
Nr. 250, 32. årg. februar  2009

Vinderen af løbet Peking – Paris i 1907
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KLUBBENS NAVN: VESTJYSK MOTORVETERAN KLUB,
FORKORTET VMK.

KLUBBENS ADRESSE: FORMANDENS ADRESSE

VMK's HJEMMESIDE:

FORMÅL: At fremme interessen for veterankøretøjer af teknisk-
historisk interesse.

ORGANISATION:
VMK er tilsluttet Motor-historisk Samråd, som er en
hovedorganisation for tilsluttede foreninger, og bl.a. på disses
vegne forhandler med diverse myndigheder.

KLUBMØDER:
Afholdes første torsdag, hver måned, kl. 19.30 undtagen i januar
og juli!
Såfremt intet andet er meddelt afholdes møderne i:
Gjesing Fritidscenter, Gjesinglund Alle 2, 6715 Esbjerg N.

VMK NYT:

INDHOLDSFORTEGNELSE:

AKTIVITETSKALENDER FOR 2009:

HUSK AT:

- Meddele adresseændring til Jørgen Lind, Edelsvej 30,
6700 Esbjerg, tlf. 7516 4114, mail: naestformand@vmklub.dk

Forsidebilledet

Næste VMK NYT:

Officielt organ for Vestjysk Motorveteran Klub - udkommer i februar,
april, juni, august, oktober og december.

Indlæg kan sendes til VMK's redaktør. Medlemmer, annoncører
og div. samarbejdspartnere er velkomne til at levere stof til bladet.

Deadline er den 1. de pågældende måneder.
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: Fyrst Borgheses Itala, fra Peking – Paris løbet i
2007. Bilen havde en firecylindret motor på 7.433 ccm, der ydede
45 HK ved 1.250 omdr./min. Løbet strakte sig over 16.000 km, og
bilen på forsiden kom - som den første - i mål 21 dage før de tre
næste konkurrenter. Du kan læse mere om løbet på side 6

Medlemmer der er i restance vil modtage en påmindelse.

Udkommer i uge 17, deadline 1. april 2009.

www.vmklub.dk
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Klubmøde. Steam-træf i Dorset i England, film
og kommentarer, ved Vagn Hansen
Stumpemarked i Herning, kl. 8.00 - 16.00
Generalforsamling.
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Esbjerg Veteranløb 2009.
Klubmøde (flyttet p.g.a St. Bededag d.8. maj)
Hjallerup Stumpemarked / Motorhistorisk Træf.
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Intet møde.
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Klubmøde/klubtur.
Klubmøde/klubtur.
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Klubmøde.
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Stumpemarked i Herning, kl. 8.00 - 16.00
Klubmøde
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Klummen
og julemødet d. 4.12-2008

Klummen, af formanden.

Julemødet den 4.12.2008.

Så har vi taget hul på et nyt år, som også giver nye udfor-
dringer til klubbens bestyrelse, men så sandelig også til vore
medlemmer. Vort julearrangement d. 4. december må jeg sige
var helt i top, det giver en ekstra dejlig stemning med så mange
dejlige damer, det er lige før, jeg må sige: Det bør vi gøre noget
oftere. Det var rigtig flot med den store opbakning, hvor vi var
over 60 deltagere, som alle bidrog til en dejlig aften. Dernæst
vil jeg takke de firmaer, som beredvilligt donerede
sponsorgaver til Bingo ogAmerikansk lotteri.
Firmaerne var: Danske Bank, Burgaard Sørensen A/S, HH
Consult A/S, Hoffmanns Autoservice, Mekonomen, Nanny
Vever Dametøj, Steens MC, Vallø Hårpleje og ikke mindst
Lumaprint, som hele året har løst mange små og store
opgaver. Alle sponsorgaver var af høj kvalitet, der som sådan
spredte glæde og gjorde det hele lidt morsommere.
Næste store arrangement er: Esbjerg Veteranløb 2009 d. 2.
maj. Løbet bliver omtalt andet sted i bladet, men det bliver et
helt anderledes arrangement, så husk endeligt at sætte x i
kalenderen den 2. maj. C.S. 14.01.09

Efter at uret havde passeret halv otte, medens det stadigvæk
myldrede ind med forventningsfulde medlemmer med
påhæng i det pænt pyntede lokale, bød formanden
velkommen.
Derefter gik han over til at orientere om aftenens program, og
så efterlyste han ideer til nye aktiviteter i klubben, som man
kunne aflevere på et udleveret skema.
Alt imens et billedshow med VMK's aktiviteter gennem årene
blev vist, blev aftenen afviklet med fællessang med sopranen
Kurt Sihm som forsanger, Bingo spil, Amerikansk lotteri, og
selvfølgelig under indtagelse af glögg, æbleskiver, kaffe og
småkager.

En stor tak til formanden,  klubmesteren og hele

serviceteamet for tilrettelæggelsen af denne succesaften.

Foto/tekst: KS/HØ

Har vi nu plads til alle?
Hvad har du nu pillet ved Lars – intet! Du kan se, nu er der

billeder på væggen!
Mændene hørte efter – og pigerne de snakkede.
Så skulle der spilles.

Og så var der dem, der bare sad i held.
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Generalforsamling 2009
Nyt fra bestyrelsen

Generalforsamling 2009. Nyt fra bestyrelse/løbsudvalg.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i VMK
i Gjesing Fritidscenter.

Den foreløbige dagsorden ser således ud:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af næste års kontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

På valg til bestyrelsen er Carlo Simonsen, Carsten
Henriksen ogArne Høeg Jensen. Carsten Henriksen og
Arne Høeg Jensen ønsker ikke genvalg. Suppleantvalg er
ikke aktuelt i år.

6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Vedtægtsændringer.
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er VMK vært ved et mindre
traktement.

På julemødet den 4. december, kom der efter formandens
efterlysning en række gode forslag til aktiviteter i klubben. De
vil nu blive forsøgt indarbejdet i VMK's aktivitetsplaner.
På den kommende generalforsamling skal der vælges 2 nye
bestyrelsesmedlemmer, så er det noget for dig, så meld dig
som kandidat til valget.

Som bekendt er det 11. Esbjerg Veteranløb programsat den 2.
maj i år. Forberedelserne til løbet er i fuld gang. Vi kan ikke
afsløre det hele på nuværende tidspunkt, men det kan oplyses,
at løbet i 2009 bliver en del omstruktureret i forhold til løbet i
2008 og tidligere løb.
Ved starten på Torvet i Esbjerg præsenteres de deltagende
køretøjer enkeltvis, hvorefter de sendes af sted med korte
mellemrum. Ude på ruterne, der ad mindre veje fører
deltagerne gennem naturskønne områder, bliver der flere
poster med små spændende opgaver at løse. Midtvejs bydes
der på en bedre middag, og både på og mellem posterne er der
god tid til pauser, hvor man kan nyde omgivelserne og få en
god snak med andre deltagere.
Alle deltagere kører i mål i Varde, hvor der er stort kaffebord
og præmieoverrækkelse som afslutning på arrangementet.

torsdag den 2. april 2009, kl. 19.30

Mød op til generalforsamlingen – det er her, du har
mulighed for at få indflydelse – og aflevere dine ideer og
forslag til nye aktiviteter.

Bestyrelsen:

Løbsudvalget:

Vil du træffe veteraner?
Så skulle du måske overveje et medlemskab i
Vestjysk Motorveteran Klub!
Stedet hvor du under hyggelige former
- møder veterankørere - som du udveksler erfaringer med
- oplever ture, løb, træf, o.m.m.
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Verden rundt i bil
løbet Peking - Paris

VMK NYT 32. årg. Nr. 250, februar 2009

Kina er i dag et yndet rejsemål for mange turister og
erhvervsfolk. Denne interesse er ikke af ny dato.
Gennem mange århundreder har Kina virket dragende på
verdens befolkning. Inden for motorsport har man for nyligt
kunnet fejre et 100 års jubilæum med det største og mest
spændende langdistance-løb - Peking-Paris. Det blev et løb,
der over hele verden vakte beundring og forbløffelse. Det
blev i 1907 betragtet som den rene galskab at forsøge at køre
fra den kinesiske hovedstad til Paris.
Denne skepsis var ikke ubegrundet, når man tager i
betragtning, at der udover de manglende veje og broer var
andre forhindringer, som sumpe, bjerge, dybe kløfter og
næsten total ukendte egne, hvor man aldrig tidligere havde
set en hvid mands bil.
Da ”Le Martin” fremsatte forslaget om et løb fra Peking til
Paris, kom der - trods den herskende skepsis – øjeblikkeligt
en række henvendelser fra begejstrede bilister, og bladet
havde kort tid efter 25 tilmeldinger fra frivillige.
Det så lovende ud, men da tilmeldingerne senere skulle
bekræftes på en mere håndgribelig måde ved indbetaling af
2.000 francs - sank tallet til fem.

Deltagerne.

Forberedelserne.

Starten.

Turen.

De fem deltagere var fire franskmænd og en enkelt italiener.
Franskmændene Cormier og Collignon, kørte hver en
tocylindret De Dion-Buton med 8–10 HK, Godard kørte en
firecylindret Dutch Spyker med 15 HK og Pons med en Contal
tricykel. Den enlige italiener fyrst Scipione Borghese kørte en
Itala med 35-45 HK.

Inden løbet var der en mængde problemer, der skulle løses.
Kineserne var meget i vildrede med dette foretagende, som var
dem helt uforståeligt. Denne mistro gav en masse arbejde for at
få tilladelse til løbet. De kinesiske mandariner, der sad inde
med magten ved hoffet var bange for at Kina senere skulle
invaderes pr. bil. De kinesiske embedsmænd betragtede
deltagerne som sabotører, og de gav også besvær med, at
deltagerne kunne få tilladelse til at passere de forskellige
grænseovergange.
Dertil kom yderlige de uoverskuelige forsyningsmæssige
vanskeligheder. Alle deltagere var på forhånd klar over, at
enhver form for komfort under løbet måtte man give afkald på,
men benzin måtte der nødvendigvis være til rådighed
undervejs. Ved hjælp af muldyr og kameler blev der udlagt
depoter. I mellemtiden var køretøjerne blevet udskibet fra
Marseille og Neapel og sejlet til Shanghai, hvorfra de med
jernbane blev sendt til Peking.

Løbet startede allerede kl. syv om morgenen den 10. juli 1907.
Paris lå nu 16.000 km borte, og allerede fra starten lagde fyrst
Borghese sig i spidsen, og denne føring beholdt han under hele
løbet.

Det frygtede, bjergrige område i Kalgan distriktet var den
første hårde prøve for kørerne - 1.300 km ad ufremkommelige
”veje”. Bilerne måtte slæbes op med håndkraft efter at store
klippestykker, krat og rødder, der blokerede vejen var fjernet.
De stejle skrænter kunne køretøjernes bremser ikke klare, så
lokale bønder bandt tove bag i bilerne, så de kunne holde dem

Den kinesiske guvernør kører med i Itala'en.
Itala'en trækkes/skubbes gennem det vanskelige terræn.
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under nedturen.
Efter at have forceret bjergene lå de enorme mongolske
stepper foran deltagerne. Pon's tricykel udgik her af løbet, så
nu var deltagerantallet reduceret til fire. Efter Itala'en lå de to
De Dion vogne lige efter hinanden, og sidst var Spyker'en
placeret. Spyker'en havde en masse problemer, hvorimod de
øvrige tre ikke havde de større tekniske problemer.

Den 25. juni – to uger efter starten - nåede man ved Kyakhta
grænsen mellem Kina og Rusland, og tre dage efter så
deltagerne for første gang siden starten en ”civiliseret” seng.
Turen gik nu videre ad den eneste anvendelige vej: Den
transsibiriske jernbane, kun afbrudt engang imellem af korte
vejstrækninger. Det var her på steppen, at Itala'en kom ud for et
uheld, som gik over i bilhistorien. Et hjul brød sammen, så
spidsen af egerne stak op gennem fælgen, så det syntes umuligt
at fortsætte. Men Borghese fik den ide, at det måtte kunne lade
sig gøre at reparere hjulet ved at gennemvæde det med vand.
Det eneste egnede sted til at foretage denne operation var en

offentlig badeanstalt i den lille by, de tilfældigvis befandt sig i.
En kabine blev lejet, og hjulet fik russisk bad. Desværre holdt
reparationen ikke, og efter nogle få kilometers kørsel var det
galt igen, men så reparerede en sibirisk grovsmed hjulet, så
det holdt hele vejen til målet.
Kørerne fik det lettere da de nåede frem til Kazan, hvor der
begyndte at dukke veje op, og de blev bedre og bedre
efterhånden. Nizjnij Novgorod, Moskva, Warszawa var de
byer Borghese racede forbi, langt foran de øvrige, der stadig
var på de russiske stepper. Den 10. august efter 60 dage og
16.000 kilometers kørsel nåede Itala'en Paris, hvor køretøjet
blev modtaget med jubel. 21 dage senere kom de øvrige tre
deltagere i mål.

Kortet på side 9 viser ruten.
Kilde: Eventyret om bilen skrevet af Hans Erik Boesgaard og
internettet, hvor der kan findes mere om løbet ved at søge på
”Peking-Paris løbet 1907”.

HØ/08.01.09

Stop ved et af depoterne

Spyker'en på vej ind i Mongoliet

Menneskehjælp og studetræk er nødvendigt

Så er man på sporet igen – den transsibiriske jernbane

Efter 60 dages trængsler, 16.000 km's kørsel kører Itala'en
under stor jubel i mål i Paris, som sejrherre 21 dage før de

øvrige deltagende køretøjer kom i mål. En flot præstation som
fyrst Borghese og hans medkører Barzini høstede stor
anerkendelse for.

Verden rundt i bil
løbet Peking - Paris
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Verden rundt i bil
løbet Peking - Paris

VMK på nettet

VMK på nettet

Hvordan blev du egentlig medlem af VMK, og hvordan fandt du frem til klubben?

Selv traf jeg klubben første
gang ved det årlige Veteran-
løb, hvor jeg mødte en masse
interessante køretøjer og
tilsvarende spændende entu-
siaster. Sådan foregår det nok
også i dag, men mon ikke
også Internettet i dag vil blive
taget i anvendelse?

For de fleste er Internettet et
uundværligt medie. Prøv at
forestille dig, at det blev
lukket her og nu! Tanken kan
ikke tænkes til ende, for det
vil simpelthen sætte samfun-
det i stå. Vi kan syntes om det
eller ej, men det vil

med sikkerhed kun få endnu
mere betydning fremover. At
være udenfor er utænkeligt.
Det gælder også for vores
klub.

Derfor fik klubben også for nogle år siden sin egen hjemmeside, og har det så bragt noget?

Den seneste revision af siden blev søsat i starten af april 2007, og siden da har der været 4613 besøgende på siden. Selvfølgelig er det
først og fremmest os selv, der har været på besøg, men der er også andre ikke medlemmer, som har kigget forbi, og nogle af klubbens
nyere medlemmer kan nok bekræfte, at de fandt de første kluboplysninger på nettet.

KS/januar 09
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Klassiske / spændende
motorcykler
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Münch.
Som nævnt i VMK NYT nr. 249 blev firmaet Münch Motorrad
startet i Frankfurt i 1956.
Grundlæggeren af det nye firma var ingeniør Friedl Münch,
der havde udviklet mange geniale konstruktioner i den tid,
han var ansat hos Horex.
Da Horex stoppede produktionen i 1956, begyndte Münch at
producere sine egne modeller, og han købte maskiner og
værktøjer til fremstilling af Horex motorerne.

Med den store erfaring han havde fra tidligere ansættelser, især
hos Horex, skulle det vise sig, at motorcykelmærket Münch
blev et meget anerkendt og eftertragtet mærke.
I 1960'erne fik Münch til opgave at bygge en højtydende
motorcykel, og han havde den ide, at der til dette projekt skulle
anvendes en firecylindret motor. Münch egen firecylindrede
motor var endnu ikke færdigudviklet, men i sin søgen efter en
egnet motor fandt han en luftkølet fire-cylindret nyudviklet
bilmotor til NSU-Prinz. Den havde fra fabrikken en rimelig
ydelse på 55 hk, og det var et fint udgangsniveau for Münch til
at øge ydelsen med nogle flere hk.
Münch havde nu en motor, der med nogle modifikationer
kunne anvendes i motorcykelprojektet.

Der var dog mange andre problemer, inden projektet kunne
præsenteres, eks. stellet. For ikke at blive bundet op på
modkrav fra BMW, Norton eller Zündapp ville Münch ikke
anvende deres stel, men efter en kæmpeindsats havde han sit
eget dobbelte rørstel fremstillet af præcisionsstålrør. For at
holde vægten på motorcyklen så lav som lulig lod han,

uden hensyn til prisen, et motordæksel og andre dele til stellet

fremstille i en magnesiumlegering, der var lettere end
aluminium.
Münch udviklede gennem tiden mange geniale detaljer til sine
motorcykler, bl.a. den herunder viste forhjulsbremse udviklet
til løb, og den var i 1964 en sensation.

En 500 ccm Münch-Horex til løb.

NSU – Prinz.

NSU - Prinz motoren.

Herover en lukket støbt oliebads kædekasse til en Münch 4.
Herover en Münch 1200. Motoren, som oprindeligt fra NSU
fabrikken ydede 65 hk, fik en ydelse på 88 hk efter at Münch

havde arbejdet med den.
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Münch maskiner fik på et tidspunkt uofficielt, det meget
passende tilnavn Mammut. Uofficielt fordi det var et beskyttet
mærke.
Denne store motorcykelkonstruktør har været aktiv helt op i
vore dage, selv om han i 1991 fik et slagtilfælde. Efter et halvt
års hospitalsophold var Münch aktiv igen og herunder ses
Friedl Münch med sin model Münch Titan 2000.
Interesserede læsere kan få meget mere af Friedl Münch'es
historie i forskellige fagbøger og på internettet bl.a. på
adressen www.classic-motorrad.de HØ/17.11.08

Cykelfabrikken Velocette blev startet omkring år 1900 og i
1904 kom den første motorcykel fra fabrikken. Skal der
derefter fremhæves andre modeller må det være:
Model D2, en encylindret maskine på 220 ccm og 8 hk.
Model KSS en encylindret racermodel med en motor på 350
ccm, den kom i 1925.
I 30'erne kom modeller på 250, 350 og 500 ccm, alle med høj
knastaksel og betegnelserne MOV, MAC og MSS.
Under anden verdenskrig producerede fabrikken på basis af
førkrigsmodellen MAC en 350 ccm til det franske militær.
Nogle af disse modeller blev ændret og solgt efter krigen.

Velocette producerede flere forskellige modeller, bl.a. KTT
mark 8, en encylindret firetakter med overliggende knast-

aksel, et slagvolumen på 348 ccm og en effekt på 34 hk.
I fyrrerne og halvtredserne gik salget af den specielle LE-
model så dårligt, at det næsten gjorde det af med firmaet – også
selv om den var verdens mest lydløse motorcykel.

I midten af 50'erne introduceredes de nye 350 og 500 ccm
modeller Viper og Venom.

Motorcykelmærket Velocette overlevede indtil 1971, hvor
produktionen af motorcykler blev stoppet.

HØ//17.11.08

Velocette.

Velocette D2 fra 1921. Encylindret motor på 220 ccm og en
ydelse på 8 hk..

Delvist snit gennem Velocette, model LE, på 192 ccm og en
effekt på 10 hk. Motoren er en firetakts, vandkølet, tværlig-
gende boksermotor. Modellen var forsynet med en tretrins
gearkasse og kardantræk. Denne konstruktion gjorde den til
en meget lydløs motorcykel.

Velocette Thruxton fra 1967. Motoren encylindret, 499 ccm,
topventilet, firetakts, effekt 40 hk – sikken skønhed!

Klassiske / spændende
motorcykler
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John Hoffmanns Autoservice
Darumvej 73
6700 Esbjerg
Tlf. 75126570, Fax. 75126579

NØRREGADE 71 VI HAR ALT I

6700 ESBJERG KONTORARTIKLER

TLF. 75450899 &

FAX: 75452543 VIN
e-mail: fp@froekjaerpapir.dk

Besøg os -

og vor vinkælder.

Bøger
VETERANMOTORCYKLER

OM VETERANBILER OG -

Har du problemer, så kontakt:
Køsters Motorboghandel, Østergade 9, 8900 Randers,Danmark

Tlf. 86426613. fax. 86420813.
Postgiro:  1-646-5259. Momsreg. (VAT): DK 72272528.
E-mail: eller www.kosters.dkinfo@kosters.dk

_  Reparationshåndbøger
_  Instruktionsbøger
_  Direkte Import fra USA,
_  England og Tyskland

DANMARKS STØRSTE UDVALG - OGSÅ TIL MODERNE KØRETØJER

VMK NYT 32. årg. Nr. 250, februar 2009
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Bilmærket Renault blev startet af de tre brødre Renault:
Marcel, Fernand og Louis er en af pionererne inden for
automobilets historie. Louis var manden, der kun 21 år
gammel - efter at have konstrueret flere tekniske nyskabel-ser
som dampkedler, en ny type transmission til sin første
konstruktion på fire hjul, o.m.a. - i slutningen af 1898
præsenterede sin første bilkonstruktion.

Den første Renault var ligesom de fleste af tidens biler rent
teknisk inspireret af cykler og motorcykler og vejede derfor
kun 250 kg. Udover den lille De Dion motor på 0,75 hk, havde
den en transmission med kardanaksel og differentiale, 3
fremadgående og et bakgear, derudover havde den første
Renault rigtige sæder og gulvbrædder. Den nye transmission
gjorde det af med det kædetræk alle andre benyttede.
Der var dog en vis skepsis til automobilet specielt i forbin-
delse med bakker, hvor for lille motorkraft og bremseevne gav
problemer. Louis væddede derfor om, hvorvidt han kunne
forcere den stejle Rue Lepic på Montmartre. Den 24.
december 1898 kørte Louis til toppen af Montmartre, og
derved vandt han væddemålet, og i tilgift fik han også 12
bestillinger fra familie og venner.
Februar 1899 blev firmaet Renault Frères stiftet med Marcel
som direktør, Fernand som regnskabschef og Louis som
konstruktionschef.
Ambitionen var at bygge 30 biler om året, og den første, der
kom i produktion var model A – en videreudvikling af
Renaults oprindelige prototype. Det var en succes, og efter
årets bilsalon i Paris havde man ordrer på 76 biler. Et vigtigt
salgsargument var at have succes i datidens væddeløb, og
brødrene var fascinerede af motorsport. Louis og Marcel blev
nummer et og to i et amatørløb fra Paris til Trouville i august
1899, og det fik salgstallene til at stige. Fire år senere var
antallet af medarbejdere på Renaults fabrik vokset til 600 og
produktionen til 3000 biler om året.
Racerløbene inspirerede også Renault til at konstruere sin
egen motor. Den havde fire cylindre, og ydede 30 hk ved 1000
o/min.. Den var først og fremmest udviklet til racer-kørsel,
men med sin fleksibilitet og store kraftoverskud imponerede
den motorverdenen, og den blev derfor ilagt den Landaulette
som Englands kong Edward den VII købte i

1906. Efter denne bestilling fulgte flere bestillinger fra et

celebert engelsk publikum. I 1911 blev en Renault den første
bil, der blev indkøbt til transport af den franske præsident.

Bilerne blev stadig hurtigere i en verden, der elskede fart
og gennemsnitsfarten ved motorløbene nærmede sig 80
km/time på de dårlige veje, selvom man bl.a. havde bremser,
aksler og styretøj, der til enhver tid kollapsede.
Løbene var livsfarlige, uanset om man var kører, mekaniker
eller tilskuer. Løbet fra Paris til Madrid i 1903 blev en tragedie
for Renault brødrene, idet Louis Renault der fik en andenplads
i klassen for de mindste biler, først efter løbet fik at vide, at en
af de omkomne ved løbet var hans bror Marcel.

Louis anden bror Fernand havde et svagt helbred, og han døde
44 år gammel i 1944. Alene tilbage blev Louis meget
indelukket, men han udviklede sig til noget af en diktator, der
nægtede at lytte til andre. Mellemlederne havde et bord – men
ingen stol, og ansatte, der sad tæt på samlebåndet, fik en lille
boks at sidde i. Boksen var kun akkurat lige stor nok til at
rumme to mand, men der var ikke plads til snak eller anden
form for hygge. Louis havde ingen udvalg, modtog ingen
rapporter, men styrede fabrikken helt efter sit eget hoved,
hvilket hurtigt gjorde ham særdeles upopulær. Det har nu nok
ikke bekymret ham synderligt, idet han bl.a. ejede adskillige
pragtejendomme, havde sin egen yacht. 41 år gammel var han
en af Europas mest magtfulde industrimagnater, og han

I midten ses Renaults første prototype fra 1898, og t.h. ses
model A fra 1899.

Billedet herover er fra Paris-Madrid løbet, hvor den ældste
bror Marcel slog sig ihjel bag rattet.

En statelig Renault model XB fra 1907. Den havde en 3 liters,

firecylindret motor, der ydede 14 hk.
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reddede Frankrig fra Tyskerne.

I begyndelsen af september i 1914 rykkede tyske tropper
gennem Belgien og videre frem langs floden Marne nordøst
for Paris, og franskmændenes eneste chance for at stoppe
fremrykningen var et overraskelsesangreb. Derfor udkom-
manderede hæren de 660 Renault 8CV taxaer, der kørte i Paris.
Hver taxa kørte flere ture mellem fronten og Paris, og flyttede
denne septembernat 12.000 soldater i det, der blev verdens
første motoriserede fremrykning af en hær. Det afgjorde ikke
krigen, men det tyske forsøg på at få kontrol-len over Paris og
havnebyerne langs den franske side af den engelske kanal
mislykkedes denne gang.
I 1920 dukkede André Citroën op som bilfabrikant, og blev
hurtigt Louis Renaults ærkerival. Kort tid efter var produk-
tionen af model A hos Citroën oppe på 12.000 biler om året.
Hos Renault fremstilledes 18.500 biler om året, men det var
fordelt på hele modelprogrammet. Louis Renault var nu klar
over at Andrè Ctroên var en begavet konstruktør og en dygtig
forretningsmand, der blev en stadig værre konkurrent. Derfor
koncentrerede Renault sig om den mere luksuriøse del af
markedet, hvor Citroën endnu ikke kunne begå sig.
Renault ville gerne matche prestigemærkerne Bentley,
Hispano-Suiza og Mercedes, og med den nye 6 cylindrede
motor skulle 45 CV bilen gøre dette muligt. I maj 1925 satte
Renault en række rekorder på Montlhéry-banen uden for Paris,
blandt andet ved at køre 24 timer med en gennemsnits-
hastighed på 140,24 km/time.
I de følgende år voksede Renaults fabrikker støt, opslugte
efterhånden hele kvarteret omkring den oprindelige fabrik i
Brillancourt.
Den eneste mulighed for nye udvidelser var øen Ile de Seguin,
der kun var en bevokset sandbanke, men Renault købte den,
hævede den seks meter og opførte en ny moderne fabrik med
de nyeste amerikanske teknikker herunder et 1500 meter langt
samlebånd, der øgede produktionen med 40 % til 1200 biler
om ugen.
Når det gjaldt produktionsteknikker var Renault meget
moderne, men bilerne var meget konservative, og de radikale
ideer Citroën elskede afviste Renault konsekvent, som da den
unge konstruktør André Lefébvre kom med et forslag til en
revolutionerende bil med selvbærende karrosseri og
forhjulstræk. Lefébvre fandt i stedet for sammen med Citroën
og skabte den udødelige Traction Avant, der desværre også
endte med at blive det, der fik Citroën til at gå konkurs. André
Citroen arbejdede sig selv ihjel, og nedbrudt og ruineret døde

han kun 57 år gammel. I 1938 var Renault til biludstilling i
Berlin, og her så han dr. Porsches KdF-Wagen, prototypen til
det, der senere blev til folkevognen.
Renault var meget imponeret over det han havde set, især over
konstruktionen med hækmotor, så derfor bad han sine
ingeniører om at arbejde i de samme baner – og det blev senere
til den legendariske 4 CV.

Da anden verdenskrig kom, kunne Renaults taxaer ikke redde
Paris. Og under tvang blev Renault tvunget til at levere
lastbiler og busser til tyskerne. I efterspillet efter krigen gav
det venstrefløjen en kærkommen lejlighed til at komme af med
deres gamle rival og Louis Renault blev anklaget for at være
medløber og samarbejdspartner med besættelsesmagten. I dag
er der meget, der tyder på at beskyldningerne var politisk
motiverede, men i det kaos der var i dagene efter krigen blev
Louis Renault anholdt og indsat i Fresnes fængslet. Kort tid
efter anholdelsen døde den sidste af Renault brødrene under
mystiske omstændig-heder. Den 16. januar 1945 blev
Renaultfabrikkerne nationaliseret af staten ved general de
Gaulle, men fire år senere blev Louis Renault rehabiliteret, og
derved fik hans kone og børn en mindre erstatning.
Louis Renault nåede ikke at se den store udbredelse, den under
krigen udviklede hækmotormodel 4 CV, fik. Den blev
produceret 1947 til 1961 i over 1 million eksemplarer

Efterfølgeren Dauphine modellen, der blev produceret fra
1956 til 1968 i over 2 millioner eksemplarer, og Dauphine –

Renaults taxaer, der fragtede 12.000 franske soldater til

fronten i første verdenskrig

Allerede i 1939 havde Renault med Juvaquatre modellen
den første bil med selvbærende karrosseri, den blev produceret

fra 1939 til 1947

RENAULT
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Floride modellen produceredes fra 1959 til 1968 i 189.000
eksemplarer.

I 1962 kom Renault 4 som konkurrent til Citroën 2 CV, og i
1972 præsenteredes Renault 5.
Frégate modellen blev lanceret i 1951, og siden blev der
bygget en række forskellige typer med motorvolumen op til
2,7 liter, men det er de nævnte små modeller, der har tegnet
mærket. I nyere tid er mærket igen blevet mere synligt på
markedet med en række spændende modeller. HØ/8.11.08

VMK's veteranløb.
Løb arrangeret af Vestjysk Motorveteran Klub er ikke en ny foreteelse, idet de siddende bestyrelser, næsten lige fra starten, har set
at denne form for aktivitet var en vigtig faktor til at fremme klublivet. I kraft af klubbens vækst har det været muligt siden 1999 at
afvikle løbene i mere faste rammer, og løbene har i årene derefter varieret mht. rute, indhold, opgaver, o.m.a.
Esbjerg Veteranløb 2009 er ingen undtagelse, idet det nye løbsudvalg har kreeret et nyt spændende løb med et interessant indhold.
VMK håber deltagerne vil tage godt imod årets løbstilbud og nyde dagen den 2. maj.

Billedet tv. og lige herunder viser starten af det første Esbjerg Veteranløb i
1999. Det nederste billede viser løbsudvalg/løbsledelse ved Esbjerg Veteranløb
nr. 5 i 2003.

RENAULT
Esbjerg Veteranløb
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Kirken set udefraKirke set udefra

Esbjerg Veteranløb / træf 2009
lørdag den 2. maj!
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Så er der igen mulighed for at komme ud på de vestjyske veje og nyde den skønne natur.
Har du lyst til det så grib chancen her, hvor Vestjysk Motorveteran Klub - afholder sit årlige Veteranløb – det
11. i rækken. Løbet er fortrinsvis for medlemmer af VMK og DVK, men har du et veterankøretøj - bil eller motorcykel
– er du naturligvis velkommen.
Har denne lille introduktion skærpet din interesse - så grib pennen, telefonen eller computeren og tilmeld dig løbet.
Tilmeldingen sker efter ”først til mølle”- princippet,

På Torvet i Esbjerg ved Danske Bank, hvor der er åbent for registrering,
kaffe og rundstykker fra kl. 09.00 – 10.30.
Torvet ved Danske Bank, hvor de første deltagere sendes af sted kl. 10.30
Der vil under løbet være stop til opgaveløsninger. Målet er ved Hotel Arnbjerg i Varde, og de sidste
køretøjer forventes i mål kl. ca. 14.30, hvorefter der er kaffebord og præmieoverrækkelse
Løbet er på ca. 120 km, og det vil foregå i den dejlige natur i og omkring Esbjerg og Varde. Turen
køres især ad mindre, asfalterede veje gennem naturskønne områder. Der er i løbet indlagt en række
stop til løsning af forskellige opgaver, pusterum, spisning og ikke mindst en hyggelig snak

Indeholder billetter til fortæring morgen, middag og eftermiddag, løbsskilt, kort, rutebeskrivelse m.m.

ved: Jørgen Lind, Edelsvej 30, 6700 Esbjerg, tlf. 75164114, e-mail:
naestformand@vmklub.dk. Arne Høeg Jensen, Stigårdsvej 4, 6715 Esbjerg N, tlf. 75130072

Jørgen Lind, Edelsvej 30, 6700 Esbjerg

eller

Klip ---------------------------------------------------------------- Klip ------------------------------------------------------------------- Klip

eller :

Fornavn:

Efternavn:

Adresse:

Post nr.: By: Tlf.:

Personbil:          Varebil:         Lastbil:          Bus:         Kabinescooter:

MC-med sidevogn:           MC-solo: Andet:

Årgang:                 Cyl. vol.:             ccm. Antal cyl.:           HK:

Pr. køretøj inkl. fører kr. 250,00

Voksne ledsagere - antal: a 200,00 kr. kr.

Ledsagere under 12 år - antal: a 125,00 kr. kr.

Total kr.

Rabat for medlemmer af VMK eller DVK fratrækkes med Kr. 25,00 kr.

r.

VMK -

og der er en grænse på max. 100 deltagende køretøjer

Mødested

Startsted
Mål

Ruten

Bemærk Eventuelle køretøjer med prøveskilte skal medbringe syns- / registreringsattest.
Løbspakke
Pris Kr. 250 i startgebyr for dit køretøj inkl. fører

Kr. 200 pr. ledsager og kr.125 pr. ledsager under 12 år
Rabat Kr. 25 for medlemmer af VMK og DVK
Information Yderligere information

Tilmelding Senest d. 5. april til . Brug gerne formularen nedenfor
Online tilmelding er også mulig på www.vmklub.dk – se under Veteranløb

Betaling Ved tilmeldingen til: Sparbank - konto nr.: 8119 - 0001782185
send en check til: Jørgen Lind, Edelsvej 30, 6700 Esbjerg

(Husk at opgive navn og adresse ved indbetalingen)

Tilmelding Medlem af VMK: ___ ja ___ nej DVK ___ ja ___ nej

Fører

Køretøj

Fabrikat Type:

Betaling

Beløb i alt k

.

.

.

. . .

. . .

.

.

.

.

.

.
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INDHOLDSFORTEGNELSE
VMK NYT ÅRGANG 2008

Bemærk:

OMTALE AF:

BILER:

MOTORCYKLER:

LØB/TRÆF:

EKSTERNE BESØG:

UDSTILLINGER:

TURBESKRIVELSER:

KLUBMØDER / TURE:

FRA EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE:

DIVERSE:

Første tal sidetal, sidste tal bladets nummer.

MG-TD's renovering ved Tage Kristensen 10 / 244
Saab Sonett HØ 9 / 245
Austin A30 ved Chr. Schmidt 10 / 245
HQ Holden Stationcar 1991 HØ 18 / 245
DKW HØ 6 / 247
Opel Admiral HØ 12 / 247
Bugatti Royale HØ 13 / 247
Selvbyggerbiler og danske drømme HØ 17 / 248

Automobilhistoriske mærkedage HØ 21 / 248
VW K70 HØ 7 / 249
DAB hele Danmarks bus J J 9 / 249
Morris Minor/1000 HØ 20 / 249

Motorcyklens rolle i to verdenskrige HØ 5 / 245
Motorcyklens bestanddele 1. del HØ 12 / 245
Motorcyklens rolle i to verdenskrige HØ 12 / 246
Motorcyklens bestanddele 2. Del HØ 17 / 246

DKW HØ 9 / 247
Motorcyklist som ung/lidt ældre HØ 14 / 247
Husqvarna HØ 7 / 248
Motorcyklister dør i vejskurver HØ 10 / 249
Klassiske/spændende motorcykler HØ 13 / 249
Klassiske/spændende motorcykler HØ 18 / 249

Esbjerg Veteranløb 2008 – det tiende 6 / 246
Esbjerg Veteranløb 2008 – En hilsen fra Næstved 17 / 247
Skagen – Gråsten  30.05.08 ved Carlo Simonsen 18 / 247
Polen Car Club's Rally I/C & L/K 10 / 248

Besøg hos EUCVEST HTX-Tekn. Gymnas. CS 3 / 246

Foreningernes dag 6.09.08 KS 19 / 248

Fra Harwich til Lands End på MC ved Ole Rotbøll 14 / 244

Klubmøde  6.12.07 - Julemøde m. lotteri/spil 3 / 244
Klubmøde  7.02.08 – Orientering og socialt samvær 4 / 244
Klubmøde 6.03.08: Harwich - Lands End Ole Rotb. 3 / 245
Klubmøde 6.03.08 – Buick er bedst ved Martin A. 5 / 246
Generalforsamlingen 3.04.08 HØ, CH 15 / 245
Klubmøde 8.05.08 – MC ture til Baltikum /Alperne

ved Børge Burgaard 9 / 246
Aftentur i Eventyrets Land  22.05.08 HØ 15 / 246
Nationale køredag                                              HØ 3 / 247
Klubmøde 7.08.08 – Oldtimerrally i NL v. Jørgen L. 3 / 248
Motour til Østrig Kurt Sihm 12 / 248
Klubtur til Ribe 5.08.08 HØ 16 / 248
Klubmøde 2.10.08 3 / 249
Klubmøde 6.11.08–Nordkapp retur Børge Burgaard 4 / 249

MhS Nyhedsbrev nr. 1, 2008 9 / 244
MhS Nyhedsbrev nr. 4, 2007 19 / 244
MhS Nyhedsbrev nr. 3, 2008 14 / 246
MhS Nyhedsbrev nr. 3 speciel 11 /249

Lynkarriere i VMK Carlo S. 18 / 245

Indholdsfortegnelse VMK NYT 1984-1989 21 / 245
Nyt fra bestyrelsen 3 / 246
Indholdsfortegnelse VMK NYT 1990-1997 21 /
Indholdsfortegnelse VMK NYT 1998-2003 21 / 247
Indholdsfortegnelse VMK NYT 2004-2007 17 / 249
Køb, salg, bytte 22 / 249

Nyt fra bestyrelsen HØ 22 / 248
VMK's udmeldelse af forsikringssamarbejdet HØ 22 / 248
Formandens klumme CS 03 / 249
Motorfolket og bureaukratiet HØ 17 / 249

246

VMK NYT 32. årg. Nr. 250, februar 2009

Udsalg –

men bemærk priserne er fra 1913!
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Reklamer
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City Autoservice
v/ Birger Busch

Strandby Kirkevej 216
Telefon 75128284
Biltelefon 40331854
Privattelefon 75451501
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MhS nyhedsbrev nr. 4, 2008
MhS årsmøde d. 15.11.2008

Motorhistorisk Samråds nyhedsbrev nr. 4 er her i forkortet form – det udmærkede referatet kan i sin helhed ses på MhS
hjemmesiden:

Årsmødet indledtes med formandens velkomst til de fremmødte.

. Ole Lindberg blev valgt til dirigent, og Torben Vitting Jespersen til referent.

Medlemstallet var steget fra 29.901 i 2007 til 31.286 i 2008.

American Street Machines blev optaget, og derved øges MhS medlemstal  til 31.341.

www.motorhistorisk.dk

Nyhedsbrev nr. 4 indeholder nedenstående afsnit:

Misbrug, m.v., historiske køretøjer.
En nærmere gennemgang af gældende regler i relation til registrering som veterankøretøjer samt tildeling af
historiske korrekte nummerplader slår fast:
- At kun i relation til beregning af registreringsafgift, stilles der krav om originalitet for at opnå at
registreringsafgiften beregnes på grundlag af 40 % af nyvognsprisen, og
- at tilsvarende krav ikke kan indfortolkes vedr. registrering til veterankøretøj eller ved tildeling af historiske
nummerplader. Her gælder alene alderskriteriet.

Brev til SKAT af 26.10.2008.
Følgende bemærkninger er fremført i forbindelse med ovennævnte spørgsmål:

Svar fra SKAT.

De ”gamle” biler

Som bekendt er betingelserne for
at få historisk korrekt nummerplade følgende:

Mads Thyregod, Formand for MhS.

”§ 76. SKAT kan tillade brug af en historisk korrekt nummerplade på
et køretøj, der er registreret første gang før den 1. april 1958. En historisk korrekt nummerplade er en
nummerplade af en type og med et registreringsnummer fra før den 1. april 1958”. Stk. 2. En historisk korrekt
nummerplade forsynes med geografisk korrekte kendingsbogstaver. Bogstaverne angives af Motorhistorisk
Samråd i det omfang, bogstaverne angiver et bestemt område af landet. Stk. 3. Nummerpladen udleveres
samtidig med, at køretøjet registreres med det historisk korrekte registreringsnummer. ”Kapitel 3,
Veterankøretøj: § 6. Et køretøj, der er registreret første gang for mere end 35 år siden og underkastet periodisk
syn, jf. § 55, stk. 1-3, i bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, kan registreres til veterankørsel.
Stk. 2. Et køretøj, der er registreret til veterankørsel, må kun benyttes lejlighedsvis. Køretøjet må ikke bruges til
erhvervsmæssig personbefordring, transport af farligt gods, udrykningskørsel eller udlejning uden
føre(r).”…..........”Bekendtgørelse 2004-07-08 nr. 762 om godkendelse og syn af køretøjer:

Kære Mads Thyregod. Tak for brevet af 26. oktober 2008, om historisk korrekte nummer-plader og misbrug heraf. Vi er helt enige i
din gennemgang og fortolkning af reglerne om nummerplader og veterankøretøjer. Det er alene i relation til afgifts-berigtigelsen
efter registreringsafgiftslovens bestemmelse om brugsværdi, der kan stilles et sådan krav om originalitet. Ved gennemførelse af
lovændringen (L 42)i april 2008 blev reglerne for afgiftsberegningen af brugte køretøjer ændret på den måde, at den nu beregnes
som for nye køretøjer, og med en nedsættelse af afgiften med samme procentdel, som køretøjets værdi inklusive afgift er
ændret,sammenholdt med et tilsvarende køretøjs oprindelige nypris inklusive afgift. Justeringen indebar også, at afgiftsskalaerne
blev fjernet. Denne konsekvens har også betydning for afgiftsberegningen af veterankøretøj-er, idet der nu kun findes afgiftsskalaen
for nye køretøjer, hvorefter der for personbiler skal beregnes 105 pct. afgift af en værdi på op til 76.400 kr. samt 180 pct. afgift af
resten. I praksis betyder denne ændring af afgiftsberegningen, at de fleste veterankøretøjer (personbiler) nu alene betaler afgift med
105 pct., hvilket generelt set indebærer en ikke uvæsentlig nedsættelse af afgiftsbetalingen. Med venlig hilsen, Mogens
Andreasen

Motorhistorisk Samråd, har med nogen undren fulgt debatten om de ”gamle” køretøjer, herunder synsvirksomheden
Applus' hjemmeside og indlæg i fagtidsskriftet Motor-Magasinet. Arne Willerslev, direktør for synsvirksomheden
Applus, har senest i Motor-Magasinet bl.a gjort sig til talsmand for, at der indføres miljøzoner i samtlige større danske
byer for alle typer af køretøjer - altså ikke kun lastbiler - og at ældre biler skal kontrolleres årligt for i det mindste korrekt
forureningsniveau.
I Danmark er der i dag ca. 27.000 indregistrerede biler over 35 år og ca. 21.000 motorcykler af samme alder.Af det
samlede antal køretøjer altså en forsvindende lille del. Læg dertil at disse køretøjer kører et uhyre beskedent antal
kilometer pr. år og konklusionen kan kun blive, at disse køretøjer ingen som helst betydning har for belastningen af det
miljø, som vi alle skal værne om. Vi skader ikke miljøet ved at lade veterankøretøjerne køre på offentlig vej, som det
sker i dag. Der er intet behov for at indføre regler, der begrænser brugen i forhold til gældende regler. Og et
veterankøretøj gør sig nu engang bedst i sit rette element, vejene, det er beregnet til at køre på. Mads Thyregod

Referat fra Motor-historisk Samråds årsmøde den 15. november 2008.

1. Valg af dirigent og referent

2.  Redegørelse for klubbens medlemstal.

3.  Optagelse af nye medlemmer.
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4.  Beretning fra formanden.

5. Fremlæggelse af  regnskab.

6. Indkomne forslag og emner.

7. Valg af bestyrelse.

8. Valg af revisor.
9. Fastlæggelse af næste års budget og kontingent.

10. Orientering om de internationale relationer.

11. Eventuelt.

Vi skal alle tænke på hvad MhS står for. De historiske køretøjer skal være vores interessegruppe.
Der har været udtalelser fraApplus+ bilsyn, som vi har besvaret med vores mening. Enkelte emner vi beskæftiger os med er misbrug
af registrering af veteranbiler (Nyhedsbrev nr. 3) og historiske nummerplader. Skat og MhS er enige om reglerne.
Når det drejer sig om eftermontering af seler i biler og sidevogne har Erik Kristoffersen opfordret til at prøve dette af på et synssted.
Knud Degnbol kommer snart med en artikel. MhS har løbene været i kontakt med Skat om to-bogstavs nummerplader. Skat har det
med inden 2011. Men ikke alle numre kan bruges fordi der er reserveret nogle nummerserier.
Køretøjsregistret er nu færdigt med hjælp af Knud Degnbol og Peter Løvstrøm Sørensen. Det skulle være færdigt og Peter har lovet
at udfærdige en vejledning til systemet. Log bogen har været oppe at vende i bestyrelsen flere gange siden den tidligere formand
Svend-Aage Tholstrup viste et eksemplar frem på et årsmøde. Det er ikke en opgave bestyrelsen synes der skal arbejdes videre med.
Tak til bestyrelsen og webmaster Jannik Rasmussen for indsatsen i årets løb.
NJ havde en tilføjelse til beretningen, at der havde været et ønske om et kort i den nordiske arrangementskalender, så man kunne se
på et kort over en region hvilke arrangementer der fandt sted. Den skulle være tilgængelig den 20. februar 2009.
Til formandens beretning var der kommentarer fra: Copenhagen Wings vedr. henvendelser til Mhs fra klubmedlemmer og andre,
Dansk Ford A Klub ang. sorte to-bogstavers nummerplader og evt. problemer med digitale systemer, Nordisk Morris Minor Klub
ang. papegøjeplader, de er ikke med i to-bogstavspladerne, Dansk Ford A Klub - ved venstrestyrede køretøjer importeret fra
England, hvor styretøjet er flyttet anerkender Told ikke den lave 40 % afgift, Dansk Veteran Motorcykelklub, der henstillede at
klubberne reviderer deres vedtægter og DVK der oplyste at staten nogle gange godkender en biler der aldrig burde være
indregistreret. Formandens beretning blev herefter godkendt.

KD beklagede, at mange klubber havde været sløve til at besvare indkaldelsen til årsmødet. KD fremlagde regnskabet for perioden
1/7 2007 til 30/6 2008 og kunne igen konstatere, at det ikke var lykkedes at bruge så mange penge som budgettet havde lagt op til.
Der har været indtægter på kr. 229.476,91 mod kr. 215.592,91 i 2007. Og udgifter på kr.155.328,96 mod kr. 197.061,13 i 2007. Det
giver et overskud på kr. 74.147,95 mod et overskud i 2007 på kr. 18.531,78. Egenkapitalen er steget fra kr. 301.190,49 i 2007 til nu
kr. 375.338,44. KD fortalte, at man slet ikke i år har brugt penge på tryksager, og man har i bestyrelsen været gode til at køre sammen
og derved spare penge på befordring. FIVArejseomkostninger har derimod været dobbelt så store i år med kr. 26.803,97 mod sidste
års udgift på kr. 13.118. Men der har også været flere FIVA-møder i årets løb. Udgifter til FIVA-pas på kr. 2.458.90 mod kr. 286 i
2007 skyldes blandt andet, at der skulle udstedes et pas iAalborg.
Til regnskabet var der ingen kommentarer, og dirigenten kunne konstatere, at regnskabet var godkendt.

LG fortalte, at bestyrelsen søger en godkendelse på dette årsmøde til at foreslå en ny gebyrstruktur i
FIVA, der - hvis forslaget vedtages i FIVApå organisationens generalforsamling i 2009 - kan betyde en forhøjelse af en række landes
kontingent til FIVA, herunder Danmark igennem MhS. Kontingentforhøjelsen skal bruges til FIVA's arbejde. Forslaget blev
vedtaget uden kommentarer.

På valg var: Mads Thyregod, Knud Degnbol, Niels Jonassen og Erik Mieth der alle var villige til genvalg.
Ingen andre stillede op, og alle fortsætter derfor i den næste valgperiode.

Henrik Thostrup blev genvalgt.
KD fremlagde budgettet for næste år. Der budgetteres med en indtægt på kr.

218.700 og en udgift på kr. 265.300, hvilket giver et budgetteret underskud i 2009 på cirka kr. 45.000. Bestyrelsen mener at kunne
leve med dette i betragtning af de nærmest forudgående års gunstige resultater. Kontingentet på kr. 7,50 pr. medlem foreslås derfor
at være uændret. Til budgettet var der disse bemærkninger fra Copenhagen Wings,. TVJ, NJ, Nordjysk Vintage Motor Klub, Dansk
FordAKlub, Dansk TriumphAutomobil Klub, DVK. Budgettet og kontingentet blev herefter godkendt.

HT fortalte, at man i FIVA har diskuteret, hvad et historisk køretøj er. Det skal være mindst 30 år gammelt og må ikke bruges som
dagligt køretøj. Det er sådan set lidt mærkeligt, at der skal være den forskel, hvis man har to køretøjer af samme alder, hvor det ene
bruges til dagligt og det andet ikke. Grækenland, Cypern og Luxemburg har en 25 års regel, hvilket har gjort dem godt sure.
Der vil blive arrangeret et FIVA-verdensrally for veteranmotorcykler i Norge. Der var følgende kommentarer fra: Copenhagen
Wings: Rykker man ikke det offentlige bureaukrati til FIVA med hensyn til de tekniske spørgsmål? Det offentlige vil vel følge
FIVA? LG: Vi har kun regler om dækstøj. Men FIVA søger dispensation, så man også kan producere dæk til de gamle køretøjer og
ikke bare køre med dem. Man har nu fået dispensation til dæk før 1980 til brug for historiske køretøjer. HT: I Bruxelles (læs: EU) var
man begyndt at tænke på, hvilket åremål der skulle være gældende som aldersgrænse for historiske køretøjer, og her ville FIVAvære
proaktive med at foreslå 30 år som grænse i stedet for de nugældende 25 år. LG: Jeg skal lige korrigere HT, for man har i Europa
kigget på de indregistrerede køretøjer, og der sker et kraftigt fald mellem 25-30 år i antallet af køretøjer. Peter Løvstrøm Sørensen:
Der er et regelsæt på 30 år for 40 % reglen.Alt efterfølgende lovarbejde burde være det samme år.

Dansk Volvo/PV Klub: Kan man lave en opsamling af miljø reglerne i Europa? LG: Vi har prøvet at få ADAC til at se på det, og der
findes en EU-hjemmeside, men den er fuld af fejl. FIVA kan producere en side, men det kan ikke være rigtigt at FIVA skal
vedligeholde den. Det bør være en EU-opgave. Nordisk Morris Minor Klubb: Vi kunne godt bruge en FIVA folder som
beredskabsplan, når miljøspørgsmål kommer op. FIVAkunne måske lave en undersøgelse hvor meget det forurener at fremstille en
ny bil. MT: FIVA undersøgelsen tog mange kræfter, men vi kan stadig bruge den. Men vi har ingen tal på, hvor meget de gamle
køretøjer forurener. Nordjysk Vintage Motor Klub: Det er jo ikke vores køretøjer, der er skyld i forureningen.
Formanden takkede for debatten. Ole Lindberg/Torben Vitting Jespersen

MhS nyhedsbrev nr. 4, 2008
MhS årsmøde d. 15.11.2008
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KØB - SALG - BYTTE

Sælges:

Stumpemarked –

Sælges:
Alfa Romeo 2000 Spider

BMW R50/2,

Til biler, motorcykler, lastvogne, veteraner, m.m.:
Kugle - og rullelejer. Priser fra 25 kr. eller efter aftale.
Christian Schmidt,  tlf. 75124030

på adressen: Obbekærvej 10, Ribe.
Mest motorcykeldele, men også knallert og bildele!

Ring for spørgsmål - og aftal tid.
Hans Jørgen Dockweiler, tlf. 75421277 / 51297680

, Cabriolet, årgang 1972, rød m.
sort kaleche, 4 cylindret, 1948 ccm, 128 hk. Originale
letmetalhjul, m.m., pæn stand, på plader, kører godt.

årgang 1956, 2 cyl., 500 ccm, 26 hk. Sorte
skærme og tank med hvide stafferinger, styrtbøjler, Hella
horn, originale sidetasker.

Begge køretøjer til salg eller bytte.
Harry Ørsted
Golfvej 56, 6715 Esbjerg N
tlf. 75127776
mail: oersted@esenet.dk

MOR’S BIKE’S
v/ Anne Grethe Corvinus

Gl. Landevej 16, Lindved, 7100 Vejle.
Tlf. 4575851681, Fax. 4575851564.

mors.bikes@mail.tele.dk - www.mors-bikes.dk

For at følge med udviklingen er vi begyndt at importere italienske motorcykler såsom Ducati, og Laverda. Men det er –
og vil altid være – de klassiske, engelske motorcykler – eks. Triumph, BSA, Norton, Velocette, Vincent, Ariel, Royal
Enfield – som udgør størstedelen af vort program. Vi skaffer alt i reservedele. Vi udfører alle former for reparation,

renovering og servicering af engelske/italienske motorcykler,
Vi gir dig den tid – og service – du har behov for!
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Veteranforsikring Danmark
”Vi sætter pris på sjæl og charme …”

* 25% rabat ved indtegning af flere veteran- eller klassiske køretøjer.

* Forsikringen omhandler Vejhjælp i hele policens kørselsperiode, hvis køretøjets alder er mindst 35 år.
Kontakt os venligst og hør nærmere om pris og indtegningsregler.

Veteranforsikring Danmark
v/ Ole Højgaard - Trelde Næsvej 227 C - 7000 Fredericia

Tlf. 75 91 21 92 - oh@thistedforsikring.dk

www.veteranforsikringdanmark.dk

Veteranforsikring Danmark er en nicheafdeling i Thisted Forsikring g/s

Præmieeksempler for veteranbiler og motorcykler fra 1974 eller før:

Dagsværdi Ansvar + kasko Ansvar
25.000 517 191
50.000 646 191
75.000 751 191

100.000 819 191
125.000 927 191
150.000 1.011 191
175.000 1.099 191
200.000 1.182 191
225.000 1.265 191
250.000 1.335 191
275.000 1.449 191
300.000 1.561 191
325.000 1.674 191
350.000 1.784 191
375.000 1.898 191
400.000 2.008 191
425.000 2.123 191
450.000 2.236 191
475.000 2.300 191
500.000 2.458 191
525.000 2.573 191
550.000 2.661 191
600.000 2.906 191

o.s.v.
Selvrisiko kr. 1.277 kr. 0

Præmieeksempler for klassiske køretøjer fra 1975 til og med 1983:

Dagsværdi Ansvar + kasko Ansvar
25.000 1.270 434
50.000 1.588 434
75.000 1.850 434

100.000 2.015 434
125.000 2.279 434
150.000 2.487 434
175.000 2.705 434
200.000 2.909 434
225.000 3.111 434
250.000 3.283 434
275.000 3.564 434
300.000 3.840 434
325.000 4.118 434
350.000 4.388 434
375.000 4.669 434
400.000 4.939 434
425.000 5.223 434
450.000 5.498 434
475.000 5.659 434
500.000 6.046 434
525.000 6.327 434
550.000 6.546 434
575.000 6.769 434
600.000 7.148 434

o.s.v.
Selvrisiko kr. 3.829 kr. 0



Vestjysk Motorveteran
Harry Ørsted
Golfvej 56
6715 Esbjerg N.


