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KLUBBENS NAVN: VESTJYSK MOTORVETERAN KLUB, 
FORKORTET VMK. 

KLUBBENS ADRESSE: FORMANDENS ADRESSE

VMK's HJEMMESIDE: www.vmklub.dk
Facebook: VMK - Vestjysk Motorveteran Klub
FORMÅL: At fremme interessen for køretøjer 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: 
Klubmøder er for tiden aflyste p.g.a. corona. 

VMK NYT:  
Officielt organ for Vestjysk Motorveteran Klub - udkommer i januar, 
marts, maj, juli, september og november. 
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. i de pågældende måneder.

AKTIVITETSKALENDER: 

VMK kan i øjeblikket ikke tilbyde andet end 'selvbetjening' ved at læse 
VMK NYT, der udkommer uændret til alle medlemmer, kigge på 
hjemmesiden vmklub.dk og/eller på facebook-siden VMK - Vestjysk 
Motorveteran Klub. 

Deadline til næste VMK blad er 1. maj 2021

HUSK AT:

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.
Følg også med på hjemmesiden www.vmklub.dk, 
der kommer de dugfriske nyheder.

Forsidebilledet: 
Pia's Dolly
Læs mere side 6, 7 og 8.
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VMK LIGE NU

xx
JO. Der blev lempet i Corona-restriktionerne her pr. 1. marts, sådan at de fleste butikker kunne åbne igen. Det 
tilladte antal af personer i forsamlinger blev også hævet, men udendørs.  
Derfor måtte vi - i virkeligheden som forventet - også aflyse VMK’s generalforsamling her d. 4. marts 2021, som 
der ellers var indkaldt til. Dels fordi vi gerne vil afholde den indendørs, og dels fordi vi ikke kan begrænse antallet af 
deltagere. Vi vender som sagt tilbage med en ny indkaldelse til generalforsamlingen, når det er muligt. 

Med lave smittetal, forårets komme og gang i vaccinationerne lysner det dog forude, så mon ikke vi snart kan sætte 
lidt gang i aktiviteterne igen og komme ud at køre på/i de gamle? Enkeltvis og i små grupper kan det snart lade sig 
gøre, når forsikringsselskaberne ‘slipper bilerne løs’ d. 15. marts, og så følger fælles-arrangementerne vel snart 
efter. 
Aflysninger af de større  messer og markeder foruden planlagte løbs- og tur-arrangementer  strømmer fortsat ind.  

NEJ, vi er ikke alene om det. ESBJERG VETERANLØB 2021 har vi slet ikke annonceret, og vil i lighed med 2020-
udgaven kun kunne opleves på papiret, I stedet for løbet kan vi hurtigt lave nogle køreture, hvor antallet af 
deltagere er afpasset de aktuelt gældende Corona-restriktioner. Der er dejlige steder nok at køre  hen… 

VMK NYT er næsten det eneste i klubben, der ‘kører’ uændret. Lige som kunderne i butikkerne: Vi skal bare sørge 
for, at klubben stadig eksisterer, når man har fået magten over Corona’en og åbner op igen. Det gør den kun i kraft 
af, at alle medlemmerne - nye og gamle - betaler deres kontingent, hvor størsteparten iøvrigt går til produktion og 
udsendelse af VMK NYT. HAR DU BETALT? (se hvordan i VMK NYT nr. 321) Ellers kan du nå det endnu. Hvis 
ikke…så er dette det sidste nr. af VMK NYT du får tilsendt. 

Følg med på hjemmesiden vmklub.dk og facebook. 
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AUTODELE - VÆRKTØJ
AUTOKØLERE
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www.grindsted-bk.dk
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KOBLINGSSERVICE ApS
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mail: info@granly.dk · www.granly.dk
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GARAGESNAK

 
 
 
 

MIN MC - MIN BIL… 

I hvert nummer af VMK NYT forsøger vi at bringe 
en artikel, hvor der fortælles om et medlems 
køretøj og der vises masser af billeder af det. 

Derfor vil vi også gerne have dit bidrag - ta' en snak 
med Jørgen Lind om det på 20166614 eller send 
en email til formand@vmklub.dk 

MAN klør sig i græskarret, for hvad vil folk gerne læse; Men kan du ikke få det sagt, så få det sunget…som Beatles gjorde: Here 
comes the sun do do do, here comes the sun, and I say its all right. Little, its been a long cold lonely winter, little darling, it seems like 
years since its been here… Here comes the sun do do do, here comes the sun, and I say its all right, little darling, the smiles returning 
to the faces, it feels like years since it been clear. Here comes the sun do do do, here comes the sun, and I say its all right. 

EN tidligere kæreste bad mig tjekke olie på hendes Opel. Den manglede meget, så jeg bad hende ringe til Opelværkstedet, og 
bestille en oliepind i ekstralængde, hvilket hun så gjorde. Efter at have talt med værkstedet, hold kæft hvor blev hun hidsig. (Vi er ikke 
sammen mere). 

HESTEKRÆFTER sælger køretøjer, drejningsmoment vinder racerløb. (Enzo Ferrari) Er det sandt ? Moment er vel evne til at opnå 
omdr. til max hk ?? Skriv din mening om dette!! 

HVIS pulsen i klubben bliver lavere, falder vi i søvn; Men, en sømand ber ikke om medvind, han lærer at sejle. Vi har det lange lys på, 
for at få lavet et godt køreår for medlemmerne. Alle skal på vejen, er vor intention, også dem uden køretøj. Målet må være at dø med 
erindringer, ikke drømme. Og mc-folkene, som nok alle har fået pillet kamikazeinsekterne ud af skægget, skal ud og give fuld 
roulade, og have hjælmen banket i nakken ved gearskift til højt gear. Og ja, sæsonens første køretur er tæt på at være en erotisk 
oplevelse, og liv på jorden, gav lige mening igen. - Kvinden ved ønskebrønden: Jeg ønsker mig at være attraktiv for mænd. - Straks 
blev hun til en motorcykel! 

HUSKER DU ?? Alle har vi haft vor barndom. Hvad legede du med, og hvad legede du ?? Sjippetov, elastik, hinkesten, hulahopring, 
hønseringe, kridt, yoyo, marmorkugler og bolde. — Halli-hallo, alle mine kyllinger kom hjem, græsset gror, vugge abe, kantsten, mur, 
roulade, bom, antonius, krig, hinkerude, hoppe i elastik, sjippetov og paradis,ståtrold, put, tek, giv lyd, skibet er ladet med, tampen 
brænder. Det er i samspillet med andre, det væsentlige opstår. Det er her vi bliver til mennesker, og det er igennem sociale relationer, 
at vi bliver til, lige dem vi er.-- Ja ja, du har fattet budskabet: — VI VIL MEGET GERNE VÆRE FLERE I KLUBBEN — 

DAIHATSU CHARADE. Hvem husker ikke denne lille japanske sparegris, som supplerede Domis engelske udvalg omkring 1980. 
Her er en rigtig sparehistorie fra oktober 1981. At Daihatsu er en af de mest benzinøkonomiske biler, har vi her på DOMI aldrig været i 
tvivl om, og mange kundebreve og henvendelser har bekræfter dette. Vor egen tro og alle disse rosende ord, fik os til at gå i 
tænkeboks. Som ved tankeoverføring, blev vi kontaktet af den kendte motor- og sejlsports- og altmuligvovehals Hans Tholstrup, 
som havde kørt økonomiløb i Australien med bla Daihatsu. Han var i DK for at medvirke ved redigering af en bog om ham selv. En lille 
snak og en køretur i en Daihatsu, blev ideen til en køretur fra Skagen til Gedser, med høj hastighed og mindst muligt forbrug af 
benzin. Målet var at slå fast, at Daihatsu i almindelig trafik og underkastet vejr og vind, selv over lange distancer, let kunne køre over 
20 km/ltr. En henvendelse til FDM, gav som resultat, at FDM tilrettelagde en tur, minut for minut, med en gennemsnitshastighed på 
70 kmt. BP som også viste interesse for projektet, arrangerede med deres stationer i både Skagen og Gedser, de bedst ønskelige 
rammer for start og mål.Torsdag 22.10.81 startede Daihatsuen og Hans Tholstrup fra Skagen kl 705 med fuld tank. Børge pedersen 
fra FDMs tekniske afd var med som kontrollant og passager. Efter plomberingen af både benzintank og motorklap, gik turen ned 
gennem Jylland, hvor både blæst og regn samt tåge, gjorde forholdene typiske for en dansk efterårsdag. Tidsplanen blev holdt hele 
vejen over Fyn, og kl 1230 ankom makkerparret til Knudshoved, hvor færgen ventede på afgang til Halsskov. Kl 1400 startede sidste 
etape, som gik over Sjælland, ned til Falster. Så begyndte der at opstå problemer. Vi havde glemt at de små snoede veje, på denne 
årstid, er stærkt befærdet med traktorer, som efterlader en del jord og affald på vejene. Tidsplanen blev pludselig meget strammere 
end først antaget. Med en vågen kontrollant, der både holdt øje med hastighedsskilte, vejstriber og speedometer, blev der nu god 
brug for Daihatsu sportslige køreegenskaber og accelerationsevne. Alt gik dog som planlagt, og de 510 km fra start til mål, blev nået 
inden for tidsrammen. Efter at have passeret byskiltet i Gedser, blev der kørt direkte til den stedlige BPstation, hvor plomben til 
tanken blev brudt, og tanken fyldt op. En meget omhyggelig påfyldning, hvor intet blev overladt til tilfældigheder, hvilket bla indebar at 
kontrollanten var oppe at træde å kofangeren, så vognen vippede mest muligt under den lange påfyldning. (ca 5 min). Da de sidste 
dråber var hældt i tanken, vistes 23,8 ltr. (kr 128,76), hvilket svarer til et forbrug på 21,5 km/l. Resultatet, der oversteg selv vore 
bedste forventninger, fik den stedlige fotograf fra LollandFalster folketidende til at spørge, hvor man havde tanket sidste gang på 
ruten. Straks efter endt efterfyldning og registrering af resultatet, blev vognen overtaget af FDMs prøvestation i Lyngby, til en 
gennemgribende teknisk kontrol, der naturligvis, efter et par dages grundige undersøgelser meddelte, at vognen var i 
overensstemmelse med standardspecifikationerne. Det flotte resultat, 21,5 km/l, med en gennemsnitshastighed på 70 km/t, bliver 
givet ikke overgået i den nærmeste fremtid, det skulle da lige være af en anden Daihatsu. Udskrift fra bladet DOMIdyt, nr 12 25.nov. 
1981.

Medlem 85 Eli 
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