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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.

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 10 pt.

Deadline er den 1. de pågældende måneder.

INDHOLDSFORTEGNELSE:
Klummen, af formanden side   3
Filmaften side   3
Velkommen til http://vmklub.dk side   4
Motorcyklist på tre hjul side   7
Klubmøde 02.02.12 side   8
Generalfosamling side   9
National historisk køredag side   9
VMK NYT 2011 indholdsfortegnelse side 11
Karensminde side 12
Esbjerg Veteranløb 2012 side 17
11 - Eleven side 19
Foreningsregnskab side 21

Velkommen til nye medlemmer

6 Frank H. Nielsen, Jyllandsgade 84, 6700 Esbjerg
13 Gunnar Marina Hansen, Umanakvej 157, 6715 Esbjerg N
16 Bent Højbjerg Larsen, Egelundvej 15, 6818 Årre

Velkommen til nye annoncører

352 Veterania, Forlaget Classic, Stærevej 4, 4040 Jyllinge

AKTIVITETSKALENDER FOR 2012:

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: Nimbus kardan-skærm, set på museumsgården 
Karensminde

 Næste VMK NYT: Udkommer i uge 17, deadline 1. april 2012

INFO - SIDEN

Side - 2 -

Næstformand:

Løbs- og t
Bladudvalg 
Ansvarshavende redaktør

urudvalg

BESTYRELSEN:                                                               

Jørgen Lind
Edelsvej 30

6700 Esbjerg 
75164114

naestformand@vmklub.dk

Kasserer:
Regnskab
Medlems- og køretøjsregistrering
Bladudvalg 
Distribution

William Pohlmann
Østparken 51
6840 Oksbøl

75279243
kasserer@vmklub.dk

Klubmester:

Klublokale
Løbs- og turudvalg

Povl A. H. Elkjær
Solbærvej 10 

6715 Esbjerg N 
75 13 52 42 / 40 81 31 24 

klubmester@vmklub.dk

Bestyrelsesmedlem:

Løbs- og turudvalg

Thomas Nielsen
Højvangs Alle 71 

6700 Esbjerg 
21 42 13 42 

bestyrelsesmedlem@vmklub.dk

Sekretær:

Fotograf
Annoncører

Mogens Andreasen
Eranthisvej 11

6710 Esbjerg V
60 96 20 16 

sekretaer@vmklub.dk

Redaktør:
(ikke i bestyrelsen)

Pia Hansen-Schwartz
Gl.By Ringvej 8

6700 Esbjerg
tlf. 2126 0163

vmknyt@luma.dk

Suppleant:

Bibliotek: (Under omlægning)

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.

www.vmklub.dk

Marts

April

Maj

Juni

Juli

1.
15.
24. - 25.
31.
12.
28.
12. - 13.

25.
26.
5.
22. - 24.
7.-8.

Klubmøde
Filmaften
Bilmesse & Brugtmarked, Fredericia
Stumpemarked, Herning
Generalforsamling, se mere side 9.
Esbjerg Veteranløb, se mere side 17.
Stumpemarked og træf, Hjallerup Mekaniske 
Museum
Skagen - Gråsten
Oldtimerløb i Gråsten
National Køredag, se mere side 9.
Classic Race, Aarhus
Bornholm Rundt 2012

VMK NYT 35. årg. 

Webmaster:
(ikke i bestyrelsen)

Lars Nærø
Toftestien 1, Sønderho

6720 Fanø
97413296

webmaster@vmklub.dk

Bestyrelsesmedlem:

Løbs- og turudvalg
Annoncører

Axel Hesel
Morbærlunden 42 

6705 Esbjerg Ø 
75 14 22 26 / 40 51 22 26

Svenn Olav Philbert
Nørrevænget 7
6710 Esbjerg V

75116440
suppleant@vmklub.dk
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Er foråret lige om hjørnet, eller er der nogen, som har taget lystigt, ligesom det nogle gange kan blive ganske sent, 
fejl af månederne, de første Veteran køretøjer (2 MC og 5 inden vi afslutter.
b i l e r )  k o m  m i d t e n  a f  j a n u a r  k ø r e n d e  p å  Til julearrangementet var vi knap så mange som vi plejer, 
Strandpromenaden i Hjerting. Vi andre har endnu ikke men her var vi jo i konkurrence med Julekoncert i 
pakket veteranerne ud af vinterhiet. Musikhuset.
Sidste år klagede jeg over besøgstallet på vor Som det er annonceret er der generalforsamling d. 12. 
hjemmeside, men i år, med ny hjemmeside, kan vi ikke april, hvor Formanden udtræder af bestyrelsen, så der 
klage over dette. På en uge er tælleren gået fra 212 til 438 skal vælges en ny formand. Dette skyldes ikke 
besøgende, altså mere end 3 - dobling. Flot. utilfredshed fra min side, men ganske private årsager. Vi 
Desværre må vi erfare, at medlemstallet er gået tilbage og skal derfor have valgt en ny formand, og jeg hører gerne 
er nu 223. Vi må erkende, vi er en klub med ret høj fra dig, som ønsker at overtage min plads. Jeg siger 
gennemsnitsalder. Vi må håbe på, at der er flere yngre ligeledes tak for den dejlige tid i bestyrelsen for VMK.
medlemmer på vej. Ser man på vore klub- og filmaftener, 
så er besøgstallet ganske udmærket og snakken går CS 2012

Lord Montague af Beaulieu kører ud i sin RR Silver Ghost 1909 - DIXI DA 1 1928, en AUSTIN 7 licensbygget i Eisenach - starten 
aldeles lydløst. på BMW biler.

IFA F9, den østtyske udgave af DKW F9, der blev præsenteret, En JAWA og en af utallige modeller af østtyske SIMSON 
men ikke bygget, før 2.verdenskrig. motorcykler.                                                   fotos: Jørgen Lind

Der var håndboldkamp i tv den aften med Danmark i den kører. Desværre fik vi ikke meget ud af det, fordi der var en 
ene af hovedrollerne, men til trods for det, kom der et pænt fejl i tilslutningen af højtalerne: en ledning var faldet af. 
antal tilskuere til VMK-filmaftenen i januar.
 Dertil svigtede video-projektoren ind imellem, så 
Der var lagt op til et ret broget program, hvor Jørgen Lind i succes'en var begrænset. 
første afdeling viste fotos fra to motormuseer og et "øst- Men projektoren har været sendt til serviceeftersyn, og 
træf" i ex-DDR. Poul-Erik Jensen supplerede med en Jørgen har lært noget om løse ledninger i 
skive fotos fra et MC-museum i Østrig, hvor en hel del af højtaleranlægget, så der er chancer for en bedre 
de udstillede maskiner blev identificeret. forestilling næste gang.

Senere blev vist forskellige berømte biler kørende på Ved filmaftenen den 15. marts er der igen gamle film fra 
speedway- og 1000m løb på programmet.

berømtte motorløb og noget om en meget vindende mc-

 

 
vejene i syd-England, nogle filmklip med berømte kørere i 

Klummen af formanden

Filmaften 19.01.12
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Medlemmerne har nu i en lille måned haft fornøjelsen af vores nye hjemmeside, og hvilken forandring møder dem, når 
de åbner siden!
Ved første øjekast er der nye friske farver og en anden placering af fanebladene. Ellers er den meget lig den gamle, 
dette er også hensigten. Alt skal ikke komme på en gang. Men bag forsiden er det en anden sag.

For at vise lidt om hvad der gemmer sig de forskellige steder, tager vi udgangspunkt i det andet faneblad ”VMK”. Denne 
del af hjemmesiden er fortrinsvis tiltænkt nye medlemmer så indholdet er afstemt dermed.

Ja, undskyld, det bliver lidt småt, men start computeren og 
følg med der.
På denne side er der vores maleri med en kort tekst. Dette 
kunne være udgangspunkt for en begivenhed i klubben, som 
kan tåle at stå i en længere periode.
Noget nyt er der også. Ude til højre lige over annoncører er 
der igen nogle undermenuer.

Den første er ”BESTYRELSEN”.
Den indeholder en fortegnelse over bestyrelsens 
medlemmer og deres funktioner, adresser m.m. 

Velkommen til
http://vmklub.dk
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Vi springer videre til ”KONTAKT KLUBBEN”.
Der er faktisk ikke meget at sige om denne del, som 
klubmedlem er man ikke i tvivl, hvor man henvender sig, men 
denne del er også mest til nogle, der ønsker oplysninger om 
klubben.

Den næste er ”REFERATER”.
Den er til brug for referater fra møder i nedsatte udvalg. Her vil 
der kunne findes noget om den nye hjemmeside. Møder 
udenfor klubben, f.eks. i MhS og lignende.

Den sidste på siden er ”VEDTÆGTER”
Vedtægterne er vi alle bekendt med, men der er mange, som 
ikke har set dem længe. 
Når du har åbnet for denne del, prøv at søge lidt omkring 
klubmøde og helligdage. 

Sådan kunne man blive ved med hver eneste faneblad, men det tjener ikke noget formål at fortsætte. 
Alle sider er opbygget på samme måde.
 
Derfor start din udforskning i ”AKTIVITETSKALENDEREN” som det første. Årets planer er samlet på første side, og 
kalenderen med andre begivenheder kan åbnes herfra. Den er kendt af de fleste, og giver et godt overblik for en måned. 
Husk! alle må indsætte en begivenhed andre også kunne have interesse i.
Den næste vi ikke må glemme, er ”KLUBLIV”. Denne er en kending fra den gamle side, og langt de fleste beretninger vil 
være at finde her.
En tydelig ændring fra den gamle side er at ”FORUM” har skiftet navn til ”MEDLEMMERNES SIDE”, hvilket må siges at 
være rigtigt.
Samlet set har hjemmesiden fået en større opdatering, og fremtræder i dag som en moderne, brugervenlig 
informationskilde om begivenheder i klubben. Nogle områder virker ikke helt færdige, andre områder er under 
forberedelse. 
Som den fremtræder i dag må vi sige, at Lars Nærø og Jørgen Linds arbejde er yderst vellykket.

Mogens Andreasen

Velkommen til
http://vmklub.dk
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Støt vores annoncører
de støtter os
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Motorcyklist 
           - på tre hjul

Er du trist og har du sorg i sindet, og skyldes din tristhed 
fremtiden og dine muligheder for at vedblive med at få de 
mange skønne oplevelser, du hidtil har haft på din motor-
cykel. Denne bekymring kan være på grund af alder, 
sygdom, etc., der måske bl.a. giver dig balancevanske- 
ligheder på en ”tohjuler”. 
Fortvivl ikke, der er stadigvæk muligheder, hvis du gerne 
vil vedblive med at køre på ”motorcykel”. Hvis du ikke lige 
synes om en motorcykel med sidevogn, er der en anden 
løsning, der er ved et blive mere udbredt – trehjulede 
køretøjer, de såkaldte trike's. Selvom de er dyre, er det en 
kendsgerning, at i USA og flere Europæiske lande er især 
ældre motorcyklister begyndt at udskifte den tohjulede 
motorcykel med en trike.
En trike er mere stabil, og nemmere at håndtere, fordi den 
ikke kræver samme balancesikkerhed som ved et tohjulet 
køretøj. Det er især en fordel for personer med gigt, 
rygproblemer og andre skavanker, og så beholder man 
den samme frihed ude i det blå, hvor man stadig kan 
mærke vind og regn piske mod ansigtet, ligesom man  
stadigvæk kan indånde de mange forskellige dufte.
Ældre udgør en stigende del af motorcyklisterne i USA. En 
undersøgelse fra 2008 viste, at 43 procent af 
motorcyklisterne er mellem 55 og 75 år, og branchen 
regner derfor med at se endnu flere skifte til trikes i de 
kommende år.
Hvor motorcyklisterne tidligere så lidt skævt til trehjuler-
ne, er de nu begyndt at få mere respekt for dem på vejene, 
og selv store firmaer som Harley Davidson og Piaggio 
producerer nu trikes.
I Danmark var trikes ulovlige i mange år, men i 2000 blev 
de lovlige. Free Triker Danmark mener, at interessen er 
stigende, så det nuværende antal på 35 trikes, der nu er i 
landet, vil blive øget i de kommende år.
Det er meget mere behageligt at sidde på en trike, og på 
de fleste trikes er der plads til 2 på bagsædet.

Fakta:
¤ En trike er defineret som et trehjulet køretøj, der kan 
indregistreres, med en egenvægt på over 400 kg.
¤ En trike indregistreres som en bil, og der betales afgift 
ligesom den synes efter samme regler.
¤ Den koster mellem 400.000 og 500.000 kr. afhængig af 
model.
¤  Mange trikes er udstyret med en Volkswagen motor.
¤ Trikes er mest populære i USA, men Tyskland, Holland 
og Belgien er store trikelande i Europa.

Selvom Trike's endnu ikke kan betegnes som veteran-
køretøjer, kan der blandt motorcykel seniorveteraner 
måske være interesserede i dette bastardkøretøj. 

I Danmark er den eneste registrerede forening for tre-
hjulerne: 
Free Triker Danmark
WWW.freetriker.dk

Kilde: Ældresagen NU, Free Triker DK og Internettet.  

   HØ/august 2011. 
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Veterania overtager GT-Forlag teknisk it-chef på avisen Ingeniøren. 
Med købet af GT-Forlag vil Veterania nu være blandt de 

For at styrke sin position på området for bøger om største inden for denne niche, som nu kræver langt mere 
klassiske køretøjer har Veterania overtaget GT-Forlag fra fokus end tidligere. Derfor har det også været naturligt at 
starten af dette år. vælge forlaget frem for en dagligdag med it.
 
Veterania, der startede op med at overtage Villy Poulsens For at fejre det nye indkøb vil der i januar og februar, være 
Forlag Classic, har siden 2006 udgivet adskillige bøger flere gode tilbud, som du kan finde på forlagets 
om klassiske køretøjer, og har nu udvidet med dette tiltag, hjemmeside
der især omfatter Jens Jessens kendte bøger.  

VMK kan hermed byde Veterania, Forlaget Classic 
Indehaveren Alex Schou Jensen fra Jyllinge, der har en velkommen som ny annoncør i VMK NYT.
grafisk baggrund, har hidtil kørt Forlaget Veterania som 
bibeskæftigelse, men har nu fratrådt sin stilling som 

 www.veterania.dk

Klubmøde 
02.02.12

Der var et godt fremmøde denne gang, 36 nysgerrige Det hele blev krydret med Carlos oplevelser fra hans tid 
medlemmer, nogle med følge. Emnet var også nok så hos Mærsk, dette for at gøre et alvorligt emne lettere 
alvorligt, og kunne ramme os alle. fordøjeligt.
Carlo gav en hurtig indføring i genoplivning ved 
hjertestop, startende med en gennemgang af den 
almindelige hjertemassage. Derefter kombineret med 
kunstigt åndedræt. Nogle fik prøvet dette, hvad der gav 
sved på panden for aktørerne.
Carlo afsluttede med en gennemgang af den moderne 
hjertestarter som vi ved hænger rundt omkring. 
Hjertestarteren og undervisningsmaterialet, som var 
udgangspunkt for aftenen, var udlånt af Comtec Int. A/S.    
                       

Veterania
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Indkaldelse til generalforsamling 2012

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Vestjysk Motorveteran Klub
torsdag den 12. april 2012 kl. 19:30 i Gjesing Fritidscenter

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab (se side 21-22).
4. Forslag til vedtægterne, §6 generalforsamling: 

Punkt 4, indkomne forslag, tilføjes.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleant jfr. vedtægternes §5.

På valg er:
Carlo Simomsen, formand (modtager ikke genvalg).
Jørgen Lind, næstformand (modtager genvalg).
Svenn O. Philbert, suppleant (modtager genvalg).

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Fremlæggelse af det kommende års budget (se side 21-22) og fastsættelse af kontingent.
9. Eventuelt.

Forslag fra medlemmer optages på dagsordenen under forudsætning af, at de er formanden i hænde senest 10 dage 
før generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et mindre traktement.

Generalforsamling

19341934

apri l

         National historisk køredag
              Tirsdag d. 5 juni går turen til:

                   Naturmælk

     Gerrebækvej 24, Broderup

                 6360 Tinglev

Program:

Kl. 12.00 mødested Skibbroen i Tønder, hvor der sparkes dæk.                                                           
Kl. 13.15 Køres der mod Broderup ud over Sæd, Lydersholm, Rens og St. Jyndevad                           
Kl. 14.00 Vi mødes med vore venner fra Esbjerg Motor Veteran Klub                                                      
Kl. 14.15 Der vil være foredrag og rundvisning af mejeriet ”Naturmælk” af Erling (mejerist)

Der vil være smagsprøver af ost, yogurt m.m og butikken vil være åben.
Der er p-pladser foran mejeriet og den medbragte mad med drikkevarer vil kunne nydes udenfor 
eller i Naturmælks lokaler.

Læs mere på Naturmælks hjemmeside

Vis ses

Henrik og Helga Holm
Tønder Veteran Klub.  

 www.naturmaelk.dk
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City Autoservice  
v/ Birger Busch 

       Strandby Kirkevej 216 
    Telefon          75128284 
     Biltelefon       40331854 

       Privattelefon  75451501 
 

Støt vores annoncører
de støtter os
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Bemærk første tal er sidetal, sidste tal er DELTAGELSE I OFFICIELLE ARRANGEMENTER
bladets nummer. Indvielse af P-hus på Remisegrunden            MA 3/264

Foreningernes dag                        MA 8/266
FRA FORMAND / BESTYRELSE:
Klummen ved formanden                 CS  3/262 KLUBTURE
Indkaldelse til generalforsamling       3/262 VMK – Køreture – Mange              Løbsledelse  17/262
Klummen ved formanden             CS  3/265 National køredag 5.06.2011                   CS/MA 11/265
Klummen ved formanden          CS 3/265 Karensminde                               JL 3/266
Klummen ved formanden           CS 3/266 Sen-Sen-sommer picnic tur         CS 7/266
Klummen ved formanden             CS 3/267 Torsdags køreaftener             MA 17/265
Foreningens regnskab 2010    WP  21/262

 KLUBMØDER       
ARTIKLER / PRIVATE TURE: Julemøde 2.12.2010        HM   4/262
Museumsbesøg                             KK  7/264 Klubmøde 6.01.2011. Erik Gundersen  HM 13/262
Elfsteden oldtimer rally 2011     JL 11/266 Klubmøde/Filmaften 20.01.2011        Eli 3/263

Klubmøde/Filmaften 17.02.2011    JL 7/263
OMTALE AF: Klubmøde 3.03.2011           Eli 9/263
BILER: Klubmøde 7.04.2011 - Generalforsamling  MA 15/263
Ford Escort 1100 XL               Eli   5/262 Klubmøde, Auto2huset i Esbjerg        MA 17/265
Monica en 1970'er luksusbil    JL 19/262 Klubmøde 6.10.2011             MA 21/266
Jaguar E – Type                 HM 11/263 Klubmøde 3.11.2011
Ettore Bugatti                   HM 12/263 Klubmøde/filmaften 17.11.2011 MA 3/267
Sportsvognens udvikling 1900-1939 HØ 20/263
Sportsvognens udvikling 1945-1970  HØ 20/264 TEKNIK / PRØVEKØRSLER:
Trabant                                   JL   4/265 Dynamoen og vekselstrømsgeneratoren HM  9/262
Glemte veteraner DAF          HØ 12/265       B   e  n  z i n  e  n    d  o  m   i n  e  r e r        HØ 22/264
Damp – hvorfor ikke?       HØ 15/265
Veteranernes repremiere      HØ 21/265 ØVRIGT STOF:
Whitby Steambus           JL 19/266 Torvet i Ribe – før og nu       JL 22/263
Austin Healey 100                 HØ  7/267 Havnegade i Esbjerg               JL 20/265
Jaguar XJ-S 1976            MA 15/267 Sankt Catharinæ Plads i Ribe     JL 22/266

Messe og marked                      JL  11/267
MOTORCYKLER: Fra dengang farfar var ung         PH-S  13/267
Honda 125, 1985             Eli   5/262 Banegårdspladsen i Esbjerg       JL 22/267 
Veteranmotorcykler – og dieselmotorer HØ 5/262          
Håndbog i Motorcycling                   20/262 NYT FRA MhS:
Kærlighedsportrætter                   17/262 Nyhedsbrev fra MhS januar 2011       8/262
Triumph                                     HØ 5/263 Nyhedsbrev fra MhS marts 2011        8/263
Ridevognen          HØ19/264 MhS årsmøde                      WP 12/267

LØB /TRÆF: ANMELDELSER:
Esbjerg Veteranløb 2011    L og M TS  4/264 Nimbus i sort-hvid og farver af Jens Jessen   EM 9/267
Esbjerg Veteranløb 2011- forlygter Løbsledelse 8/264                                                                  
Esbjerg Veteranløb 2011-resultater Løbsledelse  9/264
Esbjerg Veteranløb 2011-sponsorerLøbsledelse 11/264
Esbjerg Veteranløb 2011-posterne Løbsledelse 15/264

Henne Strand Træf                                     TSK 19/263
Henne Strand Træf                                     TSK 22/264 HØ/dec. 2011

VMK NYT 2011 –
               indholdsfortegnelse

1934 1934

   
 

   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. 

                                                                                            

1934
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Museumsgården Karensminde ved Grindsted

Udstillingen

- bød i december på julemarked med hyggelige aktiviteter Men indtil de er klar, havde man lånt et par bilfulde 
i det gamle stuehus, og kaffestue, tombola, diverse boder motorcykler af Vagn Aage Nielsen i Vonge ved Jelling - 
og stande med hjemmelavede ting ude i længerne. Det nærmere betegnet 25 stk.
myldrede med frivillige hjælpere og rigtig mange glade Motorcyklerne har tidligere været udstillet af Vejleegnens 
gæster. Museer, hvor der dog var mere end tre gange så mange 
Men ovre på den anden side af vejen har museet netop som på Karensminde.
taget en ny udstillingsbygning i brug. Det er planen, at den 
med tiden skal rumme gamle landbrugsmaskiner og - Det var et spændende udvalg af øst- og vesttyske, 
redskaber,. engelske, amerikanske, et østrigsk og to danske 

motorcyklermærker op til 1950'erne, og alle maskinerne 
var i meget fin stand - mere eller mindre restaurerede. Der 
var både de almindelige hverdags-maskiner og de mere 
sportslige. 

Hestevognskørsel

Småkager som i gamle dage.  BSA Gold Star 1939

Karensminde
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Udstillingslokalet kunne sagtens have rummet mange 
flere, for de fleste af de 25 motorcykler var opstillet ret tæt, 
stort set på én lang række lave podier langs lokalets ene 
langside. Det var lidt en skam, at de fine motorcykler ikke 
var mere fordelt ud i lokalet, så man bedre kunne se - og 
fotografere - dem frit fra flere sider.

Coventry Eagle

Indian V 2

DKW RT 125 W 1951 - verdens mest kopierede mc.

Harley Davidson 350 1-cyl. 1928

Indian Patents - der var mange. Hamlet - lille dansk mc.

Karensminde
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Støt vores annoncører
de støtter os

                                                     
 

      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 
 

 
 

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
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B & S 1919 IFA 125 cc 1954

AJS - bag Scott 2-cyl. 2-takts englænder.

Nimbus Sport 1945

Men hvad-, hvilke- og hvor gamle? Ja, det fremgår af de DKW E205 1927
fleste hvilket mærke det er, men kun på ganske få 
maskiner var der oplysninger om model, årgang og data. 
Det blev til lidt af en gætteleg at finde det rigtige svar - uden 
facitliste. 

December 2011/Jørgen Lind

Karensminde
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Esbjerg Veteranløb
2012

1934

ESBJERG  VETERANLØB  2012
Atter i år har vi fundet små veje frem til en ny og herlig rute i det sydvestjyske, når VESTJYSK MOTORVETERAN 
KLUB - VMK - lørdag d. 28. april kører det 14. Esbjerg Veteranløb.  
I år går ruten mod nordøst fra Esbjerg med en lækker middagsbuffet midtvejs. Der er indlagt spændende opgaver 
undervejs, og der afsluttes efter omkring 120-30 km's kørsel med et stort kaffebord, præmieuddeling og afslutning 
et sted øst for Varde.
Løbet er åbent for alle interesserede med en min. 25 år gammel veteranmotorcykel eller -bil.
Max. 100 deltagende køretøjer  =  de første 100 tilmeldte!
Mødested / start:  Torvet i Esbjerg - indkørsel fra Skolegade - med registrering og morgenkaffe på   
Dronning Louise fra  kl. 8.30. 
Ved ankomst til start får du udleveret en ”løbspakke”, der bl.a. indeholder et løbsskilt, et rute kort, en 
rutebeskrivelse - og ikke mindst: et klippekort. Morgenkaffen med rundstykker, middagsbuffet og eftermiddags 
kaffebord er incl. i prisen - dog excl. evt. vand, vin og øl.
Første start går kl. 10.00  – derefter afsendes én pr. minut i den rækkefølge, man er ankommet. Køretøjerne 
præsenteres enkeltvist i forbindelse med starten.
Pris for "løbspakken":    350,- kr. i startgebyr for køretøj incl. fører, 250,- kr. pr. voksen ledsager og 125,- kr. pr. 
ledsager under 12 år – rabat for VMK-medlemmers køretøjer.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Tilmeldingskupon          VMK-medlem: (sæt X)    nej ____    ja ____     medl. nr. _______ 

Fornavn:  ________________________________   Efternavn  _________________________________

Gade/vej:  ___________________________________________________________________________

Postnr.:  ___________By:  __________________________________________Tlf. _________________

Køretøj: (sæt X)          personbil:______varebil:_______lastbil:________bus:________
         kabinescooter:_______MC m. sidevogn:______MC solo:_______andet:______

fabrikat: _____________________________________type: ____________________________________
årgang: _____________

Betaling:  Løbspakke pr. køretøj incl. fører................................................kr.         350,-
Voksne ledsagere - antal:__________á kr. 250,-......................kr.
Ledsagere under 12 år - antal:______ á kr.125,-......................kr.__________
- rabat kr. 50,- for VMK-medlemmer....................................    - kr.__________

Beløb i alt: .........................................................................................................kr.__________

TILMELDING: Send kuponen senest den 22. april  pr. email:  kasserer@vmklub.dk eller
William Pohlmann, Østparken 51, 6840 Oksbøl   eller tilmeld dig online på:   www.vmklub.dk

BETALING senest d. 22. april til:  Frøs Herreds Sparekasse konto nr. 9736-0002699559 
(husk at opgive navn og adresse – du er ikke tilmeldt før betalingen er registreret på kontoen)

1934
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1934

11 - Eleven

Først længe efter at jeg var begyndt at interessere mig for 
biler, sendte Colin Chapman denne Lotus type 11 Eleven 
på gaden, eller måske oftere på banen. Lige siden jeg 
"opdagede" den på billeder, måske var det i Motor og Bil-
Bogen 1958, som jeg dengang købte for 1 ½ uges 
lommepenge = 3 kr., har jeg været meget betaget af den.
Der gik nok flere år, før jeg så denne Lotus i virkeligheden. 
Måske var det den eneste gang, jeg var på Roskilde Ring i 
1960 eller 61. Derefter så jeg Lotus'erne én eller flere 
gange på Korskroen i 1960'erne, men så gik en lang 
række år uden at jeg så én eneste - indtil jeg traf på baron 
Otto Reedtz-Thott's British Racing Green Lotus Eleven 
(ex. Elo Sørensens), der stod "henslængt" på en grøn 
plæne i parken under Gavnø Autojumble i 1993.

Siden da har jeg set en hist og her på ture i England, især 
på Goodwood og på Silverstone. Min betagelse af Lotus 
Eleven er ikke aftaget i løbet af de over 50 år, jeg har kendt 
til den, men jeg har forlængst indset, at drømmen om selv 
at eje en er urealistisk. Jeg kan trøste mig med, at nogle af 
dem kører med BMC Midget / Sprite-teknik, og sådan én 
har jeg opnået at få, foruden en rigtig Lotus type 75 i den 
anden ende af skalaen - og så glæder jeg mig i øvrigt over 
mine 5 små modeller af 
bilen i skala 1:43.     
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Skal man sidde ned for at høre prisen? "Eighty" hviskede damen 
mig i øret - altså omkring 750.000 kr. Bilen stod til salg på 
Silverstone-banen for et par år siden, den var utroligt flot 
restaureret og efter hendes udsagn helt ægte! 

Model S1 blev bygget i perioden fra 1956-57 i 166 
eksemplarer, mens den lidt reviderede S2 udgave 
produceredes i 104 eksemplarer fra 1957-59. Bilen er 
opbygget med alu-karosseri over et rumgitter, den er 
ganske l i l le ,  under  1  meter  høj  inc l .  den 
strømliniebeklædte styrtbøjle (fairing), 152 cm bred og 
340 cm lang, og så vejer den mindre end 400 kg. Den blev 
bygget i tre versioner: Le Mans (hvor den også deltog i 
1956-57), Club og Sports, med forskellige små Ford- og 
Coventry Climax-motorer, den er ganske vist to-
personers, men ferie-bagagen må blive hjemme, for der 
er intet bagagerum og en kaleche er et ukendt fænomen. I 
Danmark indførtes kun racersportsmodellen Le Mans til 
bane-brug, og det har utvivlsomt været kostbart at få den 
på danske plader. I England kostede en Lotus Eleven Le 
Mans 85 i oktober 1958 2,501 £ incl. skat, hvor en 2-dørs 
Morris 1000 til sammenligning kostede nøjagtigt ¼, 
nemlig 625 £ 7s. 0d., en MGA kostede 995 £ 17s. 0d. og en 2 x Lotus Eleven i pits på 
Jaguar 3,4-litre Saloon  1.672 £ 7s. 0d.Silverstone-banen i  
Hvis man møder en Eleven på sin vej, er der stor England. 
sandsynlighed for, at det er en nyere kopi. Det lille Og NEJ, de var ikke kun 
engelske firma Westfield har bygget temmelig nøjagtige til pynt, men var også 
kopier af bilen siden 1984 og solgt dem i samlesæt med ude at race! 
rumgitterramme og glasfiberkarosseri, netop til Midget / 
Sprite som donorbiler. Prisen på samlesættet er - når det 
kan fås - over 100.000 kr., mens færdige Westfield Eleven 
er set fra 235.000 kr. - i begge tilfælde i udlandet. Den 
ægte vare kan koste helt op til 1 million kr. eller endda 
mere - også i udlandet, og + afgift, hvis den skal på danske Ovenstående beretter den gamle racerkører Frede 
nummerplader.Andersen - hele 40 år - i et interview om sin 

motorløbskarriere og især om sine erfaringer med Lotus 
11 Le Mans i 1958-sæsonen klippet fra Motor og Bil-
Bogen 1959. 
Ved DM i klassen for racersportsvogne indtil 1100 ccm 
samme år besatte Arne Ditlevsen, Jul. Voigt-Nielsen og 
Elo Sørensen de tre første pladsen, alle i Lotus 11 Le 
Mans, og både ved DM i 1959 og 1960 blev Lotus nr. 1, 2 
og i klassen. I 1961 lykkedes det så for Frede Andersen at 
vinde sit DM i Lotus'en, han fortsatte sin sejrsrække ind i 

Westfield XI - én af flere set på Goodwood.    Linierne er lige 1962 og opnåede i alt 7 sejre i denne bil på Roskilde Ring.
betagende, og den er svær at skelne fra den ægte 11. 

 Jørgen Lind / klip fra Motor og Bil-bogen 1959
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1934

VMK NYT 35. årg. 

 

 Nr. 268, februar 2012



Støt vores annoncører
de støtter os

1934 1934

Side - 23 -VMK NYT 35. årg.  Nr. 268, februar 2012

Min motorcykel...Min bil...

I hvert af de kommende numre af VMK NYT vil 
vi forsøge at bringe en artikel, hvor et medlem 
fortæller om sit køretøj og viser masser af 
billeder af det. 

Derfor vil vi også gerne have dit bidrag - ta' en 
snak med Jørgen Lind om det på 75164114 
eller naestformand@vmklub.dk



Vestjysk Motorveteran
William Pohlmann
Østparken 51
6840 Oksbøl


