 
er optaget på Unescos Verdensarvliste 
og hvor familien Ondris er hjemmehø-
rende.

Banska Stiavnica var en meget velha-
vende by, da man havde minedrift, og 
her udvandt man i årenes løb 2.500 ton 
sølv – men da produktionen stoppede, 
forfaldt byen som det er sket så mange 
andre steder. Nu er man imidlertid i 
fuld gang med renoveringen bl.a. med 
hjælp af EU-midler.

Igen i år var vi sammen med vore ven-
ner Marianne og Erik Engberg Olsen, 
der kører en hvid Porsche 911T fra 
1970.

Vi havde valgt at tage biltoget fra 
Hamburg til Wien, og det var en god 
begyndelse – dejlig kupé, to små fla-
sker champagne, hjemmesko etc. Jo, de 
østrigske baner kan noget om service. 
Wien er en stor by at køre igennem 
– men med hjælp fra vores Garmin 
GPS’er kom vi igennem uden proble-
mer, og først på eftermiddagen landede 
vi på luksushotellet Park Hotel Tartuf 

Silver Veteran Rallye 2014
En beretning om 3300 km. på Europas landeveje i periode 21.06. til 08.07.2014
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i Beladice, Slovakiet, som nogle af de 
første deltagere. Varm velkomst. Se-
nere registrering, udlevering af rally-
plade, meget tyk rutebog og et kæmpe 
badehåndklæde til hver. Det gennem-
gående tema var fine ****hoteller med 
wellness kombineret med udsøgt mad 
med lokalt islæt – men for vores ved-
kommende gav det, at komme sent i 
seng og tidligt op ikke megen slitage 
på de håndklæder eller wellness områ-
derne i øvrigt!

Næste morgen sammenkaldte  Silvia 
Ondris os ved hjælp af et lille ”båt-
horn” og briefede om dagens begi-
venheder. Herefter start med et minuts 
mellemrum under den rejste portal og 
så afsted, når Gustrow hævede det hvi-
de flag.  (Han er fra Slovakiet, men bo-
siddende i Schweiz og den der oversæt-
ter alt til engelsk, så vi kan følge med.)

På hele løbet var der hver formiddag og 
eftermiddag indlagt opgaver af den rig-
tige art – dermed mener jeg små sjove 
opgaver, som man udfører aktivt og 
ikke spørgeskemaer etc. Der var lagt 
rigtig megen opfindsomhed heri – krøl-
lede hjerner  - ligesom dem man ople-
ver på Bornholm Rundt løbet. Sjovt og 
positivt.

Hen under aften ankom vi så til Hotel 
Szidonia Manor i Rojtokmuzsaj, Gyor, 
Ungarn – et pragtfuldt nyrenoveret 
sted. Fik lige en lille regnbyge inden 
indkvarteringen.

På ethvert godt rally indgår en borg el-
ler slot – siger man på de egne. I dag 
besøgte vi så slot Rittersburg, som lå 
flot placeret på en lille bjergtop. Her 
havde man et interessant museum for 
flagermus  (fire arter) og lidt film. Vi-
dere frem til en skøn frokost på Hotel 
Retter, Pollauberg, Graz, Østrig. Vi an-
kom i styrtende regnvejr – alle tog det 
fint for bilerne blev jo ”skyllet af” og 
regnen bandt støvet til vejen. Her var 
opgaven en udfordring, som Bodil lø-
ste med bravour – et stykke spaghetti 
i munden og så føre det igennem først 
et meget lille hul og dernæst et noget 
større. Godt gået. På landevejen igen, 
hvor vi så kom ind på æbleruten – æb-
leplantager overalt dækket med hvide 
og flest sorte net for at beskytte mod 
fuglene. Ankom til Hotel Das Eisen-

berg, St. Martin an der Raab, Østrig. 
Dejlige værelser og Burgenlands buffet 
til aften. Her blev vi så i tre nætter.

Næste dag skyet og nogen regn – kom 
ind på vinruten ad spændende veje 
med vinmarker overalt. Gjorde ophold 
ved Restaurant Gallunder, hvor vejen 
mellem Slovenien og Østrig udgjorde 
grænsen – så vi stod faktisk med et ben 
i hvert sit land. Senere frokost ved re-
staurant  Mahorko, Glanz, Østrig som 
stolt præsenterede vin fra egne marker. 
Aftenen bød på vinsmagning og grill-
mad i hotel Das Eisenbergs vinkælder i 
en nabobygning. Far og søn (deltagere 
fra Slovakiet), underholdt med impro-
viseret musik og sang. Rigtig dejlig 
aften.

Torsdag fortsatte vi i Burgenland, et 
lille smalt landområde – nærmest lige 
nord/syd og på smalleste sted kun fire 
km. Tilhørte oprindeligt Ungarn, men 
blev ved første verdenskrig indlemmet 
i det østrigske rige. Dejlig burgundisk 
frokost i Rest. Apfelhof, Graz, Østrig. 
Marianne og Bodil kom i snak med 
værten som havde været i Danmark på 
studieophold. Det var han meget glad 
for og berettede så om vanskeligheder-
ne ved at bo i et grænseområde. Me-
get interessant. Ankom til Hotel ETO 
Park i Gyor, Ungarn, et stort fodbold-
stadion, hvor hele den ene ende var 
indrettet som hotel. Desværre ingen 
fodboldkamp, da man dagen i forvejen 
havde fået lagt nyt rullegræs på – men 
ud på aftenen – da det var blevet mørkt 
– kom der på den store grønne lystavle 
i modsatte ende: WELCOME SILVER 
RALLYE PARTICIPANTS!

Fredag var egentlig bare transport. Vi 
kørte til det meget smukke slot Belá, 
Bela i Slovakiet nær den ungarnske 
grænse til en skøn frokost i den fabel-
agtige flotte salon. Begge dagens op-
gaver blev afholdt her – den ene var 
at skyde bolde ned med en vandpistol 
(var bedst) den anden med en stok at 
trille en let og bagefter en tung bold 
retur på en stenet sti (gik meget godt). 
Slottet blev i sin tid eksproprieret, blev 
i forbindelse med 2. Verdenskrig brugt 
som fængsel for prominente personer. 
Nu har et medlem af den tidligere fami-
lie tilbagekøbt det af staten og restaure-
ret det og indrettet det som luksushotel. 
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Eftermiddagen gjaldt så turens højde-
punkt. Et besøg på atomkraftværket 
Mochovce, Slovakiet. Sikkerheden var 
meget stor – vi havde hjemmefra måt-
tet opgive navn og fødselsdata, her blev 
så vore pas checket og vi måtte skrive 
under på en masse ting, vi ikke forstod. 
Fik gennemlyst tasker og måtte afleve-
re fotoapparater etc. Faktisk værre end 
i lufthavnen.

Fik så en times statistik, og en kop 
kaffe med kage af direktøren som i øv-
rigt ustandselig afbrød den unge mand, 
der skulle oversætte til engelsk. Vi var 
nogle stykker, der højlydt gav vor util-
fredshed tilkende, og det hjalp lidt. Ind 
og se selve værket med hjelm og ørebe-
skyttere på og siden hen til kontrolrum-
met for at se alle de instrumenter, der 
skulle til at styre et sådant værk. Man 
havde to reaktorer i gang og gjorde klar 
til at starte nr. tre og nr. fire op i løbet af 
et par år.  De bygger desværre på rus-

sisk teknologi. Den megen tale og di-
verse spørgsmål gjorde, at den planlag-
te tid blev stærkt overskredet og først 
omkring kl. 19 kom vi derfra efter en 
yderligere udgangskontrol. Heldigvis 
skulle vi igen overnatte på hotel Tartuf 
– ca 30 km. fra værket – så der fik mo-
torerne lov at bestille noget.

Banska Stiavnica, sølvbyen der er ved 
at rejse sig igen, var lørdagens mål ad 
fin vej med mange hårnålesving som 
både Volvo’en og jeg holder meget af. 
Parkering på Trinity Square til nogle ti-
mers parade for byens indbyggere, me-
dens vi fik frokost på det lokale bryg-
geri ERB med taler af bl.a. byens kvin-
delige borgmester. Efterfølgende løste 
vi opgaver på byens torv til stor moro 
for tilskuerne. Så hjem til hotel Tartuf 
for omklædning og ”Battle of the Buf-
fet”, som blev afholdt i selve parken i 
dejligt vejr. Vi vandt dagens 3. præmie 
og som rosinen i pølseenden fik vi af 
præsidenten for Slovakiets Veteranbil-
klubber overrakt en mega pokal, fordi 
vi kom længst væk fra og så noget an-
det jeg ikke helt husker hvad var – selv 
om han talte engelsk. Egentlig kommer 
Erik 20 km længere væk fra, men man 
står jo ikke lige foran hele forsamlin-
gen og afviser ”hæderen” fra Slovaki-
ets FIVA repræsentant og dermed an-
tyder, at ledelsen måske ikke har gjort 
deres ”hjemmearbejde” godt nok - så 
den står altså nu hos os.

Søndag var der så afsked, tak for nu og 
på gensyn efter nogle dejlige dage. Og 
så sker der bare det, at fru Bozena Va-
skova – deltager som vi trods sproglige 
vanskeligheder har haft god kontakt 
med både denne og sidste gang -  over-
rækker vore damer en lille stofpose 
med vin, chokolade og en souvenir til 
at hænge på køleskabet, etc. – og så bli-
ver vi inviteret med hjem. Det er på vor 
vej, så vi takker ja – og kommer til et 
meget flot ”Bo Bedre” hjem. Deres søn 
og svigerdatter og barnebarn bor i na-
bohuset, og da de er velbevandret udi 
det engelske glider snakken hyggeligt. 
En dejlig uventet oplevelse.

Hjemme havde vi i det schweiziske 
Rolls-Royce blad læst om et 100 år 
gammelt løb, man havde genoplivet 
– og vi havde besluttet at følge ruten 
på den del hvor vor vej  mod Salzburg 
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og derefter München passede sammen 
– MEN FØRST skulle vi til Rust ved 
Neusiedler See, kendt for sine mange 
storke. Overnatning på hotel lige ved 
lystbådehavnen – altid spændende. Der 
var rigtig mange storke i den gamle 
bydel, næsten på alle huse, og det var 
lige før de var flyvefærdige – et im-
ponerende syn som vi heldigvis fik, 
fordi vi kørte ind til byen for at spise 
til aften. Næste morgen regnede det, 
og så var der ikke meget storkeliv. Det 
regnede hele formiddagen og vi gjorde 
holdt ved en hyggelig kro, hvor værten 
gjorde et stort nummer ud af at under-
holde os med stedets økologiske for-
træffeligheder. Enns – Østrigs ældste 
by fra 1212 – var vort næste mål for 
overnatning. Flot by med mange gamle 
huse og et bastant bytårn midt på tor-
vet. Blot fire km fra Enns finder vi den 
berygtede koncentrationslejr Mauthau-
sen, hvor hundredtusind af jøder, sol-
dater og modstandsfolk blev henrettet 
– et grimt minde fra krigens tid – og vi 
blev uden for murene. I Østrig mang-
ler postvæsenet også noget at lave – vi 
fandt en sjov tekst på en postkasse ved 
schloss Parkstein. Den følte sig tom!!

Charmerende Gmunden har vi ved 
flere lejligheder besøgt og glædede os 
derfor til gensynet. Aftenen var også 
rigtig rar og varm. Vi spiste kinesisk 
– det bedste kinesiske måltid og betje-
ning jeg til dags dato har oplevet – en 
rigtig dejlig dag, der sluttede med kaffe 
på terrassen.

Næste formiddag startede fint med 30 
grader på terrassen, og vi glædede os 
til sejltur på Traunsee og efterfølgende 
frokost i Gmunden. Men ak – vejret 
skiftede, blev køligt og regnfuldt og 
restauranten, vi besøgte, havde så ikke 
de retter de ellers reklamerede med 
på store tavler udenfor. Opgav videre 
udforskning af byen og tog en taxa til-
bage til hotellet, hvor den smukke ud-
sigt over Traunsee med de flotte bjerge 
i baggrunden var fuldstændig forsvun-
det. Gmunden blev denne gang ikke 
det højdepunkt, vi havde forestillet os.
Videre gennem mange tunneller til 
Hallstadt ved Hallstätter See. Jeg har 
det sådan, at hvis jeg har set et flot mo-
tiv, og det så er muligt selv at fotogra-
fere det – så vil jeg. Og kirken, byen 
og søen var netop motivet her. I øvrigt 

en meget charmerende by, men temme-
lig turistet. Pension Gossaukammblick 
med den skønneste udsigt til – ja Gos-
saukamm var vort næste mål. Efter ind-
kvartering og en kop kaffe kørte vi de 
syv km om på den anden side af bjerget 
til en kunstig sø, hvor vi kunne betragte 
den flotte gletscher i 950 m højde. Til 
aften fik vi et flot måltid på en nærlig-
gende restaurant og en rolig nat med 
lidt kobrøl i det fjerne.

Et andet af turens højdepunkter var 
Salzburg. Hjemmefra havde vi via 
FDM købt en pakke med tre overnat-
ninger på Hotel zum Kirschenwirt i 
Hallein am Puck. Udmærket hotel med 
mange danskere på gennemrejse – jeg 
tror det var Tjæreborg, der i sin tid gjor-
de det kendt – i hvert fald snakkede den 
lettere senile vært meget herom. Salz-
burg er meget charmerende – kunne 
skrive en artikel udelukkende herom. 
Men vi var naturligvis med kabelba-
nen op til borgen og spiste frokost. Vi 
var i Mirabelleparken, i Mozarts føde-
hjem og et andet sted hans senere bolig. 
Salzburgercard’et gav gratis adgang til 
en masse museer osv. Så det blev nogle 
travle dage. Vi sluttede søndag aften 
ferien med manér – Mozart Dinner 
Koncert på Stiftskeller Sankt Petri med 
fem retters menu, fem mands orkester 
og to meget dygtige solister i den flotte 
sal fra 1903.

Mandag skulle vi så blot køre de om-
kring 150 km til München og biltoget 
om aftenen. Vi tog det stille og roligt og 
tilbragte eftermiddagen ved det meget 
flotte og historiske Schloss Nymphen-

burg lige udenfor München. Aftens-
mad på portugisisk restaurant og så på 
biltog, der med tysk præcision kørte til 
tiden – til München Hofbahnhof!!  Vi 
havde lukket en flaske op og skålede og 
takkede hinanden for en veloverstået 
dejlig ferie og lagde godt mærke til der 
blev sagt en masse i højttalerne – men 
kun på tysk så derfor ikke interessant. 
Men pludselig var banegården tom på 
nær vort tog. Konduktøren havde ikke 
noget svar udover at der var en politi-
aktion i gang. Det tog så 1½ times ven-
ten – og udløste sidenhen en erstatning 
fra DB på kr. 580.

Af de ovennævnte 3.300 km var de 
1.000  København/Hamburg t/r over 
Storebælt. 1.200 km på selve rallyet 
og 1.100 km gennem Østrig. Vi havde 
ingen problemer undervejs udover en 
ledning til hornkontakten på Porschen 
og låsen til vor bagdør på Volvo’en 
(voldtaget af løbets medfølgende me-
kaniker). Begge biler havde et benzin-
forbrug på omkring de 10 km/l og et 
olieforbrug  på 1½ liter.

Vi var alle fire meget begejstrede for 
turen selv om vi fik en del regn – men 
efter regn kommer solen som bekendt. 
Og de mange oplevelser havde vi, fordi 
vi havde forberedt os godt hjemmefra.

Vi sad sammen med ”den syngende fa-
der” (omtalt tidligere) ved afslutnings-
middagen og han oplyste, at næste 
Silver Rallye og FIVA World Rallye i 
2016 vil blive afholdt i forlængelse af 
hinanden – hvis nogen skulle være in-
teresseret.
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Af Jens Heldgaard

Er der en grænse for hvor dårlig en gammel bil kan 
være, for at det er realistisk at foretage en renovering og 
genopbygning?

Jeg vil i denne artikel prøve at beskrive et projekt, som må-
ske slet ikke skulle have været udført – (konklusionen kom-
mer sidst i artiklen.)
I artiklen vil jeg dele alle kontakter jeg har opbygget i dette 
og andre projekter, så interesserede måske kan spare lidt tid 
med at lede.
Efter at have renoveret en 1972 VW-1303 og en 1968 VW-
Cabriolet, gik jeg på jagt efter en ”Brille” – men der er jo 
ikke mange (danske) tilbage, og da jeg endelig fandt et ek-
semplar i 1997, var den da også i en elendig forfatning, og 
alt var forkert på bilen – den var fra 1950 - stel. nr.: 200.275 
(ud af 21.5 mill!)
 
Men jeg købte den, og gik i gang
Stort set alt under vindueshøjde var gennemtæret af rust, så det 
var bare i gang med vinkelsliberen – efter behørig isvejsning 
af at afstivende stativ – da det ellers falder helt fra hinanden. 
Alt det dårlige blev skåret bort, og arbejdet med at svejse 
nye dele i kunne begynde – Jeg brugte hvad der kunne fås på 
markedet dengang – men med den erfaring jeg har i dag, ville 
jeg nok have benyttet mere originale pladedele – som faktisk 
kan fås i Tyskland hos Veteranenservice: www.veteranen-
service.de , som jeg senere har købt rigtig mange ”stumper” 
hos – Oversigt på hjemmeside og i katalog – alt fungerer fint. 
(Der er også flere gode forhandlere i DK – søg på nettet). 
Bundpladerne var stort set væk, men heldigvis var centralrør 
og rammehoved i god stand, så der blev isvejset nye bund-
plader – det hele blev sandblæst og metalliseret hos Børsting 
Pedersen, Haurum: 7567 3349 – www.BK-Pedersen.dk
De to langsgående nye vanger blev ”boret op” i bunden, og 
varmerøret forlænget, så der kunne skæres de rigtige små 
runde lufthuller forrest i fodrummet.
Jeg tilpassede de tilgængelige pladedele så godt det lod sig 
gøre, og resultatet er da også ok, og ser ud som de originale.
Når karosseriet er så dårligt som her, og de mange pla-
dedele skal genmonteres, kan det være en god idé, at 
montere vangerne på den ny renoverede bund, så alle 
bolte passer, og efter at have placeret karossen præ-
cist, svejse de nye pladestykker imellem vanger og ka-
rosseri – så er man sikker på at tingene passer, når det 
igen skilles og samles for færdiggørelse – det virker! 
Husk også at kontrollere dørtilpasningen jævnligt – det kan 
gå helt galt, hvis målene skrider her.
 
Det giver næsten sig selv – men det er en god idé at fabrikere 
nogle små ”vogne”, der kan bære de forskellige karosseri-
dele under de mange processer, der er i en sådan opbygning.
Som tidligere nævnt, var der mange forkerte dele på bilvraget 

Skrot eller flot?
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som jeg startede med – bl.a. var hjulene 15” – hvilket bevirke-
de en jagt rundt i ”baglandet” for at skaffe de rigtige 16” hjul. 
Disse blev rettet op, sandblæst og metalliseret hos Børsting, 
så der aldrig efterfølgende dannes rust.
Da bilen er en type 11C – altså eksportmodellen – besluttede 
jeg at købe dæk med hvide sider og i den originale diago-
naltype – Dim. 5.00/5.25-16  (Jeg ved godt at halvdelen af 
læserne er uenige i denne beslutning ;-) 
Eksportmodellen skal have de rillede alulister på karosse-
risiden, og ved frontklap, og det lykkedes faktisk også at 
finde disse, efter en del søgen. (Husk projektet startede før 
Internettet blev udbredt).
Listesættet blev ok da de blev rettet og pudset op – de skal 
fremstå i mat alu, på den færdige bil.
 
Kendere vil bemærke at listen på frontklappen er et par cm 
for kort, da den er beregnet til Wolfsburg-emblemet – som 
ikke er på en 50ér. (Hvis nogle af læserne har en ”lang front-
liste” er jeg liebhaver).
Nå - karosseriarbejdet tager mange timer og giver nogle ud-
fordringer for en amatør-svejser, men på et tidspunkt bliver 
det færdigt, og det hele kan slibes og grundes både ind- og 
udvendigt. Her bruger jeg en god industrigrunder m. hærder 
fra ScanColor.
Motoren i den indkøbte bil var også forkert, og desværre 
kunne jeg ikke på det tidspunkt hvor projektet startede finde 
en original 25 hk motor, og besluttede sammen med en VW-
ven i Almind, at lave en hovedrepareret motor fra modellen 
efter – altså en ca. 30 hk – og den passer fint til bilen, der 
så også har synkroniseret gearkasse – Her kan man jo blot 
udskifte, hvis der på et tidspunkt findes en original motor/
gearkasse.
Det er vigtigt med et godt netværk, og jeg har været så hel-
dig, at lære nogle ”gamle VW-folk” fra Albert V. Jensen, 
Horsens at kende, og Svend Friis har været en meget stor 
hjælp ved samling, justering og prøvekørsel af motor, styre-
tøj, og div. detaljer – så det nu kører perfekt.
Vi kørte en del ture på bundpladen med motor, hjul, styretøj og 
en lille tank – og det er en rigtig god måde at fange småfejl og 
foretage justeringer – bl.a. fangede vi en detalje med et kob-
lingskabel, der gav et voldsomt ruskeri, indtil det blev ført i et 
(ikke helt originalt) buet flexrør – der helt løste dette problem.  
Stor tak til Svend Friis og Finn Jensen.

En bil i så dårlig stand, har selvfølgelig også problemer med 
ledningsnettet – det var så dårligt, at jeg simpelthen klippede 
det hele af – uden at mærke noget op!!
Vi drøftede om vi selv skulle lægge et nyt ledningsnet op på 
en stor plade, efter de udmærkede diagrammer der findes, 
men da jeg gerne ville have alle de originale farvekombi-
nationer og samtidig have ledninger med lærredsbevikling, 
blev det lidt svært.
Efter nogen søgning på Internettet fandt jeg et lille firma nord 
for New York der hedder ZAR Werks:  www.zarwerks.com/ 
De fremstiller bl.a. et meget gennemført sæt ledninger i de 
rigtige farver, med fortinnede ender, øjer, stik og ALT hvad 
du skal bruge – det er bare i orden – det koster ca. 650-700 $ 
til en 50ér – jeg monterede selv uden problemer – der er 16 
siders instruktion .
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En lille sjov detalje: Bogstaverne ZAR i firmanavnet, stam-
mer fra det lille alu-skilt der sidder omkring benzinhanen 
i fodrummet Zu, Auf, Reserve – Og folkene virker meget 
seriøse.
Jeg synes den lille stoplygte i ”pavenæsen” er svær at se, og 
nogle synsfolk synes også at det er for lidt med det ene stop-
lys – Jeg besluttede at lave et par nye sokler i de små runde 
baglygter, så jeg kunne montere en pære med to tråde med 
5/20 W – så der nu er både lys og stoplys i det originale hus.
Jeg er ikke meget for at montere for mange uorigina-
le smålygter til blinklys på bilerne, så jeg fabrikerede 
et par beslag der gav mulighed for ”skjult montering” 
Bagi blev det bag luftgitteret og foran bag de små runde riste, 
der rummer hornet i den ene side. Hornet flyttede jeg lidt bagud. 
Ledningerne i afviservingerne blev loddet om, så der er en 
ledning til blink i pæren og en konstant strøm til spolen.
Jeg monterede, helt skjult, to små blinkrelæer - 6V i mo-
derne udgave, som klarer alle typer pærer og modstand 
med konstante blinkintervaller – en god og diskret løsning. 
Jeg har brugt 6V LED-pærer, hvor det ikke kan ses – dels 
for at spare strøm, og dels for at slippe for pæreskift. 
Relæer og pærer hos Vestjysk Ural import: 2143 2730 
www.ural.dk
Reflekser bagpå er under udarbejdelse – de får form 
som de to små bagruder – de er ved at blive 3D-printet. 
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Systemet fungerer rigtig fint, og jeg synes det virker pænt 
diskret – og synsmanden var heldigvis enig.

Et par andre udfordringer:
I de gamle biler er der anvendt en del ”karosseripap” 
– som i dag er svært at skaffe – det gælder dørsider, be-
klædning m.v. – og i den gamle folkevogn er også hand-
skerummene støbt i en slags sort ”pap” – det er naturligvis 
deformeret og i dårlig stand efter så mange år – men dog 
til at ”klodse op” med noget fyld, så de fik den rette form. 
Jeg støbte to nye skaller i glasfiber, og efterbehandlede dem, 
så de ser fuldstændig ud som de originale i pap – De var lette 
at montere og beklæde med stof indvendigt – og de ændrer 
sig aldrig.
En anden udfordring ved restaurering af gamle køretøjer, er 
de mange dele i støbt materiale – det kan være forskellige 
legeringer i zink, alu. eller andet.
De er typisk med store ”ar” ned i materialet og støbegodset 
tåler sjældent syrebehandlingen i forbindelse med forkrom-
ning.
Mine små kofangerhorn var meget rustne, og måtte repare-
res med svejsning, så de ikke kunne poleres mere.
Hvad gør man så??
Ja, nogle kolleger i klubberne kan sikkert ”lægge et eller 
andet i hullerne” og polere op, men det kan jeg ikke, så jeg 
kontaktede Harry Rask i Odder – han kan kromskylle så-
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danne emner – se mere på:  www.raskmc.dk  8656 0676 
Jeg fik behandlet mine kofangerhorn, håndtag og småbeslag 
hos Harry, og resultatet er flot – men det skal behandles som 
lakerede ting, og kan ridses, hvis man ikke passer på.
 På et tidspunkt i processen skal der males karosseri, og jeg 
valgte at gøre dette i adskilt tilstand, så alle dele blev malet 
på alle flader.

Spartelarbejdet afhænger jo af hvor god man er til at 
lave pladedele og svejse, så det må blive lidt individu-
elt – jeg slap med tynde lag og en masse mellemslib-
ninger – Husk at bruge de lange underlag for slibepapi-
ret, så man ikke bliver ved at slibe ”lunker” i overfladen. 
Jeg sluttede overfladebehandlingen med et par gange epoxy-
sprøjtespartel, der kan slibes helt glat, så der er klar til lak. 
Lakeringen overlod jeg til en professionel maler, der 
kunne låne en sprøjtekabine hos den lokale autolakerer. 
Bilens farve er den originale (L51) mørk bordeaux, og sæ-
debunde, instrumentplader og hjul fik også de rigtige farver 
– så vidt det er muligt at rekonstruere med moderne teknik.
Bilen er ikke egentlig undervognsbehandlet, men alle sam-
linger og bolte m.v. er behandlet med diverse former for olie 
og fedt, og de få hulrum der er, er naturligvis sprøjtet med 
rustbeskyttelse – og hele bunden blev jo metalliseret – så 
mon ikke det holder.

Indtræk, interiør og tæpper er jo en anden disciplin, som også 
kan tage en del tid, og give anledning til nogle overvejelser. 
Da det er en export-model (11C) skal der være stofbeklæd-
ning i den bageste del af kabinen og diverse tæppebeklæd-
ning.
Jeg endte mine overvejelser med at besøge Marc Cornelius 
og Ingrid Obermann v Himmelservice i Hamburg, hvor jeg 
dels fik gode råd om stoftyper, farver og montering, og dels 
kunne købe færdigsyede tæpper til bunden, færdigsyet stof 
til himmel, samt meterstof til sæder og beklædning bagi. 
God service og venlig hjælp: www.himmelservice.de

Efter disse indkøb gik jeg i gang med at klæbe filt, stof og 
tæpper på de indvendige flader – jeg brugte en ”SikaBond 
sæt lim” fra STARK, som ikke gennemfarver stoffet, og som 
har en rigtig god vedhæftning – (lav prøver inden du starter 
!!!).
Sæderne blev polstret hos Dagnæs Møbel- og Autopolster 
i Horsens (www.dmapolstring.dk – 7564 1866) – og Erik 
hjalp også med at montere himlen – som passede perfekt! 
Jeg ville gerne bruge originale polstermaterialer, men sæ-
debundene af sammenlimede kokosfibre var meget ”fla-
de”, og den bageste manglede helt – jeg fandt nogle nye i 
Frankrig – de var fine, og kunne med lidt tilpasning bruges. 
(www.mecatechnic.com )
Jeg fandt en god kvalitet hoteltæppe i en farve der passer 
til indtrækket, og skar så bundtæpperne til – de blev kant-
syet hos Matti i Randbøl ( www.matti.dk – 7588 4041 ) 
Jeg syntes de originale sorte gummimåtter i bunden var lige 
primitive nok – men de er gemt hvis …)

Bilen blev synet i november 2014 og får nummeret Ø 2080.
Jeg har nu forsøgt at videregive mine erfaringer til andre, 
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der har lyst til at renovere en gammel bil – den behøver ikke 
være helt så rusten som denne .
Jeg vil håbe, at også lidt yngre mennesker og yngre biler 
kommer med i vore hyggelige klubber, da tingene jo skal gå 
videre, og klubberne kan jo nok ikke regne med at overleve 
på førkrigsbiler og førkrigsmedlemmer – så velkommen til 
alle de yngre modeller og medlemmer – kom og spørg – 
vi vil meget gerne dele vores erfaringer, specialværktøj og 
udstyr.

Og nu til spørgsmålet i første afsnit:
Skal man overhovedet ofre tid og penge på så dårlige 
eksemplarer af veteranbiler?
Ja - min holdning er, at der jo ikke kommer flere af disse 
biler, så lad os bevare de der er, og lave dem så originale 
som det nu kan gøres, med de stumper, der er til at skaffe 
– Så kan vi køre i bilerne, og vise dem frem, og glæde en 
masse mennesker, der får gode minder, når de ser og hører 
om vore køretøjer.
Så kan jeg godt leve med, at et par bolte ikke er helt origi-
nale. /JH

(PS: Hvis du synes tidsforløbet fra 1997 til 2014 er langt, 
skyldes det at jeg fra 2007-2012 holdt VW-pause, for at to-
talrenovere en MG TF 1954 – men det er en anden historie). 
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Tekst og billeder: Per Nielsen & Peter Bering

Træffet går på omgang mellem de Nordiske lande. Sidste år i 
2014 blev det afholdt i Skåne og i år afholdes det i Danmark 
på Sjælland fra torsdag d. 23. til søndag d. 26. juli. Hele 88 
biler var tilmeldt i 2014. Dette er ny rekord for Styrkeprøven 
og det er gode tegn for interessen for de tidlige biler. Ram-
men for træffet var Ôrenäs Slot, som ligger helt ud til kysten 
med udsigt til Ven. Her var alle deltagere indkvarteret. Stan-
darden var høj og maden var god.

Der var 2 køredage på hver ca. 100 km. Det var en overkom-
melig afstand og næsten alle kom i mål ved egen kraft. Den 
flotteste del af turen gik gennem det kuperede landskab på 
Söderåsen. Mange af køretøjerne var åbne. Vejret har derfor 
betydning og viste sig heldigvis fra sin gode side med sol, 
frisk vind og kun lidt regn om natten.
Alle køretøjer var parkeret samlet på slottet efter køreturene, 
hvilket gav de bedste muligheder for at skridte fronten af 
samt at få en snak med de andre deltagere over en øl. Der 
blev der fortalt bil historier, drøftet mekanik, auktionerne og 

hvad der i øvrigt rør sig. Mange benytter også 
lejligheden til at få en køretur i en af de øvrige 
deltageres biler. Jeg nåede således at få en læn-
gere tur i en luftkølet 6 cylindret Franklin fra 
1922 ejet af Eivin Daldorff fra Norge. 
Styrkeprøven er en enestående mulighed for 
både at se og høre de tidlige biler køre. Den 
oplevelse gives kun sjældent på museerne og 
slet ikke i det omfang, som man fik her. Der 
var da også mange tilskuere, ikke kun på slot-
tets parkeringsplads, men også på hele ruten. 
Det er da dejligt at få et smil og en hilsen fra en 
tilskuer, og kvittere med et BÅÅT.

Thorben og Hanne Dams-
gaard kørte i deres Packard 
Single Six coupé fra 1922.

 Anført af Kjeld og Hanne Nielsen i 1919 Standard kommer en række danskere og en svensker: Lars Hartmann-Pedersens AC 12/24 
Royal fra 1924, Kirsten Utke og Viklit Jørgensen i den velkendte, smarte Unic, som var stand-in for Pierce-Arrow og bagest Birgerssons 
1922 Ford.

”Styrkeprovet” 
er et træf for biler fremstillet før 1926 
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Arrangørerne fra 2012 - to gene-
rationer Fasterholt på den drifts-
sikre Opel - årgang 1910.

Herunder: Ole Kristian Haugen pak-
ker sin Bugatti Type 23 ind eller ud og 
får sig samtidig en snak med en inte-
resseret lytter. Det handlede jo nok om 
veteranbilkørsel.

Gert Hansen i Alldays & Onions fra 1913. Og i 
baggrunden Pålssons forlængede Volvo fejeblad.

Lone Banke og Niels Madsen kom med den dejlige Opel 8/20 
fra 1912.
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Knut Arne Windsand suser af sted fra starten på 1910 
Brush model D, som vistnok var prøven langsomste vogn; 

men så fik besætningen glæden ved at blive overhalet af så 
godt som alle de øvrige. Og det er jo ikke så ringe.

Styrkeprøven er slut og Hanne Nielsen og Kirsten Utke drøfte begi-
venhederne på trinbrættet på Hartmanns AC.

Løbets ældste vogne var 
Tove og Martin Andersens 
Cadillac A og Annika og 
Erling Carlssons Oldsmo-
bile – begge årgang 1903. 
Som man ser på frisurerne 
går det ret kvikt henover 
den skånske slette; det er 
ikke de allerældste, der er 
de langsomste.
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Per Westerberg medbragte golfkøller i sin dejligt patinerede 1913 
Chenard & Walcker.

Grundig instruktion før starten - såkaldt førermøde, hvor det ofte er vigtigere at navigatøren hører efter.

Det pragtfulde horn på Madsens Opel. Lars Öhmans flagsmykkede 1906 Cottereau 15/18 beundres 
inden starten.

Oldsmobilen, som var den eneste med styrestang, har et dej-
ligt slidt rygstød.



32 Veteran Tidende / april 2015

Af Søren Palsbo

I 1960erne og begyndelsen af 1970erne 
fulgtes bilerne ikke kun med de gamle 
danske sporvogne. De trængtes også 
med dem om pladsen på gader og stræ-
der i takt med danske familiers stigende 
velstand og det deraf følgende stærkt 
stigende antal privatbiler. Hosstående 
billede fra Nørrebrogade i København 
illustrerer det ganske godt. Billedet, 
der indgår i Sporvejshistorisk Selskabs 
jubilæumsudstilling på Sporvejsmuse-
et Skjoldenæsholm, er ganske vist taget 
med telelinse, som bunker transport-
midlerne ekstra meget sammen, men 
bilister og vognstyrere skulle bestemt 
holde tungen lige i munden, når det var 
myldretid. 

Helt så megen trængsel er der ikke, 
når Sporvejsmuseet inviterer ejere af 
”biler, der fulgtes med sporvognene”, 
til årets træf på Skjoldenæsholm lør-
dag 25. juli. Museumsgaden, der har 
kælenavnet Valby Langgade, fordi ga-

dens ene store bygning har en fortid 
på adressen Valby Langgade 86, bliver 
ganske vist fyldt pænt op med mange 
spændende biler, men der er ikke noget 
stress og jag som i storbyens myldretid.

Foreningen bag Sporvejsmuseet – 
Sporvejshistorisk Selskab – fejrer som 
nævnt sit 50 års jubilæum, og det sæt-
ter sit præg på årets udstilling. I dagene 
11.-21. februar kunne jubilæumsudstil-
lingen ses i Københavns rådhushal, og 
fra 25. april genopstår den på Sporvejs-
museet, når museumssæsonen 2015 
begynder. Man kan også blive klogere 
på de moderne sporvogne – ofte be-
tegnet letbaner – i samme udstilling. 
Aarhus forventer, at letbanen har pre-
miere i 2017, mens hovedstadsområdet 
(langs Ring 3), Odense og Aalborg føl-
ger efter omkring 2021. Der bliver ikke 
trængsel med de moderne sporvogne 
på samme måde som de gamle, fordi 
man i videst muligt omfang anlægger 
letbanerne i eget tracé. I Nordens stør-
ste sporvejsby, Göteborg, er 90 procent 

Trængslerne på Nørrebrogade blev fotograferet ca. 1963, da KK-indregistreringen var ny. Det var dengang, nummerpladerne fortalte 
om bilernes hjemsted og anvendelse. Mercedes 190-hyrevognen med et 48.000-nummer var benzindrevet og en taxi. Havde det været en 
droske (taxa), ville nummeret være 47.XXX. (Sporvejshistorisk Selskabs arkiv).

af sporvejsnettet anlagt i eget areal, så 
sporvognene ikke er i vejen for bilerne 
– og omvendt.

Deltagelse i ”Biler der fulgtes med 
sporvognene” forudsætter, at det del-
tagende motorkøretøj blev indregi-
streret første gang i 1972, da de sidste 
sporvogne forsvandt - eller tidligere. 
Sporvognene var på gaden fra 1863, 
så de ældste biler dukkede først op et 
par årtier senere. Man skal tilmelde 
sig arrangementet ved henvendelse til 
pressesekretær Søren Palsbo på email: 
presse360@gmail.com eller telefon 60 
83 62 34. Deltagelse er gratis for fører 
og passagerer, og der er præmier til det 
mest charmerende køretøj fra hvert årti 
og til den dame og herre – ikke nød-
vendigvis fra samme køretøj – som har 
gjort mest ud af at være klædt, som 
moden var, da bilen, motorcyklen eller 
scooteren var ny. Sporvejsmuseet lig-
ger ved Jystrup omtrent midt mellem 
Roskilde og Ringsted. Der kan læses 
mere på hjemmesiden www.sporvejs-
museet.dk

De fulgtes og trængtes med sporvognene
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Volvo fylder 100 år
De to grundlæggere 
af Volvo, Assar Ga-
brielsson og Gustaf 
Larson sammen med 
deres principer-
klæring vedrørende 
sikkerhed hos Volvo: 
”Biler bliver kørt 
af mennesker. Det 
bærende princip for 
alt hvad vi hos Volvo 
foretager os, er – og 
vil fortsætte med at 
være – sikkerhed”.

Tekst: Per Groth

Kan dette virkelig være rigtigt? Var det ikke først i 
1927, at Volvo startede med at bygge den første bil ved 
navn ”ÖV4” eller ”Jakob”?

Svaret er faktisk ”ja” til begge spørgsmål. Årsagen til, at 
overskriften alligevel er korrekt, vil fremgå af nedenstå-
ende.
I begyndelsen af sidste århundrede havde den svenske 
kuglelejefabrik SKF oprettet et amerikansk datterselskab 
i Hartford, Connecticut, USA, og lederen af dette datter-
selskab var i perioden 1914 til 1918 Björn Prytz. En af 
Prytz’s væsentligste opgaver var at introducere et prisbilligt 
kugleleje på det stærkt konkurrenceprægede amerikanske 
bilmarked. Til dette brug valgte Prytz et navn, som kunne 
anvendes på de fleste sprog, og dette navn var ”Volvo”, der 
på latin som bekendt betyder ”jeg ruller”. Navnet blev an-
meldt både som varemærke og som et firmanavn, idet SKF 
også oprettede et datterselskab med navnet ”Volvo”. Vare-
mærket blev oprettet den 15. maj og datterselskabet den 22. 
juni begge i 1915.

Imidlertid blev hverken varemærket eller selskabet anvendt 
i noget nævneværdigt omfang, og efter kort tid blev begge 
enheder lagt ned i skuffen, hvor de lå inaktive de følgende 
ca. ti år.

De to grundlæggere af den senere bilfabrik Volvo havde 
begge en fortid hos SKF i Göteborg. Assar Gabrielsson 
havde været salgschef og Gustav Larson havde arbejdet 
som ingeniør. Da de to mænd i 1924 gik sammen i et pro-
jekt for at starte en svensk bilfabrikation, overvejede de 
gennem længere tid at kalde den kommende bil for ”Lar-
son”. Dette ændrede sig dog i 1926, hvor de to mænd havde 
fået fremstillet en prototype, som var medvirkende til, at 
SKF indvilligede i at indskyde SEK 200.000 i det nye op-
startende firma. Samtidig tilbød Björn Prytz, at Gabrielsson 
og Larson kunne overtage skuffefirmaet ”Volvo”, og der-
med overtog de et firma og varemærke, der på det tidspunkt 
var elleve år gammelt.

Det følgende år fremstillede det unge firma i alt ti prototy-
per hos en karosserimager Freyschuss i Stockholm, og man 
besluttede nu at starte en egentlig produktion. Igen var SKF 
behjælpelig (måske for at beskytte sin egen investering) 
og tilbød at produktionen kunne foregå i en uudnyttet fa-
briksbygning, som SKF havde i Lundby på Hisingen tæt på 
Göteborg. Her fremstilledes den første ÖV 4, som den 14. 
april 1927 rullede ud af fabrikken. Denne dato blev herefter 
betragtet som startdatoen for Volvo. En del år senere blev 
Björn Prytz bestyrelsesformand for firmaet AB Volvo.

Som det fremgår, er det derfor delvist korrekt at postulere, 
at Volvo i år fylder 100 år!

I starten af 1900 tallet overtog SKF en konkurrerende kuglelejefa-
brik ved navn ”Nordiska Kullagerfabriken”. I denne fabriks byg-
ninger på Hisingen lidt nord for Göteborg startede bilproduktionen 
i 1926.

Den egentlige idémand 
til navnet ”Volvo”, SKF-
manden Björn Prytz.

Det første Volvo-
produkt: Et SKF 
kugleleje.
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Det er altid dejligt at se fotografier fra gamle dage i jeres blad. Her i martsnummeret 2015 vil 
jeg mene, at det øverste billede viser Lyngbyvej mellem Haraldsgade og Ragnagade, dvs. i ret-
ning mod Vibenhus Runddel. Billedet er fra før 1963, fordi der er en af Københavns Sporvejes 
eller NESA treakslede trolleyvogne lige i centrum af billedet. Idag er ingen af de viste huse 
eksisterende bortset fra huset med den hvide gavl længst tilbage i billedet, og Ragnagade føres 
ikke længere ind i Lyngbyvej men slutter af som parallelgade omtrent ved den hvide gavl.
Det nederste billede viser med stor sikkerhed Strandvejen i Hellerup ca. mellem T-krydsene 
ved Hellerupvej og Strandparksvej. Der er stadig sporvogne i gadebilledet. Det har været linie 
14, som ses ca. ud for Sofievej/NESAs remise. Billedet må derfor være fra 1953 eller tidligere, 
fordi sporvognstrafikken ad Strandvejen blev afløst af NESAs røde trolleyvogne i 1953.
Med de bedste hilsener 
Peter Laursen

Billedgalleriet

Hvis man genkender, 
eller har en historie der 
indgår i et af billederne 
må man gerne sende 
teksten til Veteran Ti-
dende, vt@veteranbil-
klub.dk

Fra medlemmerne
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Græsted igen!
For 19. gang slår Græsted Veterantræfforening i pinsen ”dørene” op for Nordens største nostalgitræf på den 35 ha. store 
mark nordøst for Græsted by. Og igen i år vil Dansk Veteranbil Klub være på træffet med telt med skygge for sol, med kaffe 
og småkager og en stol så man kan hvile de trætte ben. For de der endnu ikke har oplevet dette mylder af nostalgiteknik 
må det nu være på tide at lade det ske. Der er damptog og skinnebusser, damptromler og stenknusere, traktorer i alle aldre, 
stationærmotorer og flymotorer, kaffedamer og fyrbødere, ja vi kunne blive ved. Der er nogle temaer på træffet i år - besæt-
telsen er et af dem, og på musikfronten er det bl.a. Abba, hvor en Abba sound-alike gruppe vil spille op til dans i det store 
musiktelt en af aftenerne. 
Har du ryddet op i kælder eller lade, skulle du måske overveje en stumpestand? Træffet har også et mindre stumpemarked, 
hvor der dels kan gøres en god handel eller du kan komme af med din egen overflod til gode priser.
På DVK´s stand, er vores tema er erhvervskøretøjer, hvor vi glæder os til at vise udviklingen af samfundets ”arbejdsheste” 
gennem tiderne! Det foregår som sædvanligt i pinsen d. 23. maj.-25.maj og vi har brug for nogle hjælpere, til at lave kaffe, 
svare på spørgsmål og sørge for nye medlemmer! Igen med to på standen, så I på skift kan deltage i træffet. Jeg håber at 
dette har vakt din interesse, og du vil give en hånd med.
Jeg træffes på tlf. 2178 1736 eller e-mail: lottosen@hotmail.com
Venlig hilsen 
Mogens Ottosen

AALSBO MOTOR STÆVNE 2015 
 

Lørdag d. 27. juni 2015 ved Aalsbogaard Lystfiskersøer, 
 Store Landevej 125 Fjelsted, 5560 Årup.  

Aalsbo Motor Stævne for veteran og klassiske køretøjer. 
 
Kl. 09.00 – 12.00: Ankomst, registrering, kaffe og præsentation af køretøjerne. 
Kl. 12.00 – 17.00: Løbsarrangement med diverse konkurrencer. 
Præmieuddeling umiddelbart efter at sidste deltager er i mål. 
 
Hyggeligt samvær efter løbet. Optændt grill til fri afbenyttelse. Medbring selv grillmad.  
 

Pris for deltagelse:   Knallert 75 kr.       Motorcykel 100 kr.       Bil 120 kr. 
 
Der kan camperes i telt eller campingvogn til rimelige priser. 
 
Tilmelding til:    Jørgen Henriksen, Sleipnervænget 18, 5610 Assens         
tlf. 61 26 11 18          e-mail: stumperne@hotmail.dk      Se også: www.stumperne.dk 
 
 
Arrangør:     ”STUMPERNE af 1994”   Oplysninger:  tlf. 40 72 63 43    Henning Larsen 
 



36 Veteran Tidende / april 2015



37Veteran Tidende / april 2015

AARS Stumpemarked
MOTORCYKLER - KNALLERTER - KLASSISKE BILER

SPECIALBILER - STUMPER - RESERVEDELE - LITTERATUR

Info: Mobil 40276464 - 40886464 - 23700739
www.aars-stumpemarked.dk - facebook.dk/aarsstumpemarked

Aars Stumpemarked byder som sædvanlig 
velkommen til en salgsmesse fyldt op med 
motorcykler, knallerter, klassiske biler, 
specialbiler, stumper, reservedele, bøger, 
manualer, modelbiler og meget andet.

Aars Stumpemarked er udvidet med Hal 3, 
således vi nu råder over ekstra 2.900 m2 
samt de store udendørs arealer.

Mød op i Aars på denne herlige forårs-lørdag 
og tag på en rejse tilbage i tiden - en 
tid der aldrig mere vender tilbage.

Aars Stumpemarked er stedet, hvor 
folk mødes og taler med hinanden og 
hvor venskaber vedligeholdes.

Sæt noget ind på oplevelseskontoen  - kør til Aars d. 2. maj.

Som noget helt nyt kan vi tilbyde at 
besøgende i SPECIALKØRETØJER - 
såvel med 2, 3 og 4 hjul - gratis kan 
udstille deres køretøjer i Hal 3. Fører og køretøjer 
kommer gratis ind, evt. passagerer betaler normal entre.

Lørdag den 2. maj 2015 kl. 09.00 - 16.00
Aars Messecenter, Messevej 1, 9600 Aars

Entre kr. 75,00 - børn under 14 år gratis

Aftentur i det fynske 
 
 
 
Vi forsætter succesen fra de foregående år med aftenture den 
3. onsdag i måneden. 
De 5 aftenture starter forskellige steder på Fyn. Vi mødes på 
en parkeringsplads, kører en lille tur på ca. 30 km, og slutter et 
sted, hvor vi kan nyde den medbragte mad eller aftenkaffe. 
Arrangementet er uforpligtende, ingen tilmelding, mød blot op 
med jeres køretøj og det gode humør. 
 
Første gang er onsdag den 20. maj.  
Vi mødes mellem 17.30 og 18.00 ved  
Carl Nielsens barndomshjem. 
Odensevej 2a,  Nr. Søby,  5792 Årslev.  
 
Info:  Annelise og Benny Kock, tlf.  6590 1542 / 4040 5885 
 
Dato og startsted til de kommende aftenture står i 
aktivitetskalenderen.  
 
Med venlig hilsen  
Anne Lise Gustafsson.   

Tur til Besættelsesmuseum Fyn 
 

Søndag den 3. maj 2015. 

 
I anledningen af 70 års dagen for Danmarks befrielse, afholder Besættelsesmuseum Fyn en Event/ arrangement: 
Military Display Day. Hvor Dansk Veteranbil Klubs medlemmer er inviteret til at komme og holde med  
vores veterankøretøjer. 
 
Tidspunkt: Søndag d. 3. Maj kl. 09.00 mødes vi til morgenkaffe i klubhuset Fyn Vesterågade 16, Nr. Broby,  
5672 Broby. 
Program: Efter kaffe køres ad små veje til Hans Christian Andersens Lufthavn og Besættelsesmuseum Fyn, hvor  
man vil kunne bese krigsfly fra Anden Verdenskrig, samt få mulighed for rundflyvning over Odense i en DC 3, eller 
helikopter mod betaling. Der vil være pansrede mandskabsvogne, WW 2 uniformerede tyske, engelske og 
amerikanske personer, kampsimulation, faldskærmsudspring og demonstration af droner.  
Museet er åbent mod betaling. 
Medbring selv frokost og eftermiddagskaffe samt bord/stole. Det er også  muligt at købe  
mad og kaffe i Cafeteriet i Lufthavnsbygningen.  
Arrangementet lutter kl. 16.00. 
 
Deltagelse: Max 40 køretøjer.    Pris: Kr. 20,- pr. næse  
Tilmelding: Til Jørgen Kastrup, tlf. 30 91 19 41 senest 25-04-2015   
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Ølstykke Veteranbil & Mc Klub 
Inviterer til:  

 

Fjordløbet 2015 
  

der køres fra Græstedgård i Ølstykke 
  

Søndag den 6. september  
første start er kl.10:00 

 

Løbet er på ca. 90 km. og køres fortrinsvis på de små hyggelige veje omkring Roskilde Fjord 
 og er åbent for alle køretøjer fra før 1980 - Køretøjet deltager gratis. 

 
Undervejs er der indlagt poster med simple opgaver der skal løses. 

 
På én af posterne vil der blive serveret en let frokost. 

 
Deltagergebyret er kr. 100,00 pr. person over 15 år  

og Kr. 20,00 for personer under 15 år. 
 

 Tilmeld dig på: www.vbmc.dk fra 1. maj 
 

Yderligere oplysninger på 4084 9146 / 4717 8826 
 

Max. 80 køretøjer 

INVITATION TIL KØRETUR PÅ ØEN ALS  
Lørdag den 27. juni 2015. 

Vi mødes kl.10.00 på P pladsen ved Dybbøl Mølle og Historiecenteret ”1864”. 

Herfra kører vi over Kong Christians den X´s Bro, ad snoede veje, til Vagns SAAB 
museum i Svenstrup. Her vil vi høre og se Vagns flotte SAAB samling. 

Fra Vagns Museum går turen videre til Munkegaard Traktormuseum i Nordborg, 
hvor vi nyder vores medbragte madpakke. Museet tæller mere end 200 traktorer. 

Herefter kører vi til Dyvig Badehotel, hvor der serveres kaffe og kage, som ligger 
meget naturskønt ned til vandet og lystbådehavnen.  

Er tiden og vejret med os, vil vi også aflægge Skulpturparken i Augustenborg en 
visit. Augustiana Skulpturpark hører hjemme i Augustenborg Slotspark. Indendørs 
udstillingen (ekstra entre´) lukker kl. 17.00, men parken er åben for alle. 

 

Prisen for denne tur, inklusive entre´ til SAAB museet, entre´ til Munkegaard 
Traktormuseum, samt kaffe og kage på Dyvig Badehotel, udgør kr. 140 pr. person. 

Beløbet bedes indbetalt, inden 24. maj 2015, på konto i Kreditbanken: 

Reg.nr. 7931, konto 0004055371. Husk navn og DVK medlemsnummer. 

 
Tilmelding til turen, inden den 24. maj 2015 til 
Kjeld Holm-Nielsen 
Dybbølgade 13 
6400 Sønderborg  
Mobil: 2023 4491 
Mail: holm-nielsen@bbsyd.dk 
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Danish Masters Racing Festival 2015 Jyllandsringen  
2.-3. maj 2015 

 

I samarbejde med Historisk Motor Sport  er der mulighed for at opleve. 

DM i  Historisk standartvognsklasser, Formelbiler og Young timer. 

DM i Classic Road Racing motorcykler. 

HMS mesterskab i sprint for historiske biler. 

Veteran bil marked, Stumpemarked, udstilling for mærkeklubber og specielle 
køretøjer. 

Der er lagt op til en Weekend i rigtig ”Good Wood stil” så find det gamle tøj frem. 

DVK får eget udstillings område tæt ved indgangen hvor der også er mulighed for 
camping, overnatning grill aften m.v. 

Der bliver også lejlighed for opvisningskørsel i egen bil på banen lørdag eller søndag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se mere her 
http://www.dmracing.dk/ siden bliver løbende opdatere. 
Normal pris for en weekend billet er 250 kr. – for tilmeldte DVK medlemmer i 
gammelt køretøj: 150 kr. per person!  Biletterne købes  ved indgangen. 
 

Tilmelding til Ib mail rasmussen@sport.dk eller 20 26 32 20 efter kl. 16,00.  

Forårskøretur søndag d. 26. april kl. 9.00  

Startsted: Cafe Oliver på Arne Jacobsen tanken i 
Skovshoved. 

ViaRetro's morgenarrangement fra kl. 09.00 - 
Køreturen skydes i gang fra kl. 10.00. 

Det er med stor fornøjelse at kunne byde velkommen 
til en af  forårets første køreture med start fra 
Strandvejen og ud i Kongernes Nordsjælland. 

I år indledes et samarbejde mellem DVK og Klub 
ViaRetro, både ved møder, køreture og træf  i den 
virkelige verden, men også i blade og på internettet. 

På turen tager vi os god tid med indlagte pitstop, 
krydret med interessante besøg, spiser en god frokost 
på en hyggelig kro og afslutter hen på eftermiddagen 
med kaffe og kage på vejen. 

Håber I vil med!

Tilmelding:	  
kontor@veteranbilklub.dk	  

Deltagergebyr	  kr.	  325,00	  pr.	  
deltager.	  	  	  

Indbetaling	  skal	  ske	  på	  Danske	  
bank	  kontonr.:	  4460	  4460020069	  

Yderlig	  info:	  
kimpolte@hotmail.com	  
sn@viaretro.com	  

Max.	  75	  køretøjer.

Forårskøretur 
 "En sammenbragt Forårskøretur" for DVK samt Klub ViaRetro medlemmer.

                                                                      
 
 
 
 
 
 
 

 

HESTEKRÆFTER I HORSENS  2015 
 

Lørdag  d. 29. august   
 

Hermed indbydes der til 6. udgave af løbet for klassiske biler der køres i omegnen af Horsens. 
 

Der er middelalderfestival i byen samme weekend. 
 

Startsted:  Hotel Opus Horsens,  Egebjergvej 1,  8700. 
 

Morgenmad kl. 8.00   Start kl. 9.00  Løbets længde  ca. 80 km med opgaver og poster. 
 

Startgebyr:  200.- pr. person der omfatter  morgenbord,  frokost og kaffebord ved 
præmieuddelingen på Hotel Opus. 

 

Tilmelding: Hans Geschwendtner, tlf.  40 41 19 21,  Amager Landevej 171 C,  2770 Kastrup. 
Senest 20-08-2015 

e-mail:    hans@geschwendtner.dk  
Oplys:  navn, antal personer, bilmærke, årgang   
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Den første søndag i hver måned, med opstart  
den 3. Maj kl. 12.00. 

Sidste træf, den 4. Oktober 2015 
 
Tag madkurven med eller køb den berømte grill pølse hos Palle, kaffen er som altid gratis for 
alle de fremmødte. 
 

Kom og få en snak om gamle køretøjer eller nyd blot den smukke natur.  
 

Turen kan evt. kombineres med det nye tiltag " Bridge Walk " på den Gamle Lillebæltsbro fra 
medio Maj 2015. 
 
 

Yderligere info: Bob R. Hansen, tlf.  23 23 67 06 

 Karoline Træf i Middelfart 

KASTELLET 2015 
"FORÅRSMØNSTRING I KASTELLET"  

SØNDAG DEN 3. MAJ KL. 14.00-16.00 

 

 

 
Endnu engang kan vi med stor glæde byde velkommen til et par timers 
fornøjelig samvær i de nostalgiske rammer i det gamle fæstningsværk. 

 
Norges porten åbnes mellem 13.00 og 16.00 og Kastellets kommandant og 
Kastellet's Venner er vores værter. Vi parkerer på kirkepladsen under 
kommando af Kastellets livjægere (HJV), som ”læsser” køretøjerne, så alle 
kan holde komfortabelt. 
 
Vi finder imellem de mange hundrede køretøjer 3 af de mest spektakulære 
og præmierer disse. 
 
Alle klubber og ejere af veteran og klassiker køretøjer med familie er 
velkomne. 
 
Der afkræves Kr. 20 pr. køretøj før indkørsel til Kastellet. Beløbet dækker 
de omkostninger, Kastellet har i forbindelse med oprydning efter 
arrangementet. Eventuelt overskud herfra doneres til Børnecancer fonden.  
 

Vel mødt. 

 
Arrangører for DVK Claus Neble, Kim Polte & Tina Morgan 

 
OBS: Al indkørsel foregår ad Norges porten (den side som vender ud mod 
Langelinie). Parkeringsanvisningerne skal overholdes, eller man risikerer at 
blive bortvist. Det er muligt at køre ind af Norges porten fra kl. 13.00. 

Hvidsværmervej 131
2610 Rødovre

44 92 20 25
info@rmcmotor.dk
www. rmc-motor.dk

PræMal
Industrilakering

post@praemal.dk • tlf. 44 85 33 00
Transformervej 27, 2730 Herlev

Søndag 31. maj kl. 10 - 16
www.charlottenlundmotorclassic.dk 

Charlottenlund

MG A SPORTSVOGNEN HAR 60 ÅRS JUBILÆUM
F D M’s MOTORCLASSIC AWARD 2015
500 VETERAN, VINTAGE OG KLASSIKER KØRETØJER
STORT KLUB DISPLAY - SALGSTANDE
PRIVAT CAR BOOT SALE

DAMPBILER
MOTORCYKLER
KNALLERTER
MOTORBÅDE
BRANDBILER

CHARLOTTENLU
ND

MOTOR CLASSIC



41Veteran Tidende / april 2015

  Munkebjergløbet 2015   
 
Vejle og omegn vil den 8. august 2015 igen være rammen om et hyggeligt billøb for veteran-Vintage og klassikerbiler.  
Der kan deltage max. 120 biler. 
 
Løbet køres som et ruteløb, hvor man starter i  hold fra forskellige startsteder. Startstederne er Munkebjerg Hotel, Børkop 
Vandmølle og Vejle Center Hotel 
Der er morgenmad på startstedet.  Løbet køres som en kultur/naturoplevelse for hele familien, hvor man rykker fra startsted til 
startsted.  Igen i år bliver frokosten indtaget 3 steder. 
Efter løbet hvor man både scorer holdpoints og individuelle points, bliver vinderne hædret ved Munkebjerg Hotel. 
I lighed med de tidligere løb, vil der være festmiddagsbuffet på Munkebjerg Hotel om aftenen med dansemusik. 
 
Pris pr. bil  ( incl. 2 personer )  Kr. 350,00   Ekstra voksen Kr. 200,00   Børn Kr.  100,00  Prisen inkluderer Morgenbord, 
Formiddagskaffe, Frokost og eftermiddagskaffe. Festmiddagen på Munkebjerg Kr. 250.- pr. person.( excl. Drikkevarer ) 
Pakkepris på startgebyr for 2 personer  +  festmiddagen er Kr. 800.-. 
 
Jeg har på hotellet reserveret et antal værelser til særlig favørpris, hvis der ønskes overnatning før løbet og/eller efter 
festmiddagen.   Obs!  -  Der køres Munkebjerg Hill-Climb om søndagen på Munkebjergbakken. 
 

Morgenbordet  starter kl. 8.00, og selve løbet kl. 9.00  og slutter kl. 16.00 med præmier. 
Ruten bliver omkring  90-110   kilometer i kuperet terræn. Der bliver pauser og opgaver undervejs. 

 
Hvis man har særlige ønsker om at køre sammen med bekendte, vil jeg prøve at opfylde det. 
 
Tilmelding: indeholdende:  Navn – Adresse- By,  Bilmærke-årgang,  Deltagerantal,  e-mail og særlige ønsker. 
 

Hans Geschwendtner,  Amager landevej 171 C,  2770 Kastrup. tlf. 32 54 19 21       Mobil: 40 41 19 21 
 

e-mail:  hans@geschwendtner.dk                  senest  25-07-2015 

INVITATION TIL Old Timer-turen 2015, Veteranlauget i Odder 
 
I forbindelse med byfesten i Odder i dagene 31 juli og .-1. august, vil der i lighed med tidligere år blive arrangeret et åbent løb / køretur for 
køretøjer over 30 år. Arrangementet afholdes lørdag, den 1. august 2015. 
Motorcykler og biler under 3500 kg totalvægt, af alle mærker er meget velkommen til at deltage, dog skal køretøjet være fyldt 30 år og 
indregistreret. 
Turen starter fra Ålykkecentret, Ålykkecentret 5, 8300  Odder. Der er indskrivning og morgenkaffe fra kl. 8.15, og alle skal være mødt kl. 9.00 

så der kan være afgang kl. 9.15. Turen er på ca. 60 km. 
På Gågaden, hvortil vi returnerer ca. kl. 13.00, vil der være parade indtil kl. ca.14.00 så publikum kan få 
lejlighed til at se nærmere på køretøjerne. Der vil tillige være mulighed for at publikum kan deltage i en 
konkurrence om et par gode præmier. 
 
Der er max begrænsning på 41 køretøjer, så tilmelding sker efter ”først til mølle princippet.” 
Startgebyret er fastsat til kr. 175,00 pr. person og børn under 12 år kr. 125,00 som dækker morgenkaffe, 
forplejning under vejs, incl. 1 øl eller vand til frokost, samt eftermiddagskaffe ved tilbagekomst til 
Ålykkecenteret.. 

 
Tilmelding skal ske til Per Fogh fra 18. maj og senest den 15. juli 2015, 
gerne på mail: perfogh@mail.dk  -   tlf. 8654 2627 eller 2238 4607.  Beløbet bedes indbetalt på Veteranlaugets konto hos:    
   Sparekassen Kronjylland med regn r 6116 konto nr 9041899267 
Tilmeldingsblanket  hentes på vor hjemmeside: http://veteranlauget.balshave.dk .  
Her vil der også vil være yderligere info samt rutebeskrivelse. 
Så snart vi har modtaget din tilmelding, registrerer vi dig som deltager, og endelig bekræftelse med startnummer og vognkort fremsender vi 
pr mail, når vi har registrerett betaling for deltagelse senest den 15. juli 2015.       
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"Vinger og Dæk"  
på Vanggård.  

 

 
 

Lørdag den 13. Juni. 2015 
Start klokken 12:30. 

 
TAG BØRN OG FAMILIE MED 

TIL EN DAG MED:  
VETERAN BILER, VETERAN 
FLY, VETERAN TRAKTORER 

OG MOTORCYKLER.           

 
 

Stedet er ”Vanggård” i Stenum. 
Vanggårdsvej 25. 9700 

For yderligere information se www.beierholmtractor.dk eller ring på 40373036

¥ Lørdag den 16. maj 2015 kl. 9 -17 

¥ Elmebjergvej 39, 4180 Sorø 

¥ Indgang og stadeplads 40 kr. pr. person 

(Børn og udstillere gratis adgang)

Sorø Veterantræf 2015 
Vi gentager succesen, for sjette år i træk, og afholder igen Sorø veterantræf. 

Kom og udstil dit gamle ”guld” eller kom og oplev en lang række af sjove, fantastiske, 
unikke køretøjer — såsom veteran traktorer, biler, knallerter og motorcykler mm.  Desuden vil 

der være stumpmarked.   

Så fyld bagagerummet op med reservedele og medbring dit veterankøretøj.  
Pølser, øl, vand mm. vil kunne købes på pladsen. 

Med venlig hilsen  
Sorø Veterantraktor samling

NYHED! 

 Loppemark
ed

Uldum Gademusik Festival 

 
lørdag d. 4. juli 2015  kl.  10 - 16 

 
Der er 19 scener med omkring 1.000 optrædende  

sangere, dansere og musikanter.  Kræmmermarked,  
børneloppemarked, gøglergudstjeneste, 

god og billig mad, solskin, fadøl og godt humør. 
 

Har du lyst til at komme i din gamle bil eller med din motorcykel, så  
kan vi tilbyde dig entre armbånd og noget at spise.  Og imens du ser  

på festivalen, kan vi se på de gamle biler og motorcykler. 
Der er 2 x entre og mad til hver bil. 

 
 

Tilmelding til Flemming Sønderup 28.15.67.85 
eller mail på flemminguldum@gmail.com 

 

Se evt. flere oplysninger på 
www.gademusik.dk 
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E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turene omkring Storstrømmen fortsætter igen i år, med 
rigtig mange nye skønne og flotte aftenture. 
 
Vi kører som i 2014  den 2. tirsdag i måneden, turene er 
planlagt som følger: 
 

12/5  –  9/6  –  14/7  –  11/8  –  8/9 
 
Turene starter  på  Nordhavnen  i  Vordingborg (skiltet) 
med mødetid fra kl. 18.00. 
Vi kører senest kl. 19.00 - da vi gerne skulle nå målet før 
det bliver mørkt. 
 

Vel mødt til DVK aftenture omkring Storstrømmen 
 
Bo Frederiksen 
 
 

Storstrøms aftenture 

Renault Nostalgi
for fuld udblæsning

Renault i Danmark
Erich Karsholt og Henrik Stenholt
 
”Vor egen” Renault ekspert er naturligvis Hans 
Pedersen (HP-bilnostalgi.dk), hvis viden om 
Renault i Danmark er i særklasse. 

Hans indleder foredraget med emnet Renault i Dan-
mark, og viser på storskærmen sine mange unikke 
Renault-fotos. 
 
Herefter vil de to forfattere gå på scenen og fortælle 
om tilblivelsen af deres fantastiske bog – en meget, 
meget spændende beretning. 

Renault-stemningen skal naturligvis være til stede, 
hvorfor Restaurant Pakhuset har lånt 3-4 
Renault-biler, der bliver rullet ind i lokalet.

Mandag den 
27. april 2015 
kl. 18.00

Restaurant Pakhuset      Kulholmsvej 4     8930 Randers NØ

Menu: 
Brændende kærlighed

Køb billetter til 
kr. 175,-/stk på 

www.pakhuset.net
eller på 86 41 54 58.

        Ristrup Løvspringsløb   
Traditionen tro, laver Niels Erik Kjær en aftentur til 
et hemmeligt, sted hvor vi kan få vores aftenkaffe 
og en hyggelig snak og samvær med vore koner. 

Vi mødes D. 5 maj kl. 19.00 på Ristrup Gods 
Ristrupvej 39 8471 Sabro 

Tilmelding til Jens tlf. 24840013 senest d. 3 maj  

                                                                                                                  

 

Stumpemarked FYN 
Lørdag d. 2. maj 2015, kl. 10 - 16 

 

GGRRAATTIISS STADEPLADS 
 

4 m facade = 16 m2 gratis til hver sælger, 
efterfølgende facade m. 40,- kr. 

 

åbent for sælgere fra fredag d. 1. maj, kl. 12 og lørdag kl. 07. 
For 4. gang afholdes Stumpemarked Fyn i De Gule Haller. 

LYKKEVALG 18,  Korinth, 5600 Faaborg 
Det er indendørsmarked med fri entre og parkering. 

Mad og drikke kan købes. 
Kontakt Poul Arne, tlf. 4027 2930     ~     e-mail:poularne@email.dk 

 
 

PS: Det er mig med FORCROMNING  i Polen. 
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Dynotest
Optimering/Justering

Karburator/Indsprøjtning
Fejlsøgning
Datalogning

OBD udlæsning
5 gas måling
Reparation

Karosseri og pladearbejde

MB MOTOR
v/Mikael Breiding

Larsensvej 10 B, 3230 Græsted
Tlf. 4839 1693

DVK medlemmer tilbydes 
20 % rabat på arbejde

Der ydes ikke rabat på reservedele

ForcromningForcromningForcromning

Forespørg og kontakt på mail: 
poularne@email.dk

Jeg kan tilbyde at formidle kvalitets 
forcromning i Polen til ca. halv pris 

i forhold til DK

Vedbæk  Auto Radio ApS
v/Jørgen Frandsen

Reparation, salg og køb af 
gl. autoradioer og tilbehør

Marievej 8 - DK-2950 Vedbæk 
Tlf. og fax 45 89 16 47

jf@vedbaekautoradio.dk
www.vedbaekautoradio.dk

Dansk Veteranbil Klub  Regalier 
 

VEST  PLAKAT  STOFMÆRKE  KASKET  VOGNMÆRKE 
 

 
RØD/SORT  med logo 

 

kr. 350,00 
 

   med navn     kr. 400,00 

  

 
 

Kr. 30,00 

  

 
 

 

Bredde      7 cm 
 
 

       Kr. 25,- 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kr. 50,- 

  

 
 
 
 

Bredde      6 cm 
 

Kr.  125,00 

         

 
 

Bestilling kan ske ved henvendelse til:  
 

Sekretariatet 
Telefon: 0045 4556 5610  

e-mail: kontor@veteranbilklub.dk 
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Man behøver ikke
være veteran...

...for at læse

www.VeteranPosten.dk

Annoncekupon til Køb - Salg - Bytte i Veteran Tidende
Rubrikannoncer uden billeder vedrørende veterankøretøjer og tilbehør optages gratis. En-
spaltede rubrikannoncer med billede koster 200 kr. Købs- og søgesannoncer optages kun fra 
medlemmer. For evt. billet mrk. betales et mindre gebyr.
DVK hæfter ikke for de annoncerede effekters ægthed og stand.

qSalg qKøb    Tekst: 

qBiler  

qDele til biler  

qMc  

qDele til mc 

qAutomobilia mv.

qDiverse  

Medl. nr. og navn

Adresse

  

Tlf. og e-mail:

DVK  - Nærum Hovedgade 3 - 2850 Nærum
Husk! Sidste frist den 20. i måneden!

Rustreparation af 
veteranbiler

Pladedele fremstilles

v/ Bo Kjer
40 45 88 82
bo@kjer.net

Ballerupvej 91, 3500 Værløse

www.veteransmeden.dk

Rustreparation af veteranbiler 
Pladedele fremstilles 

www.veteransmeden.dk
bo@kjer.net
ved Bo Kjer 
40458882

Ballerupvej 91 3500 Værløse 

- reservedele og materialer til veteran køretøjer 

Tinghusevej 23, 3230 Græsted Telefon: 49 26 64 20 * Mail:  info@veterandele.dk 

Vi har et bredt  sortiment af materialer til dit restaureringsprojekt:  

Se vort øvrige sortiment gode tilbud på www.veterandele.dk 

 Tin 

 Esbjerg maskinemalje 

 Frostpropper  

 Pærer 12V / 6 V 

 Ledning  

 Benzin slange 

Stort lager af gummilister  

Retro radioer der 

virkelig holder stilen  

CALIBER AUTORADIOER 
Vi forhandler Gastrol´s  
produkter  fra dansk importør. 

Vi forhandler Gulf´s  anerkendte 

klassiske olier 20/50  Sae 30 og 

Sae 50  zink indhold på 2400 ppm 

Vi har udvidet vores lager, så vi nu både er 
lagerførende i Ford T og Ford A sliddele  

Benyt dig af vores gode rabatordninger ved køb for over kr. 
kr. 500,00  fragtfrit leveret, ved køb over 1.000,00  fratræk-
kes 5% og ved køb over kr. 2.500,00 fratrækkes 10% 

Vi har fået en  god aftale med post 
Danmark kun kr. 49,00 i fragt for 0 -10 kg 
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Velkommen til nye medlemmer
Jens Sandager Hansen Uggeløse Bygade 106 3540 Lynge  VW 1302 1971
Michel Henri Olivier Enigheds Allé 21 2700 Brønshøj  SAAB 96 V4 1974
Jens Christian Bang Grænsestien 21 3100 Hornbæk 3961 0099  
Kasper Lindegaard Eriksen Bakkestjernevej 4 3390 Hundested 2363 7704 Yamaha XJ 1985
Dennis Berthou Knarreborgvej 17 2770 Kastrup   
Hans Hornemann Baunegårdsvej 72 2900 Hellerup 3070 0263  
Bjarne Jensen Skelbyvej 59 4160 Herlufmagle 2274 3932 Opel Kadett D 1,2S 1983
Leo Per Holm Stenås 9 2670 Greve  Opel Olympia A 1,7 1968
Tage Larsen Hyldegårdsvej 31 5690 Tommerup 6475 1393 MGB 1800 1963
Mikkel Bøgh Malling Fensmarkgade 41, 02. tv 2200 København N 2345 5432 Mercedes-Benz 1980
Frida Madsen Ærholm 25 6200 Åbenrå 7468 7584 SEAT 600 L 1973
Søren Jensen Bildsøvej 28 4200 Slagelse 5854 7996 Jeep CJ 5D 1962
Mads Arp Havsholm Amtsvejen 3 3310 Ølsted 6013 5065 Volvo Amazon 121 1970
Kjeld Bruhn Byskoven 1 6230 Rødekro 5042 3951 Ford Angila 1956
Julie Birgitte Galbo Strandhøjsvej 18B 2920 Charlottenlund 3031 8779 VW Karmann Ghia 1970
Preben Barsøe Schou Stranden 42 6000 Kolding 7553 4028 Triumph Spitfire Mark III 1969
Arne Larsen Overdamsvej 6 2970 Hørsholm 4586 0054 SAAB 96 1976
Tage Brabbe Kristensen Havrelandsvej 9 7790 Thyholm 9787 5067  
Erling Thannel Hermesvej 19 7100 Vejle 7583 8087  
Henning Jørgensen Händelsvej 49, 03. tv 2450 København SV  Opel Ascona 1,6 S 1972
Jørgen Ebbe Nielsen Kirkevej 28 5580 Nørre Aaby  Honda CB 750 Four 1976
Kaj Andersen Chr. Jensensvej 1 6064 Jordrup 7550 7540 Peugeot 404 1972
Lars Larsen Sdr. Højrupvejen 116 5750 Ringe 6598 1750 Ford A 1928
Søren Lund Skodsborg  Strandvej 119B, 04 2942 Skodsborg  MGB 1978
Dieuwke van Mulligen Møntmestervej 40, st. tv 2400 København NV 2721 2902 Trabant P601 1971
Mikkel Brønlund Jensen Nordmarksvej 2B 4621 Gadstrup 2710 4537  
Jørgen Peter Koch Sørensen Valdemars Alle 23 2860 Søborg 2698 9774  

BILER SÆLGES

MG TD 1953. I god brugsstand med 
sympatisk patina. Bilen er synet 4. må-
ned 2010, hvor hjulophæng, styretøj 
og bremser blev totalrenoveret. Pris kr. 
110.000. 
Jørgen Monberg, tlf. 20834469 
e-mail: monberg@dadlnet.dk 

Ford Anglia 101 E 1956. Pæn vel-
holdt og velkørende Ford Anglia, 
original, mørkegrøn, pæn i lak og 
krom. 85.000 km, sidst synet 2012, 
næste syn 2020. Kørt ved første ejer til 
1989, hvor jeg overtog og fik registre-
ret den. Sorte plader med bilens første 
reg.nr. Bilen har aldrig stået afmeldt. 
Pris kr. 35.000. 
Poul-Erik Kremmer Hansen, tlf. 
21623330 
e-mail: polga@kirkebymail.dk

BMW 325 IX Touring med automat-
gear og permanent 4-hjuls træk, Regi-
streret 3/1990, sidst synet 9/2014. Kørt 
152.000 km. Kører 7-10 km pr. liter 
benzin. Den har meget udstyr, er vel-
holdt og velkørende. Pris: 65.000 kr. 
Kai Pors, tlf. 39694728, email: por-
skai@gmail.com 

WILLYS jeep M38-cj3b 1956, 
velholdt restaureret landbrugsjeep 
(morten Korch model) i tip top stand, 
original motor, 4wd, pæn lak, ikke 
rusten, ingen buler, farve Landrover 
mørk grøn, historiske nr. plader. Pris 
kr. 100.000. 
Palle Hansen, tlf. 51844747 
e-mail: gadsagergaard@hotmail.dk

Plymouth Model B 4-dørs sedan år-
gang 1932. Total renoveret indvendig 
og udvendig 2007. Farve: mørkegrøn. 

Sorte skærme, 100% original. 2 tid-
ligere ejere. Med fuld historie. Kr. 
155.000.
Svend Erik Hansen, tlf. 29887751
e-mail: radenborg@hotmail.com

Yamaha 920 XV. God stærk klassisk 
chopper, fin stand, lavt km tal: 31.718. 
Indr. 1. gang 5. mdr. 1987. Sort malet 
stel: næsten nye Metzler dæk, Haynes 
værkstedshåndbog og original manual 
920XX manual medfølger. Pris. Kr. 
26.000.
Bjørn Quistorff, tlf. 2434 0315

Fiat 514 1930. Spændende veteranbil i 
rigtig flot stand. Lakeret i de originale 
farver og med nyt interiør - nyrenove-
ret med respekt for dens oprindelige 
udseende. Perfekt til brudekørsel, kon-
firmationskørsel, skovture eller blot 
en hyggetur i det danske sommerland-

Køb - Salg
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Motor renoveret, blyfrit topstykke, 
opgraderet med 2 SU HS6 karburato-
rer, Luminition elektronisk tænding, 
rustfrit sportsudstødning mm. Kos-
metisk i meget fin stand, nye krom 
trådhjul og dæk, undervognsbehandlet 
og rustfri karrosse. Cockpit dækkener 
og kaleche i fin/ny stand. Alt værktøj, 
instruksbøger mm. Kr. 210.000.
Jens Røder, tlf. 23420521
e-mail: jens1roder@gmail.com

Rolls Royce Silver Cloud I, 1957
4,9 liter 6 cylinder, synet og indregi-
streret. Sand over Sable. Lyst læder 
interiør. Bemærk, venstre styret US 
import fra 2003. I smuk stand, aldrig 
restaureret men løbende og regelmæs-
sigt vedligeholdt af autoriseret RR 
værksted. Ingen rust og mekanisk 
perfekt, med power steering, aircon og 
elbagrude. Registreret i det internatio-
nale Rolls Royce Cloud register. Lige 
serviceret og parat til sommeren. Kr. 
385.000.
Jens Røder, tlf. 23420521
e-mail: jens1roder@gmail.com

Jaguar MKII, 1964
Smuk Old English White, med rødt 
læder indtræk i rigtig god stand; nød-
detræs instrumentbrædt; automatgear. 
Borg Wagner tretrins kasse. Km tal: 
71125. Pris kr. 170.000.
Bjørn Quistorff, tlf. 24340315

Køb - Salg

skab. Pris kr. 149.000. 
Johnny Weiergang Larsen, tlf. 
30953056 
e-mail: mikael@babyfryd.dk

DELE TIL BILER SÆLGES

MGB hardtop - sort (Moss no. 
MGH001) brugt incl. beslag sælges 
for kr. 2.000. MGB pladehjul - 4 stk + 
1 reservehjul sælges. Skal sandblæses 
& males. Samlet pris kr. 250.
Mogens Thor Møller, tlf. 40160162
e-mail: blh-mtm@privat.dk

Smith omdrejningstæller 80 mm, 
Kr. 500,- Smith Voltmeter, som nyt 
Kr. 50,-. Lucas kørelygte 180 mm 
med knop , kr. 300,-. Gearkasse Ford 
Zephyr MK II, renoveret med nye 
lejer og synkromesser, Kr. 1.000,-.
Fritz Friedrichsen, 2064 7848

 
MOTORCYKLER KØBES

Vespa Scooter købes. Har du en Ve-
spa til salg eller måske et projekt, re-
servedele, kort sagt alt vedr. Vespa fra 
1950 – 1980 har interesse. God pris 
gives. Ring, skriv.
Morten Gadegaard, tlf. 41397606
e-mail: orlov@herning-laaseservice.dk

MOTORCYKLER SÆLGES

Honda CX 500E 1985 - Rød. Regi-
streret første gang 3/85. 50 HK vand-
kølet V2 motorcykel med kardantræk. 
Rigtig flot og velholdt i original stand. 
Har kun kørt 60.000 km. Motorcyklen 
sælges nysynet for kr. 16.800, eller 
syn den selv til kr. 15.000.  
Find Elgaard, tlf. 29662736 
e-mail: find@ballehoej.dk 

BSA Årgang 1954 - 500 ccm - en 
cylindret - model B33. Fuld renoveret 
motor og ny org. rød/brun lak,  frem-
træder som ny. Sælges for højeste bud 
over kr. 35.000.
Jørgen Kaj Lindehøj, tlf. 23265126
e-mail: j.lindehoj@gmail.com

DIVERSE

Brun skindpels med hvidt lamme-
skindsfoer og hætte til damer – ca. str. 
44. Velholdt – spec. velegnet til en 
åben veteranbil. Sælges kr. 250.
Kai Wredstrøm, tlf. 56578205 

TIL SALG

MG TD 1950. 
Meget velkørende og super stand. Nyt 
træ overalt, rustfri rear quarter panels, 
syrefast aluminium side panels, alle 
metaldele inkl. ramme sprøjtemetalli-
seret. Læder gaiters om bagfjedre, nye 
tæpper overalt. Fuldstændig original 
med matching numbers. Både 1/2 & 
1/1 tonneau cover. Læder overalt, ikke 
kun på siddeflader. Massivt nøddetræ 
instrument brædt. Bund og bagagerum 
i bøgekrydsfiner. Rustfri udstødning 
(ikke potten). Samme ejer siden 1983. 
På sorte plader. Sælges for at prøve 
anden klassiker.
Tom B. Lauritzen, tlf. 26201962
e-mail: tom@blauritzen.dk

Mercedes-Benz 250 SE, 1967
Totalrenoveret. Motor. 6 cylindre på 
række. Manuelt gear. Benzin-Ein-
spritzung. Bremseforstærker. Soltag. 
Undervognsbehandlet. Moderne stereo 
med CD. Indtræk ægte nappa. Alt 
virker. Nysynet. Pris kr. 52.000. 
Mogens Ole Larsen, tlf. 21435164
e-mail: mogensol@dadlnet.dk

1968 Triumph TR250, 1968
2,5 liter 6 cylinder, synet og indregi-
streret. Farve: Signal Red, sort læder 
interiør, valnøddetræ instrumentbord. 



Maskinel Magasinpost
Afsender:
Postbox 7777
7000 Fredericia

Dansk Veteranbil Klub

42123
Afsender:
Postbox 7777
7000 Fredericia

Sorteret Magasinpost
ID nr. 42123

Al henvendelse:
Dansk Veteranbil Klub
Tlf. 45 56 56 10
Mail: kontor@veteranbilklub.dk

OBS : Al henvendelse vedr. forsikring rettes til DVK 
Se tlf., mail og kontortid på side 2.

Stiftet 1954

DA
N

SK

VETERANBIL
KLUB



































Din forsikringsaftale i Veteran Forsikringsklubben

Her kan du forsikre veteran-, vintage og klassiske biler, veteran- og klassiske motorcykler, samt veteranknallerter og 
campingvogne.

Indtegning sker via os, som er medlem af Veteran Forsikringsklubben. Du kan desuden få tilbud på andre private forsikringer, 
endda med prisgaranti.

E-forsikringer – www.e-forsikringer.dk
— står for administration af aftalen, daglig service og den 
øvrige indtegning.

De to beslægtede virksomheder er specialister i Privatforsikringer – specielt motorkøretøjsforsikring – og er i dag Danmarks 
hurtigst voksende aktør på området.

Bemærk: 25 % rabat på alle køretøjer med kasko, hvis mere end 1 køretøj.

Vi glæder os til at tegne din forsikring.

ETU Forsikring – www.etuforsikring.dk
— er forsikringsselskab i aftalen og håndterer
policer og skader. 

forsikringer

Priseksempler (2015):

Veteranbil årgang 1948 Værdi 60.000 kr. Selvrisiko 1.200 kr. – ansvar/kasko Årlig præmie 1.046 kr. inkl. vejhjælp

Vintage bil årgang 1976 Værdi 85.000 kr. Selvrisiko 1.200 kr. – ansvar/kasko Årlig præmie 1.174 kr. inkl. vejhjælp

Klassisk bil årgang 1986 Værdi 160.000 kr. Selvrisiko 3.000 kr. – ansvar/kasko Årlig præmie 3.263 kr. inkl. vejhjælp

NYT: Nu også forsikring af klassisk- og veteranlastbil.

Ring 4320 2000 eller mail til info@e-forsikringer.dk for tilbud.


