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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.
Indlæg redigeres til skrifttype arial 10pt.

Deadline er den 1. de pågældende måneder.

INDHOLDSFORTEGNELSE:

Klummen, af formanden side   3
Esbjerg Veteranløb 2010 side   3
Bestyrelsens konstituering side   5
MhS Nyhedsbrev nr. 4 side   7
Stemningsbilleder fra Esbjerg Veteranløb 2010 side   7
Esbjergløbet 2010 - tak for en god oplevelse side   8
Klubaften d. 6-5-2010 side   9
Sponsorer til Esbjerg Veteranløb side   9
Historien om Speedway side 12
Late Night træf ved Henne Strand side 14
Historiske nummerplader side 15
Lidt historie omkring VMK side 18
Route 66 side 20
Hedebo Classic MC side 22

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER:

51 Bo Helsinghoff, Murervej 20, 6710 Esbjerg V.
189 Asger Thybo Geertsen, Fynsgade 67A 2.tv. 7000 Fredericia.
265 Dennis Ellebæk, Frejas Alle 14, 6705 Esbjerg Ø.
266 Ove Ellebæk, Anemonevej 3, 6705 Esbjerg Ø.
267 Dennis Weltz, Søndergade 8, 6580 Vamdrup.
268 Preben Jensen, Hospitalsvej 21, 6715 Esbjerg N.
270 Martin Bytoft, Lundvej 2, 7830 Vinderup
271 Allan Schultz, Jernbanegade 35, 6650 Brørup.

AKTIVITETSKALENDER FOR 2010:

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

HUSK AT:

-Meddele adresseændring samt ændringer til køretøjsregistret til 
William Pohlmann, Østparken 51, 6840 Oksbøl, tlf. 75279243, 
mail: register@vmklub.dk

Forsidebilledet: Løbsnr. 68 Jesper Sottrup-Jensen, kæmpede med 
at holde sin flotte bil tør. 

Næste VMK NYT: Udkommer i uge 34, deadline 1. august 2010.

INFO - SIDEN

Side - 2 -

Næstformand:

Løbsudvalg 
Turudvalg

BESTYRELSEN:                                                               

Jørgen Lind
Edelsvej 30

6700 Esbjerg 
75164114

naestformand@vmklub.dk

Kasserer:

Registrering
Redaktionsudvalg

William Pohlmann
Østparken 51
6840 Oksbøl

75279243
kasserer@vmklub.dk

Klubmester:

Løbsudvalg
Klublokale

Svenn Olav Philbert
Nørrevænget 7
6710 Esbjerg V

75116440
klubmester@vmklub.dk

Webmaster:
Foto
på
vej

Thom Kikkenborg
J.M. Terkelsensvej 15

6731 Tjæreborg

webmaster@vmklub.dk

Sekretær:

Løbsudvalg
Ansvarshavende 
redaktør     

Foto
på
vej

Harald Mortensen
J.M. Terkelsenvej 19

6731 Tjæreborg
75175547

sekretaer@vmklub.dk

Redaktør:
(ikke i bestyrelsen)

Pia Hansen
Gl.By Ringvej 8

6700 Esbjerg
tlf. 2126 0163

redaktoer@vmklub.dk

Suppleant:
Foto
på
vej

Poul Erik Jensen
Ådalshaven 38
6710 Esbjerg V

75153482
suppleant@vmklub.dk

Bibliotek:
(ikke i bestyrelsen)

Finn Stepping
Debelvej 201
6855 Outrup

75251742
bibliotek@vmklub.dk

Formand:

         

Carlo Simonsen
Strandpromenaden 9

6710 Esbjerg V
75115254

formand@vmklub.dk

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 juli!
Såfremt intet andet er meddelt afholdes møderne i: 
Gjesing Fritidscenter, Gjesinglund Alle 2, 6715 Esbjerg N.

www.vmklub.dk

Juni

Juli

August

September

Oktober

November
December

26.- 27.
30.
tirsdage
onsdage
3. - 4.
5.

2.

7.
21.
4.
2.

Classic Race Aarhus.               
Træf på Henne Strand, se mere side 10
Træf på hovedengen i Ribe, fra kl. 16.00
Aftentræf på Henne Strand
Bornholm rundt.
Aftentur til Erik Husteds nye BIL-Hotel i 
Gredsted. Rundvisning, orientering og 
kaffebord. Guide: Jørgen Lind. 
Start fra Gjesing Fritidscenter kl. 18.30
Aftentur. Guide: Poul Erik Jensen
Start fra Gjesing Fritidscenter kl. 18.30
Klubmøde.
Filmaften.
Klubmøde.
Julemøde.                    
         

HUSK! Hver tirsdag aften i juni, juli og august holder Ribe Classic 
træf på Hovedengen i Ribe
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Som I husker var vejret bare i top ved sidste års rute. Selv med halvdårligt vejr fik vi ros for afviklingen og 

Veteranløb, hvor vi høstede megen ros. Ved vort 12 løb med et «vi ses til næste år», drog deltagerne hjemad, så 

vågnede vi op til et lidt ustadigt vejr, koldt og småregn, ja jeg vil sige stor tak til løbsarrangørerne.

nogle steder megen regn Da vi måtte flytte indendørs til Ved vores sidste klubaften, som havde emnet: Debataften 

morgenmaden, på Dronning Louise, frygtede vi det viste det sig, at mange ønskede flere små arrangementer 

værste.”Kun” 4 løbsdeltagere valgte at blive hjemme med køreture til forskellige destinationer. Et ønske vi vil  

hvilket resulterede, i 90 deltagere. Virkelig flot. Løbets forfølge, men således, at det er medlemmerne, som er 

starter var Henrik Vallø, som manglede sin talerstol. Det tovholdere for en del af løbene. Dette blev der nikket 

viste sig at være en god ide, for på denne måde blev der positivt til, så på med handsken og lad os komme i gang. 

sparet mere end en halv time, så Torvet var tømt før kl. Museumsbesøg blev også nævnt, og her kommer så evt. 

11.30. samarbejde med vore 3 sønderjyske kollegaklubber. Det 

Ved løbets afslutning, med præmier til 20 deltagere, vil vi se frem til.

takkede mange  for et godt afviklet løb med en interessant Carlo
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Så er Esbjerg løbet overstået for i år. Efter et stort højskole, hvor der ventede en buffetanretning. Humøret 
forarbejde er der selvfølgelig ekstra interesse i, at det går var højt, så anretningen må have været tilfredsstillende. 
godt, og deltagerne har et socialt samvær. Efter endt personlig brændstofpåfyldning gik det atter ud 

i naturen mod Gredstedbro. Post nr. 5 ved Sdr. Hygum 
Det er tredje år løbet starter fra Esbjerg Torv. Efter Autoservice må, især for dem, som går med køb af MG, 
erfaringer fra de første år kom deltagerne hurtigere af Austin eller Triumph i tankerne, have været en oplevelse. 
sted, og det fungerede godt med morgenkaffen Der var 6 poster og strækningen var ca. 100 km. 
/rundstykker + udlevering af løbspakker. Gredstedbro hotel kunne lige rumme alle, men heller 
Det bliver den form fremover, dog skal tilkørslen gerne ikke flere. Kaffebordet og præmieuddelingen foregik 
næste år foregå fra Borgergade eller Havnegade som de andre år.
gennem Torvegade til Torvet. Der er ikke oplyst om haveri fra deltagerne. Så alt i alt tror 

jeg det var et godt løb og en god dag for alle. Selvfølgelig 
Vejret tænker alle på. Ingen sol, men alligevel blev alle bliver Esbjerg løbet evalueret, så det måske kan blive 
sendt af sted i tørvejr. Ud i den dejlige natur, hvor endnu bedre.
Sønderskov slot og Sønderskov mølle var højde-
punkterne, med poster undervejs gik det mod Askov Harald Mortensen

Side - 5 -VMK NYT 33. årg.  Nr. 258, juni 2010

Esbjerg Veteranløb 2010

Bestyrelsens konstituering. 
1934

Vi har hørt:

-    at deltagere og officials i løbet af løbet tilsammen har kørt mere end 10.000 km!
- at ”Adenauer”-MERCEDESen nr. 33 kørte 315 km hjemmefra for at komme til start.
- at glæden over de nyudsprungne træer på ruten oversteg ærgrelsen over regnen.
- at vinderen af løbet kun fik 28 klip i alt på de 6 poster! = 4,66 klip pr. post.
- at den lavest placerede mistede 96 klip af de 120 mulige = 16 klip pr. post!
- at hele 3 x 2 deltagere parvist fik samme resultat på 2., 45. & 64. pladserne.
- at gættene på tørresnorens længde (på 61,85 m) afveg fra 0,15 m til 46,75 m. 
- at en 11-årig dreng bare kendte alle 10 europæiske flag – som den eneste!
- at kun på de helt store biler sniger akselafstanden sig lige over de 3 meter...
- at byskilte ikke trænger sig dybt ind i folks bevidsthed – hvad med de andre skilte?
- at INGEN lagde byskiltets bygnings-silhuetter i den rigtige rækkefølge – retvendt!
- at omkring 60% lagde alle 5 bygninger forkert – hvor mange muligheder er der mon? 
- at kun én havde kun én fejl – bare kirketårnet med ”knasten” var spejlvendt.
- at rigtig mange deltagere var glade for den lækre middagsbuffet på Askov Højskole.  
- at kun 4 deltagere kunne sætte det rigtige bilmærke og model på alle 10 kølergrill.
- Hwa' – havde du godt nok 1 forkert???    Jaaaee, for jeg skrev jo af efter dig!
- at bilernes kølergitre alle var set på Karensminde Historisk Dyrskue sidste år. 
- at de fleste klarede find-10-fejl-billederne godt, få dårligt og ingen rigtig skidt.
- at VMK-medlem Tage Kristensen på sin HARLEY D. sad model til ”fejl-billederne”.  
- at det, der lignede et motorstop i en CAPRI, bare var et stop for at nyde landskabet.
- at der var godt og vel fyldt op på Hotel Gredstedbro – men sikke en æblekage!

Bestyrelsens konstituering. 

Efter generalforsamlingen den 8. april 2010 er bestyrelsen konstitueret og opgaverne fordelt således:
Formand: Carlo Simonsen, (overordnet ansvar for VMK, lede samarbejdet internt i VMK og med eksterne partnere). 
Næstformand: Jørgen Lind, (stedfortræder for formanden, formand for løbsudvalg og turudvalg).
Kasserer: William Pohlmann, (ansvarlig for VMK's regnskaber, budgetter, medlems- og køretøjsregister, medlem af 
bladudvalg ).
Klubmester: Svend-Olav Philbert, (booking af lokaler, klargøre lokaler, nøgleansvarlig, medlem af løbsudvalg).
Sekretær: Harald Mortensen, (ansv. for referater fra møder, ture, m.m., medl. af bladudvalg, ansvarshavende 
redaktør).
Webmaster: Thom Kikkenborg, (ansvarlig for VMK's hjemmeside, VMK's fotograf ved arrangementer).
Suppleant: Poul Erik Jensen, (ad hoc opgaver). 

VMK NYT's redaktion pr. 1. august: 
Harald Mortensen, (ansvarshavende redaktør, og medlem af bladudvalg).
Pia Hansen, (redaktør).
William Pohlmann, (medlem af bladudvalg).
Harry Ørsted, (indtil 31.12.2010 medlem af bladudvalg).

VMK NYT's adresse:
Pia Hansen, Gammelby Ringvej 8, 6700 Esbjerg, tlf. 2126 0163, mail: redaktoer@vmklub.dk

Indlæg til VMK NYT modtages gerne – men husk at gøre opmærksom på, om du ønsker, det fremsendte 
indlæg bragt i bladet, som det er fremsendt.
Indlæg eller andet materiale skal sendes til: Pia Hansen, mail: redaktoer@vmklub.dk



Side - 4 -VMK NYT 33. årg.  Nr. 258, juni 2010

Esbjerg Veteranløb 2010

1934

Så er Esbjerg løbet overstået for i år. Efter et stort højskole, hvor der ventede en buffetanretning. Humøret 
forarbejde er der selvfølgelig ekstra interesse i, at det går var højt, så anretningen må have været tilfredsstillende. 
godt, og deltagerne har et socialt samvær. Efter endt personlig brændstofpåfyldning gik det atter ud 

i naturen mod Gredstedbro. Post nr. 5 ved Sdr. Hygum 
Det er tredje år løbet starter fra Esbjerg Torv. Efter Autoservice må, især for dem, som går med køb af MG, 
erfaringer fra de første år kom deltagerne hurtigere af Austin eller Triumph i tankerne, have været en oplevelse. 
sted, og det fungerede godt med morgenkaffen Der var 6 poster og strækningen var ca. 100 km. 
/rundstykker + udlevering af løbspakker. Gredstedbro hotel kunne lige rumme alle, men heller 
Det bliver den form fremover, dog skal tilkørslen gerne ikke flere. Kaffebordet og præmieuddelingen foregik 
næste år foregå fra Borgergade eller Havnegade som de andre år.
gennem Torvegade til Torvet. Der er ikke oplyst om haveri fra deltagerne. Så alt i alt tror 

jeg det var et godt løb og en god dag for alle. Selvfølgelig 
Vejret tænker alle på. Ingen sol, men alligevel blev alle bliver Esbjerg løbet evalueret, så det måske kan blive 
sendt af sted i tørvejr. Ud i den dejlige natur, hvor endnu bedre.
Sønderskov slot og Sønderskov mølle var højde-
punkterne, med poster undervejs gik det mod Askov Harald Mortensen

Side - 5 -VMK NYT 33. årg.  Nr. 258, juni 2010

Esbjerg Veteranløb 2010

Bestyrelsens konstituering. 
1934

Vi har hørt:

-    at deltagere og officials i løbet af løbet tilsammen har kørt mere end 10.000 km!
- at ”Adenauer”-MERCEDESen nr. 33 kørte 315 km hjemmefra for at komme til start.
- at glæden over de nyudsprungne træer på ruten oversteg ærgrelsen over regnen.
- at vinderen af løbet kun fik 28 klip i alt på de 6 poster! = 4,66 klip pr. post.
- at den lavest placerede mistede 96 klip af de 120 mulige = 16 klip pr. post!
- at hele 3 x 2 deltagere parvist fik samme resultat på 2., 45. & 64. pladserne.
- at gættene på tørresnorens længde (på 61,85 m) afveg fra 0,15 m til 46,75 m. 
- at en 11-årig dreng bare kendte alle 10 europæiske flag – som den eneste!
- at kun på de helt store biler sniger akselafstanden sig lige over de 3 meter...
- at byskilte ikke trænger sig dybt ind i folks bevidsthed – hvad med de andre skilte?
- at INGEN lagde byskiltets bygnings-silhuetter i den rigtige rækkefølge – retvendt!
- at omkring 60% lagde alle 5 bygninger forkert – hvor mange muligheder er der mon? 
- at kun én havde kun én fejl – bare kirketårnet med ”knasten” var spejlvendt.
- at rigtig mange deltagere var glade for den lækre middagsbuffet på Askov Højskole.  
- at kun 4 deltagere kunne sætte det rigtige bilmærke og model på alle 10 kølergrill.
- Hwa' – havde du godt nok 1 forkert???    Jaaaee, for jeg skrev jo af efter dig!
- at bilernes kølergitre alle var set på Karensminde Historisk Dyrskue sidste år. 
- at de fleste klarede find-10-fejl-billederne godt, få dårligt og ingen rigtig skidt.
- at VMK-medlem Tage Kristensen på sin HARLEY D. sad model til ”fejl-billederne”.  
- at det, der lignede et motorstop i en CAPRI, bare var et stop for at nyde landskabet.
- at der var godt og vel fyldt op på Hotel Gredstedbro – men sikke en æblekage!

Bestyrelsens konstituering. 

Efter generalforsamlingen den 8. april 2010 er bestyrelsen konstitueret og opgaverne fordelt således:
Formand: Carlo Simonsen, (overordnet ansvar for VMK, lede samarbejdet internt i VMK og med eksterne partnere). 
Næstformand: Jørgen Lind, (stedfortræder for formanden, formand for løbsudvalg og turudvalg).
Kasserer: William Pohlmann, (ansvarlig for VMK's regnskaber, budgetter, medlems- og køretøjsregister, medlem af 
bladudvalg ).
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VMK NYT's adresse:
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MhS Nyhedsbrev nr. 4, 2010
(i forkortet udgave)

1934

Motorhistorisk Samråds nye sekretariatsleder Ole Pedersen meddeler i nyhedsbrev nr. 4:

Veterankøretøjer i Folketinget.
Som tidligere meddelt, har der i Folketinget den 13. april været diskussion om veterankøretøjers vilkår i Danmark. 
MhS har noteret med stor glæde, at samtlige partier i Folketinget er positivt stemt for, at veterankøretøjer er en 
vigtig del af den Danske kulturarv. Folketinget vedtog et beslutningsforslag – B 142 Forslag til 
folketingsbeslutning om veterankøretøjer - og forslaget er nu sendt til behandling i Trafikudvalget.
MhS vil i den fremtidige behandling af lovforslaget være i tæt dialog med såvel de berørte ministerier, Trafikudvalget 
som de enkelte politiske ordførere med den helt klare holdning: Gårsdagens køretøjer til fremtidens veje. 
Selve forslaget, forslagstillernes begrundelse, MhS brev til Trafikudvalget forud for Folketingsdebatten og hele 
diskussionen i Folketingssalen – en meget stor sag - kan ses i bilagene til nyhedsbrevet på www.motorhistorisk.dk.
Her skal dog fremhæves, at der i Forslag til folketingsbeslutning om veterankøretøjer står:
Folketinget pålægger regeringen at ændre love og bekendtgørelser vedrørende veterankøretøjer med følgende 
formål:
1. Synsmyndigheden skal efter anmodning og betaling af nærmere fastsat gebyr kunne udstede et originalitetsbevis 

til veterankøretøjer, der i væsentlig træk fremstår som tidstypiske eller originale køretøjer.
2. Originalitetsbeviset skal sikre, at ejeren får adgang til de særlige fordelagtige forsikrings vilkår, der gælder for 

veterankørsel mellem den 15. marts og den 15. november.
3. Veterankøretøjer med originalitetsbevis skal kun synes ved ejerskifte eller ved konstruktive ændringer på 

køretøjet.
4. Veterankøretøjer med originalitetsbevis skal undtages fra forbud mod kørsel i eventuel kommende miljøzoner i 

byerne.
5. Importerede veterankøretøjer, hvortil der kan udstedes originalitetsbevis, skal have adgang til lempeligere told- 

og afgiftsbehandling.
6. Der skal arbejdes for, at originalitetsbeviset bliver internationelt anerkendt.
7. Opkrævningen af vægtafgift for veterankøretøjer ændres fra to til én gang årligt.                           HØ/29.05.2010
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ESBJERGLØBET 2010 – 
tak for en god oplevelse!

1934

Der er vanligt højt til loftet i det vestjyske, men til årets De forskellige test var underholdende og bød på en meget 
Esbjergløb hang skyerne lidt lavt, med regn og kulde først stort udfordring til almen viden. Hvem går f.eks. rundt med 
på dagen. Senere bedredes vejret dog.  længden på en tørresnor i huskeren? At de tre bedst 
Veterankøretøjs folket er jo ikke sådan at slå ud af lidt placerede nøjedes med under 30 ud af 120 mulige klip, er 
dårligt vejr og alle kom vist godt igennem ruten uden simpelthen fantastisk. Posterne var godt placeret – og én 
uheld. særlig interessant synes vi: Selve alladins hule i Sdr. 

Hygum. Der kunne vi være blevet længe..
For os er Esbjergløbet en slags sæson starter – en forårs 
klassiker - og vi mener  at have være med til alle løb, på Rutens små veje er jo ingen sag for os i vor MG TC – men 
nær i et enkelt år. Om alt går vel stiller vi igen til næste år! for de større biler nok lidt

af en udfordring til chaufføren. Imponerende at se f. eks. 
Festligt med det nye mødested på Torvet i Esbjerg. Biler Anne og Jens Bagge i deres flotte RR Silver Cloud 
og MC præsenteres sig virkeligt perfekt. Publikum får en gennemføre turen. Alderen taget i betragtning virkeligt
god mulighed for at se alle køretøjer og det er en flot optakt godt gået!
til løbet. Efter morgenmad og kaffe, snak med gamle og 
nye venner, samt efter påsætning af rally plader etc. var 
alle klar til  start. Frokost på Askov højskole var en fin oplevelse – os 
I år foregik starten fra torvet disciplineret og blev afviklet veteraner sammen med de unge
på en fin måde. Ikke nemt at få knap 100 køretøjer af sted elever – god mad og man var igen klar til at fortsætte turen. 
med præsentation kvikt  – men i år gik det virkeligt fint til 
alles tilfredshed.  Kaffe med præmie overrækkelse i Gredstedbro afsluttede 

løbet – og alle kunne køre
Selve ruten fortjener stor ros til arrangørerne. Ikke mindst glade hjem efter en dejlig dag i det vestjyske.
når man betænker, at  de kun har 3 verdenshjørner at 
boltre sig på, er det imponerende at man hele tiden kan Vi ønsker alle en god sommer med mange fine oplevelser 
finde nye veje for en rute. Der har ikke været mange km med de gamle køretøjer – og takker alle for et godt løb.
gentagelse i de forskellige løb, vi har været på. At deltage i 
et  veteranbilløb, er også en fin måde at lære vort land at 
kende på…ingen kender de små veje bedre end de lokale!
At ruten deles undervejs – så køretøjerne kører hver sin Venlig hilsen 
vej – er en virkelig fin måde, Solveig & Bent Esbensen
Idet det betyder mindre kø ved de forskellige poster + at 
man så også mødes undervejs er jo også en god ting. 09-05-2010
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Klubaften 
den 6-05-2010

Sponsorer til Esbjerg Veteranløb

Den 6/5 var der klubaften som sædvanlig første torsdag i restaurant med gratis kaffe, det er måske det, der 
måneden. trækker mest.

Klubaftenerne blev debatteret, idet der engang i 
Som noget nyt og efterhånden en nødvendighed, at fremtiden er mulighed for nye lokaler, men der er 
aftenens program var afsat som debataften. tilfredshed med de nuværende.

Forplejningen ved klubmøderne blev godkendt. Måske 
Fremmødet var på 33 medlemmer, der er plads til flere, skal småkagerne udskiftes (det kan ske ved
påmind andre medlemmer om klub-aftenerne. Da vi har at spise dem hurtigt).
lavet personlig mdl. kontg. til hustandskont. er der håb om, Der er tilfredshed med VMKNYT og hjemmesiden.
at vi får flere deltagere. Eli Mortensen vil gerne have mindre arrangementer / 
Philbert er rutineret med kaffemaskinen, så han kan nemt tiltag med i kalenderen, det vil vi tage op i blad-
klare flere; det er vel ikke rygterne om de udvalget.
gamle småkager, der holder dem væk. Harald Mortensen (havde et indlæg ang. meninger om 

VMKNYT) mener, at der har været flest positive og nogle 
Efter at formanden havde budt velkommen, var der fri negative udtalelser om bladet og klubben. De positive er 
debat om klubbens ve og vel, ris eller ros til bestyrelsen. som regel de rareste, de negative er man nødt til at 
Det var der ikke meget bud på i første omgang, men forholde sig til og gøre op med. Jeg vil fremover lytte, så 
efterhånden kom der gang i debatten, da spørgsmålet om vi har et blad, der er liv i.
aktiviteter blev taget op. Det er medlemmernes blad, og det er medlemmernes 

klub. I skal være med til at bære klubben, jo mere i 
Der var en del interesse, da spørgsmålet om flerdagsture skubber på og bakker op, jo mere får i en klub med energi 
til udlandet eks. Tyskland og England blev taget op. Det er og fællesskab. Det er også jeres ansvar ikke kun 
der før arrangeret ved Harry Ørsted, (nu får han bedre tid). bestyrelsen.
Det kan evt. arrangeres fælles med Tønder-Als og Vejen, Der er opfordret før, jeg siger det igen, det er op til 
som vi har indledt et samarbejde med, men der skal være medlemmerne, om vi skal have et godt blad
en tovholder? To medlemmer fortalte om en (VMKNYT), hvis i har stof til bladet, kan vi beholde et 
begivenhedsrig fælles tur til Polen. Poul Erik Jensen kunne godt blad, hvis i ikke gør det, kan det blive et dårligere 
ønske sig en tur til militærmuseet i Mønster-Tyskland. blad. Jeg vil så gerne, at i blev engageret noget mere.
Arnfred Nielsen fortalte om hans oplevelser efter besøget 
hos BMV i Berlin. Det lød spændende, så spændende, at Fra og med august nummeret, oprettes en debat side, 
Kurt Sihm satte sig på motorcyklen to uger efter for at få hvor medlemmernes indlæg bringes.
oplevelsen. Det kan være, han vil være tovholder til en Indlæg skal være redaktøren i hende senest d. 1. i 
todagstur udgivelses måneden.
.
Ønsker og debat om arrangementer her i landet, var der en Det blev en god aften, hvor jeg ikke før har set så mange 
del  a f .  Der  var  ønsker  om endags /  f ler - komme frem med synspunkter og ønsker.
dagstur til Ålholm slots bilmuseum og Egeskov slot Bliv ved med det.
l igeledes bi lmuseum. Mil i tærmuseet i  Varde,
kunne være en mulighed. En fælles tur til Fanø. Se Vest Harald Mortensen
forbrænding i Måde, det er måske ikke relateret til 
veteranbiler/Mc, men alligevel, dele fra veteranbiler kunne Jeg beklager ingen billeder fra mødet, klubbens fotograf 
ryge den vej var ikke på plads, det sker fremover.
.
Der var ønsker om en tur til Industrimuseet i Horsens. Èn 
har interesse for tur til Ribehøj i Bobøl, hvor der er 

VMK siger tak for opbakningen.

Comtec int.Workwear. Esbjerg - BileXperten. Sædding - 
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Dansk Autohjælp. Ribe - Jyske Bank.Torvet  Esbjerg
Esbjerg City Forening. Esbjerg - Harald Nyborg. Esbjerg - 
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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

Esbjerg Cylinder Service
MOTORRENOVERING
CYLINDERUDBORING
TOPSTYKKEARBEJDE

MOTORRENOVERING
CYLINDERUDBORING
TOPSTYKKEARBEJDE

A/S Esbjerg Cylinder Service, Hedelundvej 19, 6705 Esbjerg Ø 

Tlf. 75139255 Fax.75125943,  ecs-itop@mail.tele.dk
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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
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Esbjerg Cylinder Service
MOTORRENOVERING
CYLINDERUDBORING
TOPSTYKKEARBEJDE

MOTORRENOVERING
CYLINDERUDBORING
TOPSTYKKEARBEJDE

A/S Esbjerg Cylinder Service, Hedelundvej 19, 6705 Esbjerg Ø 

Tlf. 75139255 Fax.75125943,  ecs-itop@mail.tele.dk

CE S

Kvalitet
 i to

p...

- også når det

gælder

veter
anbiler

                                                     
 

      NØRREGADE 71                     VI HAR ALT  I       
      6700 ESBJERG                   KONTORARTIKLER 

      TLF. 75450899                              & 

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

                                                                  Besøg os - 
                                                                                                                                      og vor vinkælder. 

 
 

 

 

 
 

 
                        

 

      John Hoffmanns Autoservice 
    Darumvej 73 
   6700 Esbjerg 
   Tlf. 75126570,  Fax. 75126579 
 

 
 

VMK NYT 33. årg. 

1934 1934

 Nr. 258, juni 2010



Side - 12 -VMK NYT 33. årg. 

Historien om -
                    Speedway

1934

De første køretøjer blev opfundet i slutningen af 19. århundrede. Og næsten omgående blev de brugt til at køre racerløb 
på vejene eller på eksisterende runde baner. De første motorcykler var ikke særlig hurtige men de blev hurtigt udviklet 
så de kunne skyde en anselig fart.
Idéen om at  bruge en rund eller oval bane for eksempel rundt om en fodboldbane  eller en hestebane blev meget hurtig 
benyttet. Der er oplysninger om forsøg i Californien i 1902, i Sydafrika i 1907, og rundt om en fodboldbane i Ipswich 
England i 1904 og det er kun nogle få af de løb, der blev afholdt.
Men det første rigtigt organiserede speedwaystævne blev efter kendte informationer afholdt i Australien i 1923, 
australierne afmonterede alt, hvad der ikke var nødvendigt, for at motorcyklen kunne køre, og med den reducerede 
vægt brugtes motorcyklerne til at køre løb på en oval bane det der i dag kendes som en speedway bane. Det første 
registrerede speedwayløb blev afholdt den 15. december 1923 i West Maitland, løbet var organiseret af  John Hopkins, 
som i historien er blevet kaldt faderen af speedway.
Succesen kom meget hurtigt, og i løbet af de  kommende år blev der bygget speedwaybaner i mange forskellige byer i 
Australien ligesom nyheden hurtigt kom til England, så der blev arrangeret lignende løb der, men i begyndelsen blev det 
afvist af myndighederne, det første løb blev dog endelig tilladt og blev afholdt søndag d. 19. februar 1928 i High Beech .

Fra det første løb i 
High Beech ved
London i 1928.

Jan Hoskins stod også 
der for afholdelsen , 
løbsformen blev hurtig  
spredt ud over hele 
England, løbene blev 
afholdt på forskellige 
måde som almindelige 
løb, som vi kender i dag, 
og som handicap- løb 
som var meget populær 
på denne tid.
I 1929 blev der oprettet 
en speedwayliga på 
s a m m e  m å d e  s o m  
fodbold, og det førte til at 
speedway hurtigt blev en 

professionel sport.
I 1929 blev speedway også indført i New Zealand, indførelsen af denne sport i andre lande var ikke en rigtig succes , 
men efter nogle år, hvor det gik rigtig stærkt i Australien, England og New Zealand, startede det i Danmark og Sverige for 
senere at komme til Norge og andre europæiske  lande.
Det var det engelske ACU (den nationale union) der lavede reglerne og kontrollerede sporten i den Internationale union 
(FIM) efter 1928, FIM indførte i 1936 et verdensmesterskab, og den første VM finale blev afholdt d. 10. september  på 
Wembley stadion i London, på den tid lavede FIM en underkomite til at føre kontrollen med speedway.
Der havde før 1936 været afholdt såkaldte VM finaler, som ikke blev anerkendte som officielle. Deltagerne var udtaget 
af diverse klubber og nationale organisationer og mærkelig nok var langt de fleste deltagere englændere: Der blev 
indført et bonussystem så kørerne fik point med sig til finalen, da man indførte kvalifikation. Lional Van Praag fra 
Australien vandt det første officielle verdensmesterskab, og det selv om han tabte den direkte konfrontation mod sin 
landsmand Bluey Wilkinson, som vandt alle sine 5 heat på finaledagen, men ikke havde så mange bonuspoint med til 
finalen.
De amerikanske brødre Jack og Gordy Milne var også topkørere, og i 1937 finalen var begge på podiet. Jack blev 
verdensmester og Gordy blev nr. 3, nr.2 var en anden amerikaner Wilbur Lamoreavx. I 1939 blev finalen aflyst på grund 
af 2. verdenskrig.

Efter krigen.
Den næste VM finale blev kørt i 1949, og nu blev bonuspointene ikke længere bragt med over  fra kvalifikationen, den 
første verdensmester blev Tommy Price fra England, derefter har næsten alle verdensmestre vundet mere end 1 titel.
Fred Williame, England vandt i 1950 og 1953. Jack Young, Australien vandt i 1951 og 1952, Ronnie Moore, New 
Zealand vandt i 1954 og 1959. Peter Graven, England vandt i 1955 og 1962. I 1956 kom den første titel til Sverige Ove 
Fundin efter at han var blevet nr. 2 i 3 år, han vandt igen i 1960. I 1961 blev den første finale uden for Wembley kørt i 
Sverige på Malmø Stadion, hvor Ove Fundin vandt sin tredje titel. Og han vandt igen i 1963 og 1967.
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1934

Men en anden fantastisk kører kom på banen på samme tid - Barry Briggs, New Zealand, han vandt i 1957,1958 og igen 
i 1964 og 1966. I 1965 vandt Bjørn Knutson, Sverige, det var hans eneste titel.

T.v.: Svenske Ove Fundin i action. Herover: Barry 
Briggs t.v. og Ivan Mauger t.h i duel i 1969.

På samme tidspunkt begyndte kørerne fra de østeuropæiske lande at deltage specielt fra Polen, hvor speedway hurtigt 
var blevet den meste populære sport efter fodbold, men også Rusland havde deltagere. De første der deltog i en VM 
finale var Mieczialaw Polukard, som blev nr. 12, og Florian Kapus var reserve, de var begge fra Polen. I 1961 var den 
første russiske kører i finalen Igor Pletchanov, han blev 2 gange nr. 2 i VM finaler i 1964 og 1965.
Efter Ove Fundins sidste titel i 1967 kom der en anden kører fra New Zealand, Ivan Mauger, han satte sit navn på 
speedway i mange år og han blev den første, der tog titlen 3 år i træk, 1968,1969 og 1970. I 1971 var det den Danske 
kører Ole Olsen der tog sin første titel foran Ivan Mauger i Gøteborg. Mauger vandt titlen tilbage på Wembley i 1972, 
men i VM finalen i Katowice, Polen i 1973 vandt den første polak, Jerzy Szczakiel i overværelse af et fantastisk publikum 
foran Ivan Mauger, og en anden polak Zenon Plech, der blev nr. 3. I 1974 blev Ivan Mauger igen nr. 2 efter Anders 
Michanek, Sverige, der vandt sin eneste titel. Ole Osen vandt igen i 1975 og 1978. Englænderen Peter Collins vandt sin 
eneste titel i 1976, og Ivan Mauger vandt igen i 1977 og 1979 med en rekord på 6 titler. I 1980 vandt Michael Lee, 
England, i 1981 og 1982 vandt Bruce Penhall, USA, i 1981 blev alle 3 speedway titler i individuel, par og hold vundet af 
USA.
Det var også i 1981, at VM finalen blev afholdt for sidste gang på Wembley stadion. I 1983 vandt Egon Muller, Tyskland 
titlen, det var hans eneste speedway titel, men han havde på det tidspunkt allerede vundet langbanetitlen 3 gange.
Derefter startede en stor periode for Danmark. Erik Gundersen og Hans Nielsen vandt hver 3 titler i perioden 1984 
til 1989. Per Jonsson Sverige vandt i 1990. 1991 vandt Jan O. Pedersen, Danmark , i 1992 vandt Gary Havelock, 
og i 1993 vandt Sam Ermolenko,USA, alle 3 vandt kun 1 titel. Tony Richardsson, Sverige vandt i 1994 sin første 
titel, og det var samtidig den sidste VM finale, der blev afholdt på 1 dag, derefter blev Grand Prix systemet, som vi 
kender i dag indført, Hans Nielsen vandt den første titel under Grand Prix systemet i 1995, det var hans 4. og sidste 
titel. Derefter kom 2 USA kørere - 1996 Billy Hammille og i 1997 Greg Hancook. Derefter tog Tony Richardsson 
over og vandt titlen i 1998,1999, 2001, 2002 og 2005, i alt 6 VM titler og matchede dermed Ivan Maugers rekord. I 
2000 vandt Mark Loram . Danske Nicki Pedersen vandt i 2003, 2007 og 2008. Jason Grump, Australien vandt i 
2004, 2006 og 2009.
Andre dicipliner.
Ved siden af succesen i individuel speedway i 1950'erne valgte FIM at udvikle andre former for løb på ovale baner, og 
sådan blev speedway udviklet til hold VM indført i 1960, hvilket overraskende førte til, at Sverige vandt 4 gange og Polen 
3 gange før England endelig vandt deres første titel i 1968 - dog med hjælp fra Ivan Mauger og Barry Briggs.
I 1970 blev par speedway indført, det blev kørt efter samme system, som det engelske mesterskab blev afviklet på, Det 
blev i 1993 overført på hold VM, samtidig med at par Vm blev afviklet.
I 1988 blev der indført junior VM i speedway. Langbane blev indført som VM i 1970, efter, at det i nogle år var afholdt som 
europa mesterskab.
De fleste verdensmestre på langbane er tidligere verdensmestre på speedway.
VM i isracing blev indført 1966 og hold VM i 1979. De fleste verdensmestre i isracing er russiske, og ganske få er vundet 
af svenske og tjekkiske kørere, der deltager også tyske, finske og østriske kørere i VM isracing.

Kilde: Artiklen er oversat fra FIM magasinet ”Ride With Us” - og der er givet 
tilladelse fra FIM's hovedkontor i Schweiz.                       Kjeld Kristensen / april 2010
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Historien om -
                    Speedway

1934

De første køretøjer blev opfundet i slutningen af 19. århundrede. Og næsten omgående blev de brugt til at køre racerløb 
på vejene eller på eksisterende runde baner. De første motorcykler var ikke særlig hurtige men de blev hurtigt udviklet 
så de kunne skyde en anselig fart.
Idéen om at  bruge en rund eller oval bane for eksempel rundt om en fodboldbane  eller en hestebane blev meget hurtig 
benyttet. Der er oplysninger om forsøg i Californien i 1902, i Sydafrika i 1907, og rundt om en fodboldbane i Ipswich 
England i 1904 og det er kun nogle få af de løb, der blev afholdt.
Men det første rigtigt organiserede speedwaystævne blev efter kendte informationer afholdt i Australien i 1923, 
australierne afmonterede alt, hvad der ikke var nødvendigt, for at motorcyklen kunne køre, og med den reducerede 
vægt brugtes motorcyklerne til at køre løb på en oval bane det der i dag kendes som en speedway bane. Det første 
registrerede speedwayløb blev afholdt den 15. december 1923 i West Maitland, løbet var organiseret af  John Hopkins, 
som i historien er blevet kaldt faderen af speedway.
Succesen kom meget hurtigt, og i løbet af de  kommende år blev der bygget speedwaybaner i mange forskellige byer i 
Australien ligesom nyheden hurtigt kom til England, så der blev arrangeret lignende løb der, men i begyndelsen blev det 
afvist af myndighederne, det første løb blev dog endelig tilladt og blev afholdt søndag d. 19. februar 1928 i High Beech .

Fra det første løb i 
High Beech ved
London i 1928.

Jan Hoskins stod også 
der for afholdelsen , 
løbsformen blev hurtig  
spredt ud over hele 
England, løbene blev 
afholdt på forskellige 
måde som almindelige 
løb, som vi kender i dag, 
og som handicap- løb 
som var meget populær 
på denne tid.
I 1929 blev der oprettet 
en speedwayliga på 
s a m m e  m å d e  s o m  
fodbold, og det førte til at 
speedway hurtigt blev en 

professionel sport.
I 1929 blev speedway også indført i New Zealand, indførelsen af denne sport i andre lande var ikke en rigtig succes , 
men efter nogle år, hvor det gik rigtig stærkt i Australien, England og New Zealand, startede det i Danmark og Sverige for 
senere at komme til Norge og andre europæiske  lande.
Det var det engelske ACU (den nationale union) der lavede reglerne og kontrollerede sporten i den Internationale union 
(FIM) efter 1928, FIM indførte i 1936 et verdensmesterskab, og den første VM finale blev afholdt d. 10. september  på 
Wembley stadion i London, på den tid lavede FIM en underkomite til at føre kontrollen med speedway.
Der havde før 1936 været afholdt såkaldte VM finaler, som ikke blev anerkendte som officielle. Deltagerne var udtaget 
af diverse klubber og nationale organisationer og mærkelig nok var langt de fleste deltagere englændere: Der blev 
indført et bonussystem så kørerne fik point med sig til finalen, da man indførte kvalifikation. Lional Van Praag fra 
Australien vandt det første officielle verdensmesterskab, og det selv om han tabte den direkte konfrontation mod sin 
landsmand Bluey Wilkinson, som vandt alle sine 5 heat på finaledagen, men ikke havde så mange bonuspoint med til 
finalen.
De amerikanske brødre Jack og Gordy Milne var også topkørere, og i 1937 finalen var begge på podiet. Jack blev 
verdensmester og Gordy blev nr. 3, nr.2 var en anden amerikaner Wilbur Lamoreavx. I 1939 blev finalen aflyst på grund 
af 2. verdenskrig.

Efter krigen.
Den næste VM finale blev kørt i 1949, og nu blev bonuspointene ikke længere bragt med over  fra kvalifikationen, den 
første verdensmester blev Tommy Price fra England, derefter har næsten alle verdensmestre vundet mere end 1 titel.
Fred Williame, England vandt i 1950 og 1953. Jack Young, Australien vandt i 1951 og 1952, Ronnie Moore, New 
Zealand vandt i 1954 og 1959. Peter Graven, England vandt i 1955 og 1962. I 1956 kom den første titel til Sverige Ove 
Fundin efter at han var blevet nr. 2 i 3 år, han vandt igen i 1960. I 1961 blev den første finale uden for Wembley kørt i 
Sverige på Malmø Stadion, hvor Ove Fundin vandt sin tredje titel. Og han vandt igen i 1963 og 1967.
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1934

Men en anden fantastisk kører kom på banen på samme tid - Barry Briggs, New Zealand, han vandt i 1957,1958 og igen 
i 1964 og 1966. I 1965 vandt Bjørn Knutson, Sverige, det var hans eneste titel.

T.v.: Svenske Ove Fundin i action. Herover: Barry 
Briggs t.v. og Ivan Mauger t.h i duel i 1969.

På samme tidspunkt begyndte kørerne fra de østeuropæiske lande at deltage specielt fra Polen, hvor speedway hurtigt 
var blevet den meste populære sport efter fodbold, men også Rusland havde deltagere. De første der deltog i en VM 
finale var Mieczialaw Polukard, som blev nr. 12, og Florian Kapus var reserve, de var begge fra Polen. I 1961 var den 
første russiske kører i finalen Igor Pletchanov, han blev 2 gange nr. 2 i VM finaler i 1964 og 1965.
Efter Ove Fundins sidste titel i 1967 kom der en anden kører fra New Zealand, Ivan Mauger, han satte sit navn på 
speedway i mange år og han blev den første, der tog titlen 3 år i træk, 1968,1969 og 1970. I 1971 var det den Danske 
kører Ole Olsen der tog sin første titel foran Ivan Mauger i Gøteborg. Mauger vandt titlen tilbage på Wembley i 1972, 
men i VM finalen i Katowice, Polen i 1973 vandt den første polak, Jerzy Szczakiel i overværelse af et fantastisk publikum 
foran Ivan Mauger, og en anden polak Zenon Plech, der blev nr. 3. I 1974 blev Ivan Mauger igen nr. 2 efter Anders 
Michanek, Sverige, der vandt sin eneste titel. Ole Osen vandt igen i 1975 og 1978. Englænderen Peter Collins vandt sin 
eneste titel i 1976, og Ivan Mauger vandt igen i 1977 og 1979 med en rekord på 6 titler. I 1980 vandt Michael Lee, 
England, i 1981 og 1982 vandt Bruce Penhall, USA, i 1981 blev alle 3 speedway titler i individuel, par og hold vundet af 
USA.
Det var også i 1981, at VM finalen blev afholdt for sidste gang på Wembley stadion. I 1983 vandt Egon Muller, Tyskland 
titlen, det var hans eneste speedway titel, men han havde på det tidspunkt allerede vundet langbanetitlen 3 gange.
Derefter startede en stor periode for Danmark. Erik Gundersen og Hans Nielsen vandt hver 3 titler i perioden 1984 
til 1989. Per Jonsson Sverige vandt i 1990. 1991 vandt Jan O. Pedersen, Danmark , i 1992 vandt Gary Havelock, 
og i 1993 vandt Sam Ermolenko,USA, alle 3 vandt kun 1 titel. Tony Richardsson, Sverige vandt i 1994 sin første 
titel, og det var samtidig den sidste VM finale, der blev afholdt på 1 dag, derefter blev Grand Prix systemet, som vi 
kender i dag indført, Hans Nielsen vandt den første titel under Grand Prix systemet i 1995, det var hans 4. og sidste 
titel. Derefter kom 2 USA kørere - 1996 Billy Hammille og i 1997 Greg Hancook. Derefter tog Tony Richardsson 
over og vandt titlen i 1998,1999, 2001, 2002 og 2005, i alt 6 VM titler og matchede dermed Ivan Maugers rekord. I 
2000 vandt Mark Loram . Danske Nicki Pedersen vandt i 2003, 2007 og 2008. Jason Grump, Australien vandt i 
2004, 2006 og 2009.
Andre dicipliner.
Ved siden af succesen i individuel speedway i 1950'erne valgte FIM at udvikle andre former for løb på ovale baner, og 
sådan blev speedway udviklet til hold VM indført i 1960, hvilket overraskende førte til, at Sverige vandt 4 gange og Polen 
3 gange før England endelig vandt deres første titel i 1968 - dog med hjælp fra Ivan Mauger og Barry Briggs.
I 1970 blev par speedway indført, det blev kørt efter samme system, som det engelske mesterskab blev afviklet på, Det 
blev i 1993 overført på hold VM, samtidig med at par Vm blev afviklet.
I 1988 blev der indført junior VM i speedway. Langbane blev indført som VM i 1970, efter, at det i nogle år var afholdt som 
europa mesterskab.
De fleste verdensmestre på langbane er tidligere verdensmestre på speedway.
VM i isracing blev indført 1966 og hold VM i 1979. De fleste verdensmestre i isracing er russiske, og ganske få er vundet 
af svenske og tjekkiske kørere, der deltager også tyske, finske og østriske kørere i VM isracing.

Kilde: Artiklen er oversat fra FIM magasinet ”Ride With Us” - og der er givet 
tilladelse fra FIM's hovedkontor i Schweiz.                       Kjeld Kristensen / april 2010
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Late Night træf 
ved Henne Strand

 Nr. 258, juni 2010

Tage Stockholm Kristensen inviterer igen i år VMK medlemmer til træf.

Henne Strand Handelsforening vil igen gerne se vores flotte køretøjer til nogle hyggelige aftener, hvor der virkelig 
skal sparkes på dækkene og hygges.

Der er sommertræf på følgende aftener kl. 19.00:

- onsdag den 30. juni 2010.
- onsdagene den 7., 14., 21. og 28 juli 2010.
- Onsdag den 4. august 2010.

Køretøjer der møder op trakteres med en stor is eller en øl / vand samt al den kaffe, som folk kan drikke. Dette 
sponsoreres og udleveres af Mich's Ishus, som ligger midt i centrum af byen. I samme område kan der også 
parkeres.

Spørgsmål kan rettes til arrangør Tage Stockholm Kristensen på telefon 75 22 54 58.

Med venlig hilsen -Tage Stockholm Kristensen.

 
 

 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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Historiske 
nummerplader

Disse spændende sider har Egon Mosgård været så venlig at aflevere til redaktionen, så 
nu kan medlemmerne få glæde af oplysninger – kan du finde dit gamle nummer?



Side - 14 -VMK NYT 33. årg. 

1934

Late Night træf 
ved Henne Strand

 Nr. 258, juni 2010

Tage Stockholm Kristensen inviterer igen i år VMK medlemmer til træf.

Henne Strand Handelsforening vil igen gerne se vores flotte køretøjer til nogle hyggelige aftener, hvor der virkelig 
skal sparkes på dækkene og hygges.

Der er sommertræf på følgende aftener kl. 19.00:

- onsdag den 30. juni 2010.
- onsdagene den 7., 14., 21. og 28 juli 2010.
- Onsdag den 4. august 2010.

Køretøjer der møder op trakteres med en stor is eller en øl / vand samt al den kaffe, som folk kan drikke. Dette 
sponsoreres og udleveres af Mich's Ishus, som ligger midt i centrum af byen. I samme område kan der også 
parkeres.

Spørgsmål kan rettes til arrangør Tage Stockholm Kristensen på telefon 75 22 54 58.

Med venlig hilsen -Tage Stockholm Kristensen.
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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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Historiske 
nummerplader

Disse spændende sider har Egon Mosgård været så venlig at aflevere til redaktionen, så 
nu kan medlemmerne få glæde af oplysninger – kan du finde dit gamle nummer?
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Lidt historie omkring 
Vestjysk Motorveteran Klub.

1934

Vestjysk Motorveteran Klub, eller VMK forkortet blev startet i 1976, men første bestyrelse blev dannet i 1977.
Herunder vises en oversigt over de mange personer der gennem årene har været aktive som bestyrelsesmedlemmer

 
______________________________________________________________________________________________

År Formand Næstfmd. Kasserer Sekretær  Redaktør/-er  Bestyrelse  Bemærkninger
1978 Eigil Engmann  Gerhard 

Schmidt 
 Jørgen 

Bærentzen  

Peter Lyngholm  
Børge Thomsen  

 

1979
 

Gerhard 
Schmidt

 
 

Jørgen 
Bærentzen

 

Kurt 
Lyngholm

 

Jørgen 
Bærentzen

 
Hans Sørensen

 

Peter Lyngholm
 

Børge Thomsen
 

Hans Sørensen
 Ejvind Ellegård
 Eigil Engmann

 Finn Olesen
 

 
 
 
 
 
 1980

 
Gerhard 
Schmidt

 Hans Sørensen
 

Kurt Lyngholm
 

Børge 
Thomsen

 

Kurt 
Lyngholm

 Niels Jørgen 
Thomsen

 

Kurt Lyngholm
 
Hans Sørensen

 Ejvind Ellegård
 Eigil Engmann

 Finn Olesen
 

Løbsledelse:
 Jørgen Nielsen

 N.J.Thomsen
 Arne Lange

 1981  

 
Hans Sørensen

 
Villy Jørgensen

 
Børge 
Thomsen

 

Finn Olesen

 
Svend Pedersen

 
Børge Thomsen

 Henry Nielsen

 
 

1982

 

Gerhard 
Schmidt

 

Villy Jørgensen

 

Børge 
Thomsen

 

Finn Olesen

 

Svend Pedersen

 

Børge Thomsen

 Henry Nielsen

 
 

1983

 

Gerhard

 Schmidt

 Roland Munch

 

Robert Kloster

 

Børge 
Thomsen

 Åge 
Christensen

 
Karin Kloster

 

Karin Kloster

 

Conny Kloster

 

Henry Nielsen

 Robert Kloster

 Gerhard Schmidt

 
Henning V. 
Laursen

 
 

 
 
 
 Revis./bestyrelse

1984

 

Roloand 
Munch

 
Gerhard 
Schmidt

 

Robert Kloster

 
 

Henning V. 
Laursen

 

Karin Kloster

 
 
Henry Nielsen

 

Karin Kloster

 
 
Peter 
Lyngholm

 

Conny Kloster

 
 

Kurt Lyngholm

 

Løbsarrangører:

 
Gerhard Schmidt

 
Henning V. Laur.

 
Kurt Lyngholm

 
Karin Kloster

 

Johannes Nielsen 
Hans Sørensen

 
Revisor:

 
Roland Munch

 
 

1985-

 
1986

 

Ingen  -

 

men 
en forretnings 
bestyrelse

 

 

Christian Juhl

 
 

Peter 
Lyngholm

 

Jørgen Hestbech

  

Johannes Nielsen
Henry Nielsen

 1987

 

------------------

  

Christian Juhl

 

Peter 
Lyngholm

 

Jørgen Hestbech

  

Johannes Nielsen
Henry Nielsen

 

1988

 

Erna Ørum 
Jensen

 
 

Christian Juhl

 

Peter 
Lyngholm

 

Jørgen 
Hestbbech

 
  1989

 

Erna Ørum

 

Jensen

 
 

Christian Juhl

 

Peter 
Lyngholm

 

Jørgen Hestbech

  

Kurt Frikke

 
1990

 

Erna Ørum 
Jensen

 
 

Christian Juhl

 

Peter 
Lyngholm

 

Lise Ørum

  

Kurt Frikke

 
1991

 

Erna Ørum 
Jensen

 
 

Christian Juhl

 

Peter 
Lyngholm

 

Lise Ørum

  

Kurt Frikke

 

Kurt Lyngholm
1992

 

1993

 

Erna Ørum 
Jensen

 
 

Christian Juhl

 

Kurt Frikke

 

Lise Ørum

  
 

Chr. Schmidt

 

Kurt Lyngholm

1994

 

1995

 

Kurt Frikke

  

Christian Juhl

 

Chr. Schmidt

 

Jens Aksel 
Vilhelmsen

 

Bibliotekar:

 

Cliff. Storkholm

 

Kurt Lyngholm

1996

 

Kurt Frikke

  

Kurt Frikke

 

Chr. Schmidt

 

Jens Aksel 
Vilhelmsen

 

Løbsleder: 

 

J, Gadegaard

 

Cliff. Storkholm

1997

 

Kurt Frikke

  

Kurt Frikke

 

Chr. Schmidt

 

Jens Aksel 
Vilhelmsen

 

Løbsleder: 

 

J. Gadegaard

 
 

1998 

 

J. Gadegaard

  

Kurt Frikke

 

Chr. Schmidt

 

Jens Aksel Vilh.

 

Jens Gormsen

 

Harry Ørsted

 

Bakken Hansen

 

Rolf Lorenzen

 

Arne Høeg

 

Harry Ørsted

 

Løbsl. Bakken H.
.Rolf døde kun få 
måneder senere 
under en klubtur

1999

 

J. Gadegaard

 
 

Harry Ørsted

 

Kurt Frikke

 
 

Harry Ørsted

 

Jens Aksel Vilh.

 

Arne, Harry, 
Poul Kronborg, 
Jens Aksel 
Vilhelms.

Løbsl. Bakken H.

2000 Harry Ørsted Kurt Frikke Kurt Frikke Arne Høeg Jens Aksel Vilh. Poul Kronborg Løbs. Bakken H.
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Oversigten er en rekonstruktion af de bestyrelser, der har været /er i Vestjysk Motorveteran Klub, forkortet VMK. 
Det har været noget af en opgave, at få dataene frem, da mængden af notater fra VMK's første år er ret begrænset. 
Den opmærksomme læser vil også bemærke, at der i nogle år har været problemer med at få konstitueret en 
bestyrelse, måske har der også været høj søgang, dette fænomen eksisterer også i dag, men er nok ikke i samme 
dimensioner..
I forbindelse med VMK's historie kan det i øvrigt bemærkes at:
Grundlæggerne af VMK samledes i en garage.
I 1981 begyndte man at arrangere løb for medlemmerne.
I 1985-1987 havde man en forretningsbestyrelse, da det ikke var muligt at få dannet en rigtig bestyrelse.
I 1988 havde man 83 medlemmer og et kontingent på 200 kr./år.
Fra 1990 udsendes klubbladet af økonomiske grunde kun 8 gange pr. år.
Fra 1996 udsendes klubbladet kun 6 gange pr. år.
I 1999 er medlemstallet kommet op på 136.
I 1999 starter Esbjerg Veteranløbene, der ikke kun er for medlemmer.
I 2004 er medlemstallet steget til 200.
I 2010 er klubladet på 24 A4 sider i et flot tryk, og det udsendes 6 gange pr. år.
I 2010 er medlemstallet steget til 246.

Kan du også spinde en ende til VMK's historie, er du velkommen til det, og lad mig så høre fra dig.
 Carlo Simonsen/april 2010.

2001  Harry Ørsted  Kurt Frikke  Kurt Frikke  Arne Høeg  Jens Aksel Vilh.  Løbsl. Bakken 
Hansen, Poul 
Kronborg  

Klubmester: Jens 
Aksel Vilhelms.,
Krist. Mogensen

2002  Harry Ørsted  Kurt Frikke  Kurt Frikke  Arne Høeg  Jens Aksel 
Vilhelmsen  

Løbsl. Bakken 
Hansen, Poul 
Kronborg  

Klubmester: Jens
Aksel Vilhelms.

2003  Harry Ørsted  Kurt Frikke  Kurt Frikke  Arne Høeg,  Jens Aksel 
Vilhelmsen

 

Medl. af 
løbsudvalg Kr. 
Mogensen

 

Løbsl.Arne Høeg
Klubmester: 
Bakken Hansen

2004
 

Harry Ørsted
 

Kurt Frikke
 

Jes Kirk 
Thomsen

 

Jes Kirk 
Thomsen

 

Kurt
 

Frikke
 Harry Ørsted

 

Løbsleder: Finn 
Olesen. Medl.: 
Finn Stepping, 
Kr. Mogensen, 
Carst. Henriksen

 

Lars Nørgaard –
forsikringer.

2005
 

Harry Ørsted
 

Kr. Mogensen
 
Jes Kirk 
Thomsen

 

Jes Kirk 
Thomsen

 

Harry Ørsted
 
Løbsl.: Finn 
Olesen. Medl.: 
Carsten Henr., 
Finn Stepping

 

Klubm.: Carsten 
Henriksen.

 Henrik Vallø

2006

 

Harry Ørsted

 

Kurt Sihm

 

Carsten Henr.

 

Kurt Sihm

 

Harry Ørsted

 

Løbsleder: Finn 
Olesen.

 

Klubm. Karin og 
Hans J. Dockw.,
Lars Nørgaard.-
forsikringer,
Henrik Vallø 

2007

 

Harry Ørsted

 

Carlo Simons.

 

Carsten Henr.

 

Carlo Simons.

 

Harry Ørsted

 

Løbsl.: Arne 
Høeg

 

Klubm. Karin/ 
Hans J. Dockw.
Lars Nørgaard-
forsik., Henrik 
Vallø, webm.: 
Kurt Sihm

 
2008

 

Harry Ørsted

 
Carlo Simons.

 

Carlo Simos.

 
Jørgen Lind

 

Carsten Henr.

 

Erik Knudsen

 

Harry Østed

 

Løbsl.: Jørgen 
Lind. Medl.:

 
Kurt S.,Arne 
Høeg, Henrik 
Vallø

 

Klubmester: 
Arne Høeg

 

2009

 

Carlo Simons.

 

Jørgen Lind, 

 

William 
Pohlmann

 

Erik Knudsen

 

Harry Ørsted

 

Løbsl. Jørg.Lind,

 

Medl.: Harald 
Mortensen, Erik 
Knudsen

 

Klubmester: 
Sv.O. Philbert,
Webm.: Kurt 
Sihm, Harry Ø. 
Suppleant

 

2010

 

Carlo Simons.

 

Jørgen Lind –

  

William 
Pohlmann

 

Poul Erik 
Jensen

 

Harry Ørsted

 

William 
Pohlmann 

 

Løbsl. Jørg. Lind 
Medl.: Harald 
Mortensen, Poul 
Erik Jensen

 

Klubmester: Sv. 
O. Philbert. 
Thom 
Kikkenborg

 
 

Lidt historie omkring 
Vestjysk Motorveteran Klub.
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Lidt historie omkring 
Vestjysk Motorveteran Klub.

1934

Vestjysk Motorveteran Klub, eller VMK forkortet blev startet i 1976, men første bestyrelse blev dannet i 1977.
Herunder vises en oversigt over de mange personer der gennem årene har været aktive som bestyrelsesmedlemmer

 
______________________________________________________________________________________________

År Formand Næstfmd. Kasserer Sekretær  Redaktør/-er  Bestyrelse  Bemærkninger
1978 Eigil Engmann  Gerhard 

Schmidt 
 Jørgen 

Bærentzen  

Peter Lyngholm  
Børge Thomsen  

 

1979
 

Gerhard 
Schmidt

 
 

Jørgen 
Bærentzen

 

Kurt 
Lyngholm

 

Jørgen 
Bærentzen

 
Hans Sørensen

 

Peter Lyngholm
 

Børge Thomsen
 

Hans Sørensen
 Ejvind Ellegård
 Eigil Engmann

 Finn Olesen
 

 
 
 
 
 
 1980

 
Gerhard 
Schmidt

 Hans Sørensen
 

Kurt Lyngholm
 

Børge 
Thomsen

 

Kurt 
Lyngholm

 Niels Jørgen 
Thomsen

 

Kurt Lyngholm
 
Hans Sørensen

 Ejvind Ellegård
 Eigil Engmann

 Finn Olesen
 

Løbsledelse:
 Jørgen Nielsen

 N.J.Thomsen
 Arne Lange

 1981  

 
Hans Sørensen

 
Villy Jørgensen

 
Børge 
Thomsen

 

Finn Olesen

 
Svend Pedersen

 
Børge Thomsen

 Henry Nielsen

 
 

1982

 

Gerhard 
Schmidt

 

Villy Jørgensen

 

Børge 
Thomsen

 

Finn Olesen

 

Svend Pedersen

 

Børge Thomsen

 Henry Nielsen

 
 

1983

 

Gerhard

 Schmidt

 Roland Munch

 

Robert Kloster

 

Børge 
Thomsen

 Åge 
Christensen

 
Karin Kloster

 

Karin Kloster

 

Conny Kloster

 

Henry Nielsen

 Robert Kloster

 Gerhard Schmidt

 
Henning V. 
Laursen

 
 

 
 
 
 Revis./bestyrelse

1984

 

Roloand 
Munch

 
Gerhard 
Schmidt

 

Robert Kloster

 
 

Henning V. 
Laursen

 

Karin Kloster

 
 
Henry Nielsen

 

Karin Kloster

 
 
Peter 
Lyngholm

 

Conny Kloster

 
 

Kurt Lyngholm

 

Løbsarrangører:

 
Gerhard Schmidt

 
Henning V. Laur.

 
Kurt Lyngholm

 
Karin Kloster

 

Johannes Nielsen 
Hans Sørensen

 
Revisor:

 
Roland Munch

 
 

1985-

 
1986

 

Ingen  -

 

men 
en forretnings 
bestyrelse

 

 

Christian Juhl

 
 

Peter 
Lyngholm

 

Jørgen Hestbech

  

Johannes Nielsen
Henry Nielsen

 1987

 

------------------

  

Christian Juhl

 

Peter 
Lyngholm

 

Jørgen Hestbech

  

Johannes Nielsen
Henry Nielsen

 

1988

 

Erna Ørum 
Jensen

 
 

Christian Juhl

 

Peter 
Lyngholm

 

Jørgen 
Hestbbech

 
  1989

 

Erna Ørum

 

Jensen

 
 

Christian Juhl

 

Peter 
Lyngholm

 

Jørgen Hestbech

  

Kurt Frikke

 
1990

 

Erna Ørum 
Jensen

 
 

Christian Juhl

 

Peter 
Lyngholm

 

Lise Ørum

  

Kurt Frikke

 
1991

 

Erna Ørum 
Jensen

 
 

Christian Juhl

 

Peter 
Lyngholm

 

Lise Ørum

  

Kurt Frikke

 

Kurt Lyngholm
1992

 

1993

 

Erna Ørum 
Jensen

 
 

Christian Juhl

 

Kurt Frikke

 

Lise Ørum

  
 

Chr. Schmidt

 

Kurt Lyngholm

1994

 

1995

 

Kurt Frikke

  

Christian Juhl

 

Chr. Schmidt

 

Jens Aksel 
Vilhelmsen

 

Bibliotekar:

 

Cliff. Storkholm

 

Kurt Lyngholm

1996

 

Kurt Frikke

  

Kurt Frikke

 

Chr. Schmidt

 

Jens Aksel 
Vilhelmsen

 

Løbsleder: 

 

J, Gadegaard

 

Cliff. Storkholm

1997

 

Kurt Frikke

  

Kurt Frikke

 

Chr. Schmidt

 

Jens Aksel 
Vilhelmsen

 

Løbsleder: 

 

J. Gadegaard

 
 

1998 

 

J. Gadegaard

  

Kurt Frikke

 

Chr. Schmidt

 

Jens Aksel Vilh.

 

Jens Gormsen

 

Harry Ørsted

 

Bakken Hansen

 

Rolf Lorenzen

 

Arne Høeg

 

Harry Ørsted

 

Løbsl. Bakken H.
.Rolf døde kun få 
måneder senere 
under en klubtur

1999

 

J. Gadegaard

 
 

Harry Ørsted

 

Kurt Frikke

 
 

Harry Ørsted

 

Jens Aksel Vilh.

 

Arne, Harry, 
Poul Kronborg, 
Jens Aksel 
Vilhelms.

Løbsl. Bakken H.

2000 Harry Ørsted Kurt Frikke Kurt Frikke Arne Høeg Jens Aksel Vilh. Poul Kronborg Løbs. Bakken H.
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Oversigten er en rekonstruktion af de bestyrelser, der har været /er i Vestjysk Motorveteran Klub, forkortet VMK. 
Det har været noget af en opgave, at få dataene frem, da mængden af notater fra VMK's første år er ret begrænset. 
Den opmærksomme læser vil også bemærke, at der i nogle år har været problemer med at få konstitueret en 
bestyrelse, måske har der også været høj søgang, dette fænomen eksisterer også i dag, men er nok ikke i samme 
dimensioner..
I forbindelse med VMK's historie kan det i øvrigt bemærkes at:
Grundlæggerne af VMK samledes i en garage.
I 1981 begyndte man at arrangere løb for medlemmerne.
I 1985-1987 havde man en forretningsbestyrelse, da det ikke var muligt at få dannet en rigtig bestyrelse.
I 1988 havde man 83 medlemmer og et kontingent på 200 kr./år.
Fra 1990 udsendes klubbladet af økonomiske grunde kun 8 gange pr. år.
Fra 1996 udsendes klubbladet kun 6 gange pr. år.
I 1999 er medlemstallet kommet op på 136.
I 1999 starter Esbjerg Veteranløbene, der ikke kun er for medlemmer.
I 2004 er medlemstallet steget til 200.
I 2010 er klubladet på 24 A4 sider i et flot tryk, og det udsendes 6 gange pr. år.
I 2010 er medlemstallet steget til 246.

Kan du også spinde en ende til VMK's historie, er du velkommen til det, og lad mig så høre fra dig.
 Carlo Simonsen/april 2010.

2001  Harry Ørsted  Kurt Frikke  Kurt Frikke  Arne Høeg  Jens Aksel Vilh.  Løbsl. Bakken 
Hansen, Poul 
Kronborg  

Klubmester: Jens 
Aksel Vilhelms.,
Krist. Mogensen

2002  Harry Ørsted  Kurt Frikke  Kurt Frikke  Arne Høeg  Jens Aksel 
Vilhelmsen  

Løbsl. Bakken 
Hansen, Poul 
Kronborg  

Klubmester: Jens
Aksel Vilhelms.

2003  Harry Ørsted  Kurt Frikke  Kurt Frikke  Arne Høeg,  Jens Aksel 
Vilhelmsen

 

Medl. af 
løbsudvalg Kr. 
Mogensen

 

Løbsl.Arne Høeg
Klubmester: 
Bakken Hansen

2004
 

Harry Ørsted
 

Kurt Frikke
 

Jes Kirk 
Thomsen

 

Jes Kirk 
Thomsen

 

Kurt
 

Frikke
 Harry Ørsted

 

Løbsleder: Finn 
Olesen. Medl.: 
Finn Stepping, 
Kr. Mogensen, 
Carst. Henriksen

 

Lars Nørgaard –
forsikringer.

2005
 

Harry Ørsted
 

Kr. Mogensen
 
Jes Kirk 
Thomsen

 

Jes Kirk 
Thomsen

 

Harry Ørsted
 
Løbsl.: Finn 
Olesen. Medl.: 
Carsten Henr., 
Finn Stepping

 

Klubm.: Carsten 
Henriksen.

 Henrik Vallø

2006

 

Harry Ørsted

 

Kurt Sihm

 

Carsten Henr.

 

Kurt Sihm

 

Harry Ørsted

 

Løbsleder: Finn 
Olesen.

 

Klubm. Karin og 
Hans J. Dockw.,
Lars Nørgaard.-
forsikringer,
Henrik Vallø 

2007

 

Harry Ørsted

 

Carlo Simons.

 

Carsten Henr.

 

Carlo Simons.

 

Harry Ørsted

 

Løbsl.: Arne 
Høeg

 

Klubm. Karin/ 
Hans J. Dockw.
Lars Nørgaard-
forsik., Henrik 
Vallø, webm.: 
Kurt Sihm

 
2008

 

Harry Ørsted

 
Carlo Simons.

 

Carlo Simos.

 
Jørgen Lind

 

Carsten Henr.

 

Erik Knudsen

 

Harry Østed

 

Løbsl.: Jørgen 
Lind. Medl.:

 
Kurt S.,Arne 
Høeg, Henrik 
Vallø

 

Klubmester: 
Arne Høeg

 

2009

 

Carlo Simons.

 

Jørgen Lind, 

 

William 
Pohlmann

 

Erik Knudsen

 

Harry Ørsted

 

Løbsl. Jørg.Lind,

 

Medl.: Harald 
Mortensen, Erik 
Knudsen

 

Klubmester: 
Sv.O. Philbert,
Webm.: Kurt 
Sihm, Harry Ø. 
Suppleant

 

2010

 

Carlo Simons.

 

Jørgen Lind –

  

William 
Pohlmann

 

Poul Erik 
Jensen

 

Harry Ørsted

 

William 
Pohlmann 

 

Løbsl. Jørg. Lind 
Medl.: Harald 
Mortensen, Poul 
Erik Jensen

 

Klubmester: Sv. 
O. Philbert. 
Thom 
Kikkenborg

 
 

Lidt historie omkring 
Vestjysk Motorveteran Klub.
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1934

Route 66
Af Kurt Ellegaard

Måske den bedst kendte vej på kloden med oplysning om nummerplade. ”En Ford Mustang, helt 

Det var en plade med jazz-pianisten og sangeren Nat ny - og registreret i Michigan”, svarede jeg. ”Uha, og 

”King” Cole, der gjorde Route 66 kendt over hele kloden, hvilken farve”. Rød, svarede jeg prompte. ”Pas på. En 

men for amerikanerne var det vejen til nye eventyr og Mustang og rød lakering har politiets specielle 

bosættelse fra Chicago til Los Angeles. opmærksomhed her i Arizona. 10 miles over 

hastighedsgrænsen, er lig med en bøde, og hvis du ikke 

Route 66 var lang. Cirka 3.939 kilometer. Vejen fik sit kan betale her og nu, er det spjældet. Så ved du det, men 

rutenummer i 1929, men planlægningen startede flere år er I kørt helt fra Michigan”. Det var vi selvfølgelig ikke. Det 

tidligere. Route 66 var med til at gøre rejsen nemmere, da var en testbil fra Ford. Ligegyldig hvilken ny bil man låner i 

amerikanerne begyndte at køre i egen bil. Op gennem USA, som vi skal skrive om, når vi kommer hjem, er alle 

30'erne blev den hovedfærdselsåre mellem øst- og vest i biler fra GM, Ford og Chrysler altid indregistreret i 

USA, da millioner forlod øststaterne, og det flade Michigan, hvor hovedfabrikkerne hører hjemme. På 

landbrugsland i Midtvesten under depressionen, for at sidste tur via Route 66 drejede vi også af til minebyen 

søge lykken i sunny Californien. Siden er der kommet Calico, der i dag er en fredet by, som ligner en kulisse fra 

bedre motorveje til, der er hurtigere, men på visse en westernfilm. Calico er fredet, eller Lonepine i 

strækninger er Route 66 næsten som dengang. Når man Californien, lidt nord for Route 66, og ret tæt ved Death 

har været i Grand Canyon, som mange turister besøger i Valley, der blev benyttet til optagelse af mange 

Arizona, er det en god idé at køre i egen bil. Den mindre legendariske film med blandt andet John Wayne og Roy 

befærdede Route 66 i dag er snoet og ofte kroget, men det Rogers med flere. Tag den ekstra tid det tager, at følge en 

er en oplevelse rigere, når man har god tid. Det er den del af Route 66, i stedet for de hurtigere motorveje. Lad 

slags charterselskaber helst undgår på en rejse til det billederne tale for sig selv.

vestlige USA. Det er primært til Grand Canyon, Las Vegas 

og Death Valley, som også er spændende, men Route 66 

er noget specielt. En rejse tilbage i tiden, som om Billedtekster:

udviklingen har stået stille fra sidste verdenskrig, hvor 1. Ingen tvivl. Vi er på rette vej.

mange troppetransporter og transport af krigsmateriel 2. Sceneriet starter i den vestlige del af Arizona ved 

benyttede Route 66 til Stillehavskysten. Hvis man byen Seligman.

kommer fra Grand Canyon, som vi har gjort et par gange, 3. Servicestationer ser ud som dengang.

drejer man af i Flagstaff, eller den mindre by Williams mod 4. Route 66 kaldes af amerikanerne for The Mother 

Californien, og ved byen Seligman fører os gennem Road i USA, som her i en indianerforretning.

Hualapai indianerreservatet. Skiltene viser, at vi er på 5. Det er en rejse tilbage i tiden.

rette vej, men måske ikke særlig opløftende i de ret 6. Den gamle Ford Edsel var et udstyrsstykke. Kun 

primitive mindre indianer samfund, hvor de oprindelige den bageste bil er af nyere dato.,

stammer ser ud til at leve, som dengang regeringen i 7. Huset var beboet, men bilen kunne trænge til en 

Washington DC tog landet fra de oprindelige indbyggere, kraftig restaurering. Bemærk skiltet til venstre, 

og placerede dem i reservater.  Det er en historie jeg godt 300 miles (cirka 480 kilometer) ørken forude. 

kan undvære, men facts. Vi gør også stop i flere af disse Husk at tanke op.

bysamfund med forretninger, restauranter og cafeteriaer, 8. Efterlad våben her. Lidt morskab er der også.

samt souvenir shops. 9. Denne tekst kunne vi ikke stå for ved den gamle 

Kør efter skiltene servicestation. Osteburgere - med ost.

Ret hurtigt ser man skilte med Route 66 fra byen 10. Vi kunne heller ikke stå for denne servicestation 

Seligman, og den ekstra tid turen tager, skal man ofre. med den fine Chevrolet Stingray.

Helt specielt hvis man interesserer sig for ældre 11. Lidt nye huse er der også i Nevada på grænsen til 

amerikanske biler. Det er kørsel gennem mange små Californien, men i den gamle byggestil.

byer, som dengang Route 66 var hovedfærdsel fra øst 12. Overalt i forretninger ses skilte som dette. De er 

mod vest og omvendt. Husene ser også ud som dengang. stolte over historien, som i USA jo ikke er ret 

Forretninger og servicestationer ligeledes. Selvfølgelig gammel.

møder man nyere biler, men det er atmosfæren man 

husker. Ved en indtjekning på et motel tæt ved Route 66 i 

Arizona, bliver vi spurgt af receptionisten hvilken bil vi 

kører i. Det skal oplyses af sikkerhedsmæssigt grunde 
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1934

Route 66
Af Kurt Ellegaard

Måske den bedst kendte vej på kloden med oplysning om nummerplade. ”En Ford Mustang, helt 

Det var en plade med jazz-pianisten og sangeren Nat ny - og registreret i Michigan”, svarede jeg. ”Uha, og 

”King” Cole, der gjorde Route 66 kendt over hele kloden, hvilken farve”. Rød, svarede jeg prompte. ”Pas på. En 

men for amerikanerne var det vejen til nye eventyr og Mustang og rød lakering har politiets specielle 

bosættelse fra Chicago til Los Angeles. opmærksomhed her i Arizona. 10 miles over 

hastighedsgrænsen, er lig med en bøde, og hvis du ikke 

Route 66 var lang. Cirka 3.939 kilometer. Vejen fik sit kan betale her og nu, er det spjældet. Så ved du det, men 

rutenummer i 1929, men planlægningen startede flere år er I kørt helt fra Michigan”. Det var vi selvfølgelig ikke. Det 

tidligere. Route 66 var med til at gøre rejsen nemmere, da var en testbil fra Ford. Ligegyldig hvilken ny bil man låner i 

amerikanerne begyndte at køre i egen bil. Op gennem USA, som vi skal skrive om, når vi kommer hjem, er alle 

30'erne blev den hovedfærdselsåre mellem øst- og vest i biler fra GM, Ford og Chrysler altid indregistreret i 

USA, da millioner forlod øststaterne, og det flade Michigan, hvor hovedfabrikkerne hører hjemme. På 

landbrugsland i Midtvesten under depressionen, for at sidste tur via Route 66 drejede vi også af til minebyen 

søge lykken i sunny Californien. Siden er der kommet Calico, der i dag er en fredet by, som ligner en kulisse fra 

bedre motorveje til, der er hurtigere, men på visse en westernfilm. Calico er fredet, eller Lonepine i 

strækninger er Route 66 næsten som dengang. Når man Californien, lidt nord for Route 66, og ret tæt ved Death 

har været i Grand Canyon, som mange turister besøger i Valley, der blev benyttet til optagelse af mange 

Arizona, er det en god idé at køre i egen bil. Den mindre legendariske film med blandt andet John Wayne og Roy 

befærdede Route 66 i dag er snoet og ofte kroget, men det Rogers med flere. Tag den ekstra tid det tager, at følge en 

er en oplevelse rigere, når man har god tid. Det er den del af Route 66, i stedet for de hurtigere motorveje. Lad 

slags charterselskaber helst undgår på en rejse til det billederne tale for sig selv.

vestlige USA. Det er primært til Grand Canyon, Las Vegas 

og Death Valley, som også er spændende, men Route 66 

er noget specielt. En rejse tilbage i tiden, som om Billedtekster:

udviklingen har stået stille fra sidste verdenskrig, hvor 1. Ingen tvivl. Vi er på rette vej.

mange troppetransporter og transport af krigsmateriel 2. Sceneriet starter i den vestlige del af Arizona ved 

benyttede Route 66 til Stillehavskysten. Hvis man byen Seligman.

kommer fra Grand Canyon, som vi har gjort et par gange, 3. Servicestationer ser ud som dengang.

drejer man af i Flagstaff, eller den mindre by Williams mod 4. Route 66 kaldes af amerikanerne for The Mother 

Californien, og ved byen Seligman fører os gennem Road i USA, som her i en indianerforretning.

Hualapai indianerreservatet. Skiltene viser, at vi er på 5. Det er en rejse tilbage i tiden.

rette vej, men måske ikke særlig opløftende i de ret 6. Den gamle Ford Edsel var et udstyrsstykke. Kun 

primitive mindre indianer samfund, hvor de oprindelige den bageste bil er af nyere dato.,

stammer ser ud til at leve, som dengang regeringen i 7. Huset var beboet, men bilen kunne trænge til en 

Washington DC tog landet fra de oprindelige indbyggere, kraftig restaurering. Bemærk skiltet til venstre, 

og placerede dem i reservater.  Det er en historie jeg godt 300 miles (cirka 480 kilometer) ørken forude. 

kan undvære, men facts. Vi gør også stop i flere af disse Husk at tanke op.

bysamfund med forretninger, restauranter og cafeteriaer, 8. Efterlad våben her. Lidt morskab er der også.

samt souvenir shops. 9. Denne tekst kunne vi ikke stå for ved den gamle 

Kør efter skiltene servicestation. Osteburgere - med ost.

Ret hurtigt ser man skilte med Route 66 fra byen 10. Vi kunne heller ikke stå for denne servicestation 

Seligman, og den ekstra tid turen tager, skal man ofre. med den fine Chevrolet Stingray.

Helt specielt hvis man interesserer sig for ældre 11. Lidt nye huse er der også i Nevada på grænsen til 

amerikanske biler. Det er kørsel gennem mange små Californien, men i den gamle byggestil.

byer, som dengang Route 66 var hovedfærdsel fra øst 12. Overalt i forretninger ses skilte som dette. De er 

mod vest og omvendt. Husene ser også ud som dengang. stolte over historien, som i USA jo ikke er ret 

Forretninger og servicestationer ligeledes. Selvfølgelig gammel.

møder man nyere biler, men det er atmosfæren man 

husker. Ved en indtjekning på et motel tæt ved Route 66 i 

Arizona, bliver vi spurgt af receptionisten hvilken bil vi 

kører i. Det skal oplyses af sikkerhedsmæssigt grunde 
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Hist hvor vejen slår en bugt ligger Hedebo Camping, og vist frem. Bendt deltager også selv i forskellige veteran-
der ligger også et lille hus på ca. 250 kvadratmeter som løb. 
indeholder godt 100 nye og gamle motorcykler, samt Motorcykelmuseet er et af Hedebo Strand Campings 
nogle få veteranbiler. attraktioner. I højsæsonen er museet åbent hver dag kl. 
Så hvis du har planer om at køre en tur i Danmark, så 14–15 og igen om aftenen kl. 19–21. Uden for sæsonen 
kunne det være et godt mål, idet samlingen indeholder kan man træffe aftale med Bendt Christensen om et 
mange flotte eksemplarer fra motorcyklernes besøg. Der kommer rigtig mange for at se motorcyklerne, 
guldaldertid. og det er ikke kun campingpladsens gæster, men også 
Hedebo Strand Camping og motorcykelmuseet Hedebo mange motorcykelinteresserede fra nær og fjern, der har 
Classic MC ejes af  Bendt Christensen, der gerne viser sin hørt om samlingen.
flotte samling frem. HØ besøgte Hedebo Classic MC en tirsdag aften i juli 

2005, der kom i alt til det træf omkring 300 beøgende 
motorcykler og 20 amerikanerbiler – du kan læse mere om 
besøget i VMK NYT nr. 229, august 2005, side 30..
Kommer du på besøg på museet, får du lejlighed til at se 
en uendelig række af hæderkronede motorcykelmærker.
De står på rad og række og i flere etager, mærker som:  
AJS,  Ariel, BMW, BSA, DKW, New Imperial, Douglas, 
Ducati, Harley Davidson, Kawasaki, Moto Guzzi, Nimbus, 
Royal Enfield, Triumph, Vincent, m.fl..

Bendt Christensen blandt sine elskede to-hjulede.

De to veteranbiler: En Alfa Romeo og en Alphine.

Selv om han først fik sin første motorcykel i 1950, var det 
først i 1966, da han efter 11 år i USA vendte hjem til 
Danmark, at samlermanien greb ham. Han begyndte at 
opkøbe udrangerede motorcykler og sætte dem i stand. I 
dag får han de fleste cykler fra USA via en god bekendt, 
men det kræver stadig masser af arbejde at få dem gjort i 
stand. Bendt er ikke selv mekaniker, men er udlært Bendt tilbringer stadigvæk megen tid i USA, især i 
møbelpolstrer, og så er man vandt til at tage mål med én vinterhalvåret. Sønnen Erik bestyrer campingpladsen 
eller to fingre, og det duer jo ikke, når man skruer på hele året, og når Bendt er udenlands styrer han også 
motorcykler, men han er god til at organisere, og kan Hedebo Classic MC.
trække meget på gode venners hjælp. Hjælperne er andre Bendts samling er absolut et besøg værd, hvis man er på 
entusiaster, som Bendt mødes med i foreninger. Bendt er de kanter, men eks. en weekend tur i VMK regi kunne 
for øvrigt æresmedlem i Vendsyssel Motorcykelklub også være en mulighed, (der er campinghytter på Hedebo 
Frederikshavn. Strand Camping).
Hvert år arrangeres der i sommermånederne træf på                                                        Carlo S./HØ april 2010
campingpladsen, og her bliver hans mange motorcykler 
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Veteranforsikring Danmark
”Vi sætter pris på sjæl og charme …”

*   25% rabat ved indtegning af fere 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

Støt vores annoncører
de støtter os

1934 1934
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Hist hvor vejen slår en bugt ligger Hedebo Camping, og vist frem. Bendt deltager også selv i forskellige veteran-
der ligger også et lille hus på ca. 250 kvadratmeter som løb. 
indeholder godt 100 nye og gamle motorcykler, samt Motorcykelmuseet er et af Hedebo Strand Campings 
nogle få veteranbiler. attraktioner. I højsæsonen er museet åbent hver dag kl. 
Så hvis du har planer om at køre en tur i Danmark, så 14–15 og igen om aftenen kl. 19–21. Uden for sæsonen 
kunne det være et godt mål, idet samlingen indeholder kan man træffe aftale med Bendt Christensen om et 
mange flotte eksemplarer fra motorcyklernes besøg. Der kommer rigtig mange for at se motorcyklerne, 
guldaldertid. og det er ikke kun campingpladsens gæster, men også 
Hedebo Strand Camping og motorcykelmuseet Hedebo mange motorcykelinteresserede fra nær og fjern, der har 
Classic MC ejes af  Bendt Christensen, der gerne viser sin hørt om samlingen.
flotte samling frem. HØ besøgte Hedebo Classic MC en tirsdag aften i juli 

2005, der kom i alt til det træf omkring 300 beøgende 
motorcykler og 20 amerikanerbiler – du kan læse mere om 
besøget i VMK NYT nr. 229, august 2005, side 30..
Kommer du på besøg på museet, får du lejlighed til at se 
en uendelig række af hæderkronede motorcykelmærker.
De står på rad og række og i flere etager, mærker som:  
AJS,  Ariel, BMW, BSA, DKW, New Imperial, Douglas, 
Ducati, Harley Davidson, Kawasaki, Moto Guzzi, Nimbus, 
Royal Enfield, Triumph, Vincent, m.fl..

Bendt Christensen blandt sine elskede to-hjulede.

De to veteranbiler: En Alfa Romeo og en Alphine.

Selv om han først fik sin første motorcykel i 1950, var det 
først i 1966, da han efter 11 år i USA vendte hjem til 
Danmark, at samlermanien greb ham. Han begyndte at 
opkøbe udrangerede motorcykler og sætte dem i stand. I 
dag får han de fleste cykler fra USA via en god bekendt, 
men det kræver stadig masser af arbejde at få dem gjort i 
stand. Bendt er ikke selv mekaniker, men er udlært Bendt tilbringer stadigvæk megen tid i USA, især i 
møbelpolstrer, og så er man vandt til at tage mål med én vinterhalvåret. Sønnen Erik bestyrer campingpladsen 
eller to fingre, og det duer jo ikke, når man skruer på hele året, og når Bendt er udenlands styrer han også 
motorcykler, men han er god til at organisere, og kan Hedebo Classic MC.
trække meget på gode venners hjælp. Hjælperne er andre Bendts samling er absolut et besøg værd, hvis man er på 
entusiaster, som Bendt mødes med i foreninger. Bendt er de kanter, men eks. en weekend tur i VMK regi kunne 
for øvrigt æresmedlem i Vendsyssel Motorcykelklub også være en mulighed, (der er campinghytter på Hedebo 
Frederikshavn. Strand Camping).
Hvert år arrangeres der i sommermånederne træf på                                                        Carlo S./HØ april 2010
campingpladsen, og her bliver hans mange motorcykler 
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Veteranforsikring Danmark
”Vi sætter pris på sjæl og charme …”

*   25% rabat ved indtegning af fere 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

Støt vores annoncører
de støtter os

1934 1934
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Vestjysk Motorveteran
William Pohlmann
Østparken 51
6840 Oksbøl


