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Kontaktudvalg

Thomas Nielsen

6700 Esbjerg
2142 1342

naestformand@vmklub.dk

Regnskab

Bladdistribution

William Pohlmann

4026 9546
kasserer@vmklub.dk

Klublokale
6715 Esbjerg N

4081 3124
klubmester@vmklub.dk

Axel Hesel

7514 2226 / 4051 2226
bestyrelsesmedlem_2@vmklub.dk
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7517 2549 / 2527 6909
suppleant@vmklub.dk

(ikke i bestyrelsen)
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6700 Esbjerg

tlf. 21 26 01 63
luma@lumaprint.dk

(ikke i bestyrelsen)
Kjeld Kristensen

6715 Esbjerg N.
tlf. 75 12 68 78

kjk@kristensen.mail.dk

Overordnet ansvar for VMK

Bladudvalg

Edelsvej 30
6700 Esbjerg

7516 4114 / 2016 6614
formand@vmklub.dk

(ikke i bestyrelsen)
Per Finderup Nielsen

Frejasvej 72

21 22 39 30
webmaster@vmklub.dk

Nymindegabvej 121
6855 Outrup

2166 1217
sekretaer@vmklub.dk

Bladudvalg

Brian Sten Jensen

bestyrelsesmedlem_1@vmklub.dk
75 271179 / 2614 1179

(ikke i bestyrelsen)

Bladudvalg

Eli Mortensen
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eliem12@hotmail.com

Nr. 308, november 2018

Officielt organ for Vestjysk Motorveteran Klub - udkommer i januar,
marts, maj, juli, september og november.

og div. samarbejdspartnere er velkomne til at levere stof til bladet.

Garagesnak............................................................................ side 7

Nyt gammelt til bibloteket ....................................................... side 8

Boganmeldelser ..................................................................... side 11

Erik Gundersen ...................................................................... side 17

Kajs Opel P2 .......................................................................... side 19

Bybilleder ............................................................................... side 22

7. Marts 19.30 VMK Generalforsamling

Udkommer i uge 2, deadline 1. januar 2019

:

174 Brendt Gade Lille Bulbjergvej 6 6710 Esbjerg V.

178 Michael Melsen Kastanievej 39 6710 Esbjerg V.

180 Bjarne Petersen Vestervej 19 6710 Esbjerg V.



sjove at lave.

principper, f.eks. har man bestemt -
selv inklusive -
specialopgaverne - og
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D e n g u l e
NIMBUS for-

er faderens

1939, der til

med en kas-

problemer i dengang.
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SM blev bygget i knapt 13.000 eksemplarer mellem
1970 og 1975 og den er udstyret med en V6 cyl.

det ser ret kompliceret ud i det motorrum !
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Her er plads til din annonce



Side - 7 - Nr. 308, november 2018

I hvert af de kommende numre af vil viVMK NYT

formand@vmklub.dk
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I 2002 lukkede Fa. Ernst Dyhre sit

samme, Anne Margrethe og Ernst
Dyhre har stadig deres bolig i

og have tid til at se, at tingene
kommer steder hen, hvor de bliver

En dag sidst i august ringede Ernst
Dyhre til vores bibliotekar Kjeld og

vmklub.dk havde set, at vores klub
havde et bibliotek. Han spurgte, og

nogle af al le hans kataloger,

til VMK uden beregning.

blev hurtigt enige om at takke JA.
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af Carsten Frimodt - Forlaget VETERANIA

Hvordan var det nu det var? Hvem var det? Husker

vet?

verne, og frisker med bogen FORMEL 1 - DAN-

dret med over 800 fotos fra fotografers og privates

Forhistorie 1949-57,
Racersport 1958 & 59, Formel 2 og formel 1 1960,

Stirling Moss, Jack Brabham, Graham Hill, John
Surtess, Jim Clarck og Innes Ireland. De sidste ka-

med epilog og  appendix.

Bogen leveres i hardcover og kan bestilles hos din lokale boghandler

- rabat til VMK-medlemmer - se annoncen side 10

at slippe fri.

tidig med at irriterende hustruer og

Bogen leveres i hardcover i stort
format og kan bestilles hos din

forlagets hjemmeside: www.vete-
rania.dk

rabat til VMK-medlemmer
-   se annoncen side 10
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VMK bestyrelsen havde med bekymring fulgt

og gav os herligt vejr resten af dagen.
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Jordemoderens- og Skipper Knud Hansens huse,

fungerede fra slutningen af 1952 til slutningen af 1971.

Videre hen forbi Redningsstationen
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op igen mellem klitterne, forbi den gamle skole,

Kirke.
Her rundede Erling sin part af turen af med

var intet problem, hverken for kroen
eller os.

taget godt fra af retterne, var der
rigeligt til alle.
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Vel ankommet tilbage til fastlandet tog vi afsked og drog hver til sit efter en vellykket tur.
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d. 17. september 1989, der invaliderede ham for
altid.

verdensmesterskaber i speedway inden han var 30,
hvordan han med

stadig er i behold og kinner igennem i hans

Vel er ikke alle lige interesserede i speedway, men

efter ulykken.
Lidt skuffende set fra VMKs side var det, at
deltagelsen fra vores medlemmers side var lidt

som Varde Bibliotek havde givet til VMK, var revet

I dagens anledning havde VMK-
medlem John Olsen medbragt
sin gamle 500 cc -venti ede2 l
JAWA speedwaycykel.
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Stedet hvor du under hyggelige former
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brugtvognsforhandlere i brugtbilbyen Silkeborg. Til trods for sin unge alder, var

OPEL REKORD model
P2 blev introduceret i

ja - model P1 med en ret
konservativ opbygning og
et valg mellem en 1,5
eller en 1,7 liter motor,
der var i virkeligheden var

gammelkendte 4 cyl. 1,5
liter topventilede nyhed
fra OLYMPIA-modellen i
1937.
S e d a n - o g P i c k U p
modellerne blev samlet

bygget i Tyskland.

GENERAL MOTORS INTERNATIONAL A/S i

23. august 1961. Modellen blev introduceret
som en , men blev snarere
modtaget som en dog
med erkendelse af, at der gjort mere for
komforten og virkelig god forarbejdning af

dengang var af eksklusivt udstyr.



Side - 20 - Nr. 308, november 2018



Side - 21 - Nr. 308, november 2018

hvide nummerplader med nummeret NJ 22 483.

HISTORISK OPEL KLUB DANMARK, og i denne og andre

veteranstatus - ja, som Kaj og jeg, der gik i samme skole i

et slidt trykleje i koblingen er skiftet - foruden lidt bremse-
dele, for tromlebremserne er ikke alt for effektive.
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Vestjysk Motorveteran
William Pohlmann


