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Aktivitetskalender, indhold,
nye medlemmer,
evt. tur til England, m.m.
August:

3. Klubmøde.
6. Byfest i Årre, VMK deltager kl. 13-15, afg. Gjesing Fritidscenter kl.12.30, tilmeld: H. Ørsted. tlf.40887776
8. Tur til Mc-venner i Tobøl, guide: Poul E. Jensen, afgang Gjesing Fritidscenter kl. 18.30.
13. Sportsfest i Tistrup, VMK delt.10-14, afg. G. Fritidsc. kl. 09.30, tilmeld: H. Ørsted, tlf. 75127776/ 40887776.
September:
2. Veteranlastbiltræf kl. 10-16, Jysk Automobilmuseum, Gjern.
7. Klubmøde.
9. Lundø Classic Motor Show 10-16, info. tlf. 97538162 el. tlf. 97538018.
10. Veterantræf & pløjedag på Museumsgården Karensminde, Grindsted.
Oktober:
7. Klubmøde.
21.-22. Bilmesse og Brugtmarked i Fredericia.
November:
2. Klubmøde.
11. Stumpemarked i Herning.
December:
7. Klubmøde med julehygge.
Husk selv at medbringe kaffe, brød, øl eller vand på klubbens egne ture!

Indhold:

Velkommen til de nye medlemmer:

Aktivitetskalender / Evt. Englandstur..…………side 3
Esbjerg Veteranløb 2006 ..……………………..side 5
Aftenturen den 4. maj, guide: Kaj Nielsen ……side 11
Sommers Automobilmuseum…………………..side 12
Skema til udarb. af medlems- og køretøjsliste…side 15
Aftenturene den 17. maj og den 1. juni………...side 17
Skagen-Gråsten turen v. Pia Hansen…………...side 20
MhS nyhedsbrev ……………………………… side 22
Bestyrelsens konstituering ………..……………side 23
Stamtræ for engelske biler ……………………..side 24
Skagenløbet 2006……………………………… side 25
Køb, salg, bytte…………………………………side 26
Englændertræf i Løgumkloster…………………side 26

85 Eli Mortensen, Rønnevej 12, 6710 Esbjerg V.
109 Troels Andersen, Bogfinkevej 12, 6430 Nordborg.
158 Harald Mortensen, J.M.Terkelsensvej 19, 6731 Tjæreborg.
160 Wilhelm Muhs, Høgildgårdsvej 17, 7400 Herning.
189 Søren Hansen, Vesterhavsvej 95, 6830 Nørre Nebel.
213 Per Hildebrandt, Hjelmallé 17, 6200 Aabenraa.
Medlemmer i VMK betaler kontingent til
tiden – troede man!
Det er der 30, der ikke har gjort – så hører
du til blandt dem – og vil du undgå en rykker
- så skynd dig med at få betalt!

Stumpemarked i England i september – så er det sidste udkald!
Det er nu tiden til at finde ud af, om der er tilslutning nok til den tidligere omtalte tur til International Autojumble den 9. og 10.
september i Beulieu. Turen vil - efter en sondering blandt medlemmerne - foregå med fly Billund – Gatwick, og så videre med
bus derfra til Southampton, (omvendt på turen hjemad).
Program for turen:
Fredag den 8. september, kl. 17.10: Afgang fra Billund Lufthavn.
kl. 21.00: Ankomst hotel i Southampton.
Lørdag den 9. september, kl. 09.30: Afgang hotel.
kl. 10.00: Ankomst International Autojumble.
kl. 17.00: Afgang International Autojumble.
kl. 17.30: Ankomst hotel.
Der kan evt. arrangeres fællesspisning om aftenen.
Søndag d. 10. september, kl. 09.30: Afgang hotel.
kl. 15.00: Afgang International Autojumble.
kl. 19.15 Afgang Gatwick Lufthavn.
kl. 21.55: Ankomst Billund Lufthavn.
Pris: 3200,00 kr./pers. i dobbeltværelse ved min. 30 personer. Tillæg for enkeltværelse 500,00 kr..
Prisen inkluderer: Kørsel i turistbus Esbjerg Vejen - Billund Lufthavn, og retur. Fly Billund – Gatwick og retur. Kørsel i
turistbus Gatwick – Southampton og retur, kørsel d. 09.09. og 10.09. fra hotel til International Autojumble og retur 9.09., og
2 x overnatning i dobbeltværelse med morgenmad i Southampton.
Af prisen på 3200,00 kr. udgør flybilletprisen 1348,00 kr. pr. person (med prisen d.d.) og den forventes også at være gældende
i september, men endelig pris kendes først ved bookingen.
Betaling og bindende tilmelding for turen sker til: Victours, Vesterstrand 32, 6710 Esbjerg V,
tlf. 75122324 eller på Sydbank konto nr. 7701 0268621, senest den 14. juli 2006!
Bemærk: - Det er en betingelse for turens gennemførelse, at der er min. 30 deltagere!
- Såfremt det efter den 14. juli viser sig, at der ikke er min. 30 tilmeldte deltagere, vil de indbetalte
penge blive tilbagebetalt, - så derfor husk ved indbetalingen for turen:

at anføre Englandstur, og at opgive tydelig afsender!
Dette nummer af VMK NYT er udsendt til samtlige deltagere af VMK løbet 2006
VMK NYT 31. årg.
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Esbjerg Veteranløb
2006.
E -fter en travl periode - ikke mindst for løbsudvalget – oprandt morgenen, hvor udvalget og hjælpere
mødtes tidligt for at få de sidste forberedelser på plads.
Kl. 08.20 kom det første køretøj, og pludselig var der en jævn tilstrømning af deltagere, der skulle
registreres, så banklokalet summede af aktivitet, men også af hygge blandt de mange veteraner, der nød
morgenkaffen, inden de skulle ud og møde løbets udfordringer.
Løbet havde i år 107 tilmeldte køretøjer, heraf var de 27 motorcykler, så det var det største antal, der har
deltaget i Esbjerg Veteranløbene. Det var også et stort publikum, der nød det flotte syn af de mange
nypudsede og skinnende køretøjer i Kongensgade og Stormgade, der var afspærret til formålet.
Kl. 10.00 bød VMK’s formand deltagere og publikum velkommen til arrangementet, og så overtog
starteren Henrik Vallø mikrofonen for at præsentere og starte kørerne, der så forsvandt op ad Esbjergs
flotte gågade med en politimotorcykel i spidsen.
Fra Esbjerg City kørte man ud af byen mod øst, og første stop var ved Olsens Paradis i Vejrup, hvor man
så kunne prøve lykken ved de 2 lykkehjul. Deltagerne havde også lejlighed til at få en snak med de andre
veteraner inden turen gik videre mod målet, idet løbet i år kun havde 1 stop med en opgave.
Under hele turen var der også tid til at udfylde den udlevere tipskupon med 12 spørgsmål indenfor
trafikteknik og færdselslov.
De sidste køretøjer var lige knap nået frem til målet inden dagens tørvejr blev afløst af regnvejr med
kraftige regn – og haglbyger, hvilket ødelagde det planlagte træf, og var årsag til at kaffebord og
præmieoverrækkelse var afsluttet en times tid før planlagt.

Tipskuponen – med de 12 rigtige svar!
Sp.- Benævnelse
mål
A Antal mc-fabrikker i England
gennem tiderne? 400/550/700.
B Hvad er promillegrænsen i Danmark?
0,50/0,20/0,80 o/oo
C Wankelmotorens opfinder?
Østriger/Tysker/Belgier
D Må mc. føres v. siden af andet
køretøj?
Ja/Ved ikke/Nej.
E Hvilket mærke er ikke en mc karburator? Amal /Solex / Dilute.
F Må en cyklist tale i håndholdt mob.
tlf. under kørsel? Nej/Ja/I mørke.
G Citroèn bilen m. lavest luftmodst.
Traction 1934/GSA 1980/DS 1956?
H Ansvar f. sikkerh.udstyrs anvendelse
i bilen? Passager/Fører/Kørelærer.
I Hvor bliver motorolien varmest?
Ved: Stempelringe/I lejer/I bundkar.
K Klippekortordningen indførtes i DK?
1/7-2003/1/11-2004/1/9-2005.
L Ældste køretøj der deltog i løbet:
Bil / Mc./ Bil og Mc.?
M Afstand til vejkryds v. parkering:
5 m / 20 m / 10 m ?

VMK NYT 31. årg.

Løbets vindere – og præmietagere!

Nr. 1: Jørgen Kruger, Esbjerg.
Nr. 2: Finn Schelde Hansen, Vamdrup.
X Nr. 3: Peter M. Hansen, Esbjerg.
Nr. 4: Thomas Petersen, Bolderslev.
X
Nr. 5: Hans Larsen, Esbjerg.
Nr. 6: Christian Schmidt, Esbjerg.
X
Nr. 7: Kim Tønnies, Vejen.
X Nr. 8: Peter Stage, Bramming.
Nr. 9: Tim Nielsen, Esbjerg.
X Nr. 10: Steen Falsner, Esbjerg.
Nr. 11: Knud E. Pedersen, Sunds.
X
Nr. 12: Christian Madsen, Bramming.
1 2 3

X
X
X
X
X
X
Løbets vinder: Jørgen Kruger.
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Esbjerg Veteranløb
2006.

T.v.:
Morgenmaden
klargøres, og ved
registreringen er
man klar til at
modtage de
mange deltagere.

T.h.:
Travlhed før løbet
med morgenmad,
og med at få
orden i papirerne.

T.h.:”Hvad synes
du vi svarer?”
T.v.:
Opstillede motorcykler og biler i
Stormgade.

T.h.:
Formandens velkomst og åbning
af løbet.
Starter Henrik
Vallø i gang med
præsentationen af
kørerne.

Så var løbet i
gang, og t.h. er
det John Andersen
i sin flotte
nyrenoverede
Opel Olympia
Rekord, der
starter.
VMK NYT 31. årg.
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Esbjerg Veteranløb
2006.

Tv.: Opel P6
Touring, 1932,
(Hans Sørensen)
Th.: MGA, 1960
(E.N. Hansen).

Herover fire raske drenge med eller uden pige bagpå:
Fra venstre:
Triumph T100, 1956, (Bent
Nielsen) AJS 30/G11, 1958,
(Lars Ørsted) – BMW
R67/2, 1953, (Jens Aksel
Wilhelmsen) – BSA Super
Rocket, 1958, (Hans
Schmidt)
Th.: BMW R71, 1939,
(Peder Hejn)
Bilerne tv.: Mercedes
170V, 1939, (Arne Lange) Chevrolet Cabriolet, 1931,
(Hans E Holst).
Th.: Løbets mindste bil:
Goggomobil TS 250 Coupe,
1967, ( Anton Sørensen).

VMK NYT 31. årg.
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Esbjerg Veteranløb
2006.
Tv: Familien Grønnes
Familiebil en Morris
Minor Saloon MK 2,
1938.
Citroën B11, 1937(Niels J. Nielsen).
Th: Volvo P 1800S,
1934 – (E. Schmidt).
Volvo 544, 1962 (Thorne Jensen).

Så kommer pigerne,
tv:
Pia Hansen på en
BMW R69, 1967, og
th:
Karin Dockweiler på
en Triumph T 100,
1954.

Forneden:
Tv: Trængsel på de
små veje.
Th: Besøget i Olsens
Paradis.

VMK NYT 31. årg.
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Esbjerg Veteranløb
2006.
Th: Parkerede
motorcykler ved
Olsens Paradis.
Tv: Posten med
prøv lykken ved
Olsens Paradis.

Biler og
motorcykler i
mål og parkeret
ved Sønderskov
Hovedgård.

Der skaffes -

der spises og

drikkes kaffe.

Henrik Vallø
uddeler
præmier, og
formanden
afslutter
Esbjerg
Veteranløb
2006.
Løbsledelsen siger tak for i år –
på gensyn ved Esbjerg Veteranløb 2007

VMK NYT 31. årg.
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Aftenturen den 4.maj
2006
Aftenens deltagere samledes ved Gredstedbro Banegård – t.h., og med
vores guide – Kaj Nielsen - i spidsen kørte vi ud af Gredstedbro mod øst,
og Kaj førte os gennem områder, mange af os aldrig havde set før, men
det var en meget smuk natur, vi denne sommeraften gennemkørte.
I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme – det følte man denne aften man behøver ikke rejse udenlands for at se skønne steder, og selv om
man har passeret de 70, frydede man sig over at sidde på en 50 år gammel
motorcykel og bare køre derudad, imens man inhalerer alle gode og
mindre gode lugte fra det man passerede, samtidig med at det ene smukke
landskab efter det andet passerede forbi.
Vi passerede Hjortlund, Villebøl, Bobøl, Åtte Bjerge, Foldingbro,
Kalvslund, Obbekær, Tange og kom så til målet Ribelund Museum – t.h..
Museets leder Louis Madsen i datidens uniform indviede os i hvordan
hverdagen havde været på Ribelund for de anbragte og personalet. Han
blev selv ansat som elev i 1952.
1865 betegnes som ”De Kellerske
Anstalters” fødselsår, idet professor
Johan Keller oprettede en institution i
København, kaldet ”Abnormanstalt”. I
1898 indviedes institutionen i Brejning
og i 1907 institutionen ved Ribe. Ribeinstitutionen lå dengang uden for byen, angiveligt for at
beboerne kunne få lys og luft, og ikke være til gene for omverdenen. Beboerne skulle
opdrages med en moders kærlighed og en faders strenghed. I de efterfølgende år kom der
flere institutioner til eks. på Livø for arbejdsføre mænd, og på Sprogø for arbejdsføre kvinder,
og her har 500 kvinder i årene 1921 til 1961 har haft ophold. I 1920 købtes Ribe fattiggård og
blev indrettet til 32 arbejdsføre mænd. 1929 købtes Løgumgård Efterskole og blev en filial af
Ribe institutionen. Løgumgård og Ribe dækkede Sønderjyllands, Ringkøbing og Ribe amter.
Grundet pladsmangel blev Nørrelunds afd. med plads til 320 beboere bygget fra 1956-1962.
Åndsvaghed er en defekttilstand i hjernen. I 1952 regnede man med, at 2 % af befolkningen var åndsvage og 80 % heraf var
arveligt betonet, 20 % er opstået i barneårene ved fødselsskader, mæslinger, minigitis, etc. Der skal ikke megen fantasi til at
forstå det kulturchok, der møder såvel barn som voksen ved at komme fra hjemmet og blive anbragt på en afdeling med op til
90 beboere. I 1960 var der et personale på 13 til 90 beboere, og i 1980 var der et personale på 12 til 9 beboere!
De mandlige beboere blev beskæftiget ved landbrug, gartneri, vaskeri, værksteder og hjælpearbejde på afdelingerne. De
kvindelige beboere beskæftigedes ved arbejde i køkken, vaskeri, vævestuer, systuer eller som hjælpepiger. Både mænd og
kvinder kunne også komme uden for institutionen for at arbejde, og for mændenes vedkommende var det til midten af 60’erne
obligatorisk, at man lod sig sterilisere for at komme ud.
I 1959 kom Bank Mikkelsens reform, og i 1967 blev det første par viet i Ribe og fra 1970 var der udflytning til bofællesskab.
Personaleforhold: Der var 3 års elevtid, arbejdsugen var på 48 timer, og man kunne have en 3-delt arbejdsdag, men så havde
man også 14 dages ferie. På værelserne måtte man have gæster til kl. 22.00, og kl. 23.00 skulle lyset være slukket Efter udstået
elevtid skulle man søge om tilladelse til at gifte sig, ligesom man skulle søge om tilladelse til at flytte uden for institutionen.
Overalt gjaldt det om at kende sin plads i hierarkiet.
Ribelund Museum blev åbnet i 1992. Louis Madsen fortalte og fremviste de udstillede uniformer og hjælpemidler, der var
blevet brugt. Nogle af hjælpemidlerne var ret uhyggelige at blive konfronteret med.
Selv om emnet måske ikke har med veterankøretøjer at gøre, så var dette glimt fra fortiden også af interesse, fordi det vedrører
os alle. Tak til Louis Madsen for et udmærket besøg.
Efter besøget på museet samledes de 23 deltagere ved den
lille dyrepark i nærheden af Ribelund, hvor vi hyggede os
sammen mens vi fik skyllet vejstøv, etc. ned.
Dette var sidste punkt på dagens program, så derefter skiltes
vi og kørte hjem, en skøn aften med en fantastisk fin tur
under Kaj’s ledelse – tak for det Kaj!
Tekst LM / HØ/ Foto FPO.

VMK NYT 31. årg.
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Besøg på Sommers
Automobilmuseum
Sommers museum på Nærum hovedgade.
Under en Københavner – tur i marts 2006 besøgte jeg dette nye
museum. Museets ydre rammer er en nydelig bygning opført til
formålet, og når man kommer indenfor, er man i et
veldimensioneret veterankøretøjsmuseum, hvor de mange
skønne køretøjer bliver flot præsenteret, og hvor man straks
føler sig hjemme i miljøet. Museet har omkring 100 perler af
gamle historiske køretøjer udstillet, og heraf er nogle gengivet
på billederne her.
Billeder fra oven:
Rækken t.v.:
Bugatti Brecia
TypeT13, 4 cyl.,
1496 ccm.
Morris 8, 1935, og
Austin Swallow
1931, 4 cyl.,
747 ccm.
Bentley Red Label,
1925, 4 cyl., 2996
ccm.
Renault Type AG,
1908, 2 cyl.,
1060 ccm.
Rækken t.h.:
Museets
frontfacade.
Wolseley Hornet
Swallow, 1932, 6
cyl., 1271 ccm.
Sommer’s egenproduktion:
Oscar 1984, 2316
ccm.
S 1, prototype,
1950, 2 cyl.,
boksermotor,
1005 ccm.
Joker, 1972, 4 cyl.,
1986 ccm.
VMK NYT 31. årg.
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ÅRGANG STAND RUNA

BEMÆRKNINGER

Det udfyldte skema indsendes til Finn Stepping - senest den 31. august 2006.
Vær omhyggelig med udfyldelsen af kolonnen ”MODEL”, brug oplysningerne i instruktionsbog, registreringsattest, m.m., - eks. er det
ikke nok for en VW at skrive ”Boble”, hvis det er en type 1! Brug oplysningerne i instruktionsbog, registreringsattest, m.m..

MODEL

I kolonnen køretøj – sæt kryds, og i kolonnen RUNA sættes kryds, hvis køretøjet er forsikret i RUNA gennem VMK.
I kolonnen bemærkninger kan bl.a. anføres, hvad det er for et køretøj, der er
krydset af under ”ANDET”.

I kolonnen mærket STAND anvendes følgende forkortelser:
- RI = Restaureret og indregistreret køretøj.
- R = Restaureret ikke indregistreret køretøj.
- I = Urestaureret men indregistreret køretøj.
- O = Helt originalt, urestaureret køretøj.
- UR = Køretøj under restaurering.
- UH = Urestaureret der henstår.

BIL MC ANDET MÆRKE

Adresse:
Post nr./ By:
Tlf.:

Medlemsnummer:
Efternavn:
Fornavn:

Oplysningsskema vedr. køretøjer - afleveres til: Finn Stepping, Debelvej 201, 6855 Outrup, tlf. 75251742

Vestjysk Motorveteran
Klub
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Aftenturene den 17. maj
og den 1. juni 2006
Den 17. maj blev månedens anden aftentur med guide afholdt. Vores guide
var Finn Stepping. Vi startede fra Esbjerg Fritidscenter, og så gik det ud i
den vestjyske natur. Vi passerede bl.a. Tarp, Bryndum, V. Nebel, Søhale og
Hjortkær inden vi nåede frem til Årre, hvor vi først besøgte:
Brødrene Gert og Knud Jespersens store samling af motorcykler.
Det var brødrenes far,
der var begyndt at samle
på motorcykler. Den
første købte han i 1969,
og det var en BMW R61
fra 1938, der i mange år
havde
stået
halvt
begravet i mosejord.
Han tilbød ejeren 200
kr. for den, men det
ville ejeren overhovedet
ikke acceptere – han
måtte få den for 150 kr.!
Brødrenes
samling
består i dag af ca. 60
motorcykler
af
forskellige mærker, men
flest BMW’er, og de 35
var fra før anden
verdenskrig. Der var
mange
spændende
maskiner, den ældste
var en BMW R 47 på
500 ccm fra 1927,
kraftige
BMW’er
anvendt af det tyske
militær under krigen,
var der også et par
stykker af. Det var
maskiner,
der
var
konstrueret til at klare
ekstremt,
vanskelige
forhold eks. havde de
træk på sidevognshjulet.
For motorcykelfolk var
det spændende at se de
gamle mærker som bl.a. AJS, TWN, Triumph, Zündapp og så alle
BMW’erne.
I samlingen var der også en del nyere japanske motorcykler.
Efter dette hyggelige ophold, hvor Gert og Knud fortalte, og hvor deltagerne blandede sig i diskussionen om motorcykler, gik
turen videre til vort næste besøg i Årre. Tak til de 2 brødre fordi vi måtte komme og se deres samling.
Per Hundbøl’s samling af traktorer.
Vel ankommen til Årre’s anden samling af veterankøretøjer, fik deltagerne
lejlighed til at se, høre og lære en hel del om traktorer, et emne der for flere
ikke var så kendt. Den fine samling på 10 traktorer var et flot syn,
nypudsede og velplejede, som de var opstillet.
Per havde virkeligt gjort et godt stykke forarbejde inden vort besøg.
Blandt traktorerne var der de for nogle de velkendte gamle Ferguson, der i
årene efter den anden verdenskrig kom til landet, og var med til at sætte
gang i dansk landsbrug.
Af kendte traktormærker var der yngre Ferguson og Massey-Ferguson
eksemplarer, men af ukendte - og måske mere spændende - mærker var der
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Aftenturene den 17. maj
og den 1. juni 2006
en lille og en stor
Hundebøl traktor.
Den lille var
sammensat af
forskellige dele
fra andre køretøjer, der var bygget
sammen med
Per’s egne
konstruktioner.
Den store var et
Super Fordson
Major chassis,
der var ændret
og tilpasset bl.a.
Se det er en maskine, der kan sætte skub
motoren, som var
i en Mercedes Benz eller en Fiat 600!
en 12 cylindret V – motor med et cylindervolumen på 27.000 liter.
Motoren har oprindelig siddet i en Centurion tank.
Næsten alle traktorerne blev startet, så vi kunne høre motorgangen,
men Centurion-motoren gjorde nok mest indtryk på deltagerne - den
kunne høres over det meste af Årre by – men den var også oprindeligt
bygget til at kunne klare vanskelige forhold under krigsforhold..
Per’s veteraninteresser er alsidige, så han havde selvfølgelig også en
motorcykel. Det var en 1-cylindret Panter på 600 ccm, med stor
slaglængde og deraf følgende stor stempelhastighed, men motorlyden
var sød musik i mange af deltagernes ører. Mætte af indtryk fra denne
aftens besøg sluttede vi af med en tak til Per for arrangementet, og så
sluttede den officielle del af turen.
Også aftenens guide Finn Stepping, skal have en stor tak for
tilrettelæggelsen af aftenen med den fine rute ad hvilken du førte os
frem til Årre, og for de 2 besøg. Igen kunne man køre hjem efter en dejlig aften.
Tekst HØ/ Foto FPO.

Aftenturen den 1. juni 2006.
Aftenturen var oprindeligt planlagt til at skulle være et besøg
hos firmaet Jyllak i Agerbæk, med Kristian Mogensen som
guide, men desværre kom der i sidste øjeblik forhindringer i
vejen for besøget, desværre kan sådant ske. I stedet for blev
der - med Lars Nørgårds hjælp - i hast arrangeret et andet
besøg hos den forhenværende smedemester i Guldager.
Sommeraftenen nydes på vej til besøget i Guldager.

Hos Forhenværende smedemester Kristian Jakobsen i
Guldager blev deltagerne blev præsenteret for et rigtigt
gammelt smedeværksted og for forskellige samlinger af
gammelt værktøj og mange andre gamle ting, så det blev trods
alt en rigtig god og interessant aften, og Kristian Jakobsen
skal have tak for, at han med så kort varsel reddede aftenen
for os. Er der medlemmer, der er kørt direkte til Jyllak, håber
vi, de trods alt også har fået en fin aftentur ud af det.
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Aftenturene den 17. maj
og den 1. juni 2006

Smeden demonstrerer gamle værktøjer.

Flere antikviteter.

Blandt de mange spændende værktøjer fra en svunden tid
var også denne driftsikre boremaskine, som under stor
bevågenhed blev demonstreret.
Til slut overrakte Lars Nørgård en lille gave til Kristian
Jakobsen som en tak fra VMK for den fine aften.
Tekst LN/Foto FPO.

Den 6. og 7. juni havde Esbjerg-Fanø Rotary Klub besøg af en række fine veteranbiler fra hele Europa. Den 7. juni kl. 10.30
blev de sendt af sted mod København af Arne Kromann, Esbjerg. Blandt køretøjerne var der en Maserati Mistral, årgang
1966 med en motor på 4000 ccm – den ses på billedet herover til højre.
Tekst/foto: HØ, juni 2006.
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Skagen – Gråsten
2006
Skagen – Gråsten 2006 af Pia Hansen, Esbjerg
Igen i år var vi en lille flok der deltog i løbet fra Skagen til Gråsten. Torsdag d. 25 maj blev der sat 2 sidevogns og 2
solemaskiner på traileren ”som skulle være opsamler” for at starte turen til Skagen fra Esbjerg.

I forvejen var der kørt 2 stk. Solemaskiner. Undervejs gjorde vi
holdt for at indtage et lettere måltid i det grønne.

I år havde vi sørget for at få bestilt værelser på vandrehejmmet i
Skagen og maskinerne havde vi fået opstaldet i en privat garage.
Om aftenen mødtes vi sammen med de andre kørere på
Sømandshjemmet hvor løbsskilte blev udleveret så alle var klar til start
på en 4 gr.
kold fredag morgen. Formanden ”Harry Ørsted” kom og hilste på.

I Havndal, lidt nord for Randers var der indlagt en lille pause for
derefter at følge Drengene fra havndal ”Mc-klub” gennem et smukt
landskab til Randers. I år var frukostpausen igen i Skanderborg men
det var flyttet Sølund, et smukt område der bl.a. beboes af spasdisk
hadicappede.
Efter 9,5 time og 388 km ankom vi til Gråsten hvor vi som
sædvanlig havde lavet en lille camp af telte og campingvogne.

Skagen - Gråsten den 26. maj 2006. af Harry Ørsted, Esbjerg
VMK NYT 31. årg.
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Skagen – Gråsten
2006
Som optakt til Oldtimerløbet i Gråsten deltog 58 motorcykler i årets løb fra Skagen til Gråsten fredag den 26. maj. I tiden op til
kl. 8.00 var der stor trafik af ankommende motorcykler og interesserede tilskuere ved parkeringspladsen på Grenen. Efter en
kort velkomst af Troels Bredahl kunne Helge affyre en hundepistol og sende de deltagende kørere af sted sydpå. VMK var
også repræsenteret i løbet idet der deltog 6 medlemmer som kørere, og 2 opsamlervogne med mandskab fra VMK.

De deltagende motorcykler samles, de sidste
forberedelser gøres og de sidste informationer udveksles.

Feltet ved at være samlet, og så går det derudad – 388
km sydpå - med Pia i front.
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Nyhedsbrev fra MhS,
nr. 2, april 2006 - forkortet
(interesserede kan se referatet uforkortet på www.motorhistorisk.dk)
Tilbagebetaling af vægtafgift af veterankøretøjer
Vi har haft en henvendelse om muligheden for at få refunderet vægtafgiften på et veterankøretøj, der i en periode ikke
anvendes. Dette kan f.eks. være på grund af, at køretøjet er under istandsættelse og ejeren af en eller anden grund ikke ønsker
at afmelde køretøjet.
Ifølge Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 114 af 19. februar 1998 er det mulighed for at få tilbagebetalt vægtafgiften,
såfremt køretøjet er registreret her i landet før den 1. april 1958, og nummerpladerne har været deponeret i et
forsikringsselskab i en samlet og ubrudt vægtafgiftsperiode.
Når tilbagebetalingen ønskes, skal man have en erklæring fra forsikringsselskabet om deponeringens varighed. Erklæringen
skal indeholde oplysninger om køretøjets registreringsnummer, og skal sammen med den originale registreringsattest og en
anmodning om tilbagebetalingen indsendes til Rigspolitiet.
Det har imidlertid vist sig, at det ikke er alle forsikringsselskaberne, der vil opbevare nummerplader.
Morten Qvistgaard.
Nye regler om selebrug
Den 1. maj 2006 træder nye regler vedrørende seler i kraft. Reglerne betyder bl.a. en udvidet pligt til anvendelse af seler samt
begrænsninger i antallet af passagerer, der må befordres. Der er også ændringer vedr. børn under 3 år og børn der er over 3 år
gamle men ikke over 135 cm. høje. Reglerne er en implementering af EU’s ”seledirektivt”
De nye regler går i korthed ud på følgende:
Selepligten udvides til som altovervejende hovedregel at gælde alle førere og passagerer i et køretøj.
Der må ikke befordres flere passagerer end der er siddepladser forsynet med sikkerhedsudstyr (sikkerhedssele).
Reglen gælder kun biler, hvor der allerede er monteret sikkerhedsseler eller fastholdelsesanordninger på
siddepladserne på henholdsvis for- og bagsæde. Det gør ingen forskel, om selerne er monteret ”frivilligt” eller det
følger af udstyrsbekendtgørelsen.
Er der tale om et køretøj lovligt uden seler på bagsædet gælder bortset fra børn under 3 år og over 3 år med en
legemshøjde på mindre end 135 cm, kun de hidtidige begrænsninger i anvendelsen af bagsædet (færdselslovens § 82)
Hovedreglen vil altså fortsat være, at biler, der er lovlige uden seler (d.v.s. indregistreret 1. gang før 1. juli 1969) og biler
alene forsynet med seler på forsædet ( d.v.s. biler indregistreret efter 1. juli 1969 og indtil 31.marts 1989) fortsat kan anvendes
som hidtidig. Reglerne medfører da heller ikke ændringer i udstyrsbekendtgørelsen.
Der gælder dog følgende begrænsninger:
Børn under 3 år skal befordres i køretøjer, hvor der forefindes sikkerhedsseler, hvortil der kan monteres særligt
tilpasset (og godkendt) sikkerhedsudstyr. Dette betyder, at børn under 3 år ikke må befordres i køretøjer, der ikke har
sikkerhedsseler uanset bilens alder. Der gælder ingen overgangsregler.
Børn over 3 år men med en legemshøjde på under 135 cm, skal i køretøjer, der hverken på forsæde eller bagsæde har
sikkerhedsseler, sidde på bagsædet. Børn i denne kategori må ikke befordres i køretøjer, der kun har forsæder, og
hvor der ikke er monteret sikkerhedssele, hvortil der kan monteres særligt tilpasset (og godkendt) sikkerhedsudstyr.
Disse regler gælder uanset bilens alder. Der gælder ingen overgangsregler.
I køretøjer, der kun har sikkerhedsseler på forsædet, skal barnet placeres her. Har man flere børn med, der er over 3
år gamle, må disse godt placeres på bagsædet, selvom der her ikke er seler. Er man f. eks 2 voksne og 1 barn i en bil,
der kun har seler på forsædet, skal barnet prioriteres og placeres på forsædet med sikkerhedsudstyr anvendt. Er man
2 voksne, skal begge voksne sidde foran og seler anvendes. Overgangsreglen får ikke betydning, da antallet af
passagerer ikke begrænses af antallet af seler.
Vær dernæst opmærksom på, at de nye regler gælder, såfremt bilen rent faktisk er monteret med seler. Det betyder at
Er en bil fra før 1. juli 1969 monteret med seler på forsædet, men ikke på bagsædet, skal børn i de 2 nævnte kategorier
sidde på forsædet. Er forsædet allerede optaget af et barn, kan øvrige børn over 3 år placeres på bagsædet (hvor der
ikke er sele). Et barn under 3 år må ikke placeres på bagsædet.
Er der monteret seler både på for- og bagsæde gælder de nye regler i sin helhed.
Børn over 3 år, og med en legemshøjde på mere end 135 cm behandles på samme måde som voksne, dog påhviler det føreren
at påse, at reglerne overholdes af passagerer, der er under 15 år.
Mads Thyregod
Tekniske krav til gamle motorkøretøjer
Vi har skrevet at de tekniske krav til motorkøretøjer kan findes i Detailforskrifter for motorkøretøjer som bliver opdateret en
gang om året. Disse forskrifter går imidlertid ikke længere tilbage end til 1977. Vil man vide hvilke regler der gælder for
køretøjer fra før 1977 skal man gå ind på Færdselsstyrelsens hjemmeside, www.fstyr.dk, Krav til køretøjer, Vejledning om syn
af køretøjer. Der kan man så vælge afsnit afhængig af emne. Der står punkt for punkt fra hvornår en given regel gælder.
Man skal også være opmærksom på at man der kan finde eventuelle nye regler for ældre køretøjer. Fra 1. april i år blev der
lempet på reglerne for skævbremsning for biler med mekaniske bremser. Har man en bil nyere end 1966 som er anmeldt til
veterankørsel - det kan man som bekendt nu med 35 år gamle biler – kan man nu få godkendt hvide forblink og røde bagblink
hvis det er det originale.
Niels Jonassen
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Nyhedsbrev fra MhS,
nr. 2, april 2006 - forkortet
Nye regler - vurderingsmænd afskaffes
Folketinget har vedtaget en ændringslov til lov om registreringsafgiftsloven, der betyder, at den hidtidige ordning med
vurderingsmænd afskaffes, og at der i stedet indføres et klagesystem med bl.a. etablering af motorankenævn (lov nr. 1409 af
21. december 2005).
Efter det indtil 1. april 2006 gældende ordning, var de afgørelser, der blev truffet af vurderingsmændene vedrørende
fastsættelsen af den afgiftspligtige værdi af brugte køretøjer i praksis endelige afgørelser, der ikke kunne indbringes for anden
administrativ myndighed (men alene for domstolene). Lovændringens primære formål er således at styrke borgerens
retssikkerhed på dette område ved at indføre et klagesystem.
Ændringerne indebærer ingen ændring i principperne for værdiansættelsen. Denne sker fortsat efter følgende bestemmelse:
”Den afgiftspligtige værdi af et køretøj, der er mere end 35 år gammelt, og som fremtræder som ved første registrering, er
køretøjets brugsværdi”.
Den administrative praksis, hvorefter denne værdi fastsættes til ca. 40 % af den oprindelige nypris ændres heller ikke.
Og det er fortsat en god ide i sådanne sager at kræve aktindsigt (som part i sagen i medfør af forvaltningsloven).
De nye regler, der har været gældende siden 1. april 2006, betyder, at den afgiftspligtige værdi af brugte køretøjer nu fastsættes
af told- og skatteforvaltningen. Efter lovforslagets bemærkninger vil disse sager blive henlagt til told- og skatteforvaltningerne
i Ålborg, Århus, Odense og Høje- Taastrup.
Afgørelser truffet af skatteforvaltningen i sådanne sager kan indbringes for motorankenævnet, der består af 3 medlemmer. De
udpeges af skatteministeren. Et medlem skal være teknisk kyndigt og et medlem handelskyndigt. Disse 2 medlemmer udpeges
efter indstilling fra hovedorganisationerne af bilejere.
Der gælder en klagefrist på 3 måneder.
Afgørelser truffet af et motorankenævn kan indbringes for Landsskatteretten.
Mads Thyregod
Det nye kørekorts direktiv fra EU
Den 27. marts 2006 enedes EU´s medlemsstaters transportministre om en formulering, som var foreslået i 2005 af det
daværende formandskab i EU (Luxembourg) – en formulering, som var blevet uformelt godkendt af EU parlamentet sidste
sommer. I teksten står der bl.a. at
Der vil blive indført et fælles kørekort i kreditkort format og det vil have forbedrede, indbyggede sikkerheds
egenskaber
De nuværende 110 forskellige kørekorts typer vil gradvist blive udfaset
Efter ikrafttræden af dette direktiv vil medlemsstaterne have 26 år til at få erstattet de nuværende kørekort
Medlemsstater vil kunne introducere en microchip i det nye kørekort. EU´s data beskyttelsesregler vil skulle
respekteres i alle tilfælde
Gyldigheden af kørekortene vil blive begrænset. I teksten foreslås 10 års gyldighedsperiode med mulighed for at de
enkelte stater kan forhøje gyldighedsperioden til 15 år. De enkelte medlemsstater kan selv beslutte om de vil indføre
lægekontrol i forbindelse med fornyelse af et kørekort, når gyldighedsperioden udløber
Med hensyn til kørsel med trailere, vil det blive tilladt førere med et ”B” kørekort at køre et køretøj med en tilladt
bruttovægt der ikke overstiger 3500 kg og som er bygget til ikke at kunne medbringe mere end 8 passagerer ud over
føreren sammen med en trailer, hvis tilladte bruttovægt ikke overstiger 750 kg. Hvis trailernes tilladte bruttovægt
overstiger 750 kg og den tilladte totale bruttovægt for køretøj + trailer ikke overstiger 4250 kg, skal ”B” kørekortets
indehaver deltage i et kursus og den enkelte EU medlemsstat kan kræve at der aflægges en prøve. Dette er den tekst
man er enedes om – og den er noget lempeligere end det forslag der oprindeligt var fremsat af kommissionen.
Med hensyn til kørekort for motorcykler, så er teksten stadig ikke tilfredsstillende – specielt fordi den fordrer
uddannelse og aflæggelse af prøve mellem A2 og A motorcykler. Motorcykel organisationerne arbejder på en
revurdering af mulighederne.
EU parlamentet har nu til opgave at vedtage – eller forkaste – denne formulering i de kommende måneder. Det er imidlertid
hensigten at støtte formuleringen for dermed at kunne undgå yderligere langvarige diskussioner. Hvis det vedtages, vil
direktivet træde i kraft i slutningen af 2006 – og det vil derfor være anvendeligt senest i slutningen af 2012.
Ovenstående er en af nyhederne i FIVA´s marts udgave af Nyt fra EU.
Svend Aage Tholstrup

Bestyrelsens konstituering.
Efter generalforsamlingen den 6. april 2006 har bestyrelsen konstitueret sig på følgende måde:
Formand og redaktør for VMK NYT: Harry Ørsted.
Næstformand, sekretær, medlem af redaktionskomite og webmaster : Kurt Sihm.
Kasserer og medlem af redaktionskomite: Carsten Henriksen.
Løbsleder, fotograf: Finn P. Olesen.
Forsikring og registrering: Lars Nørgård.
Klubmestre m.m.: Karin og Hans Jørgen Dockweiler.
Suppleant: Henrik Vallø.
Uden for bestyrelsen – bibliotekar: Finn Stepping.
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Engelske bilers stamtræ.
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Ældre mænd på ældre
motorcykler.
Skagensløbet den 25., 26. og 27 maj 2006.
Lørdag den 27. maj stod man igen og ventede på de mange gamle motorcykler, der skulle ankomme til parkeringspladsen bag
rådhuset. Kørerne var startet i
København torsdag den 25. maj kl.
07.00, og kl. ca. 15.15 ankom de første
deltagende kørere.
Til årets løb var der tilmeldt 244
motorcykler, hvilket var ny rekord. På
den 650 km lange tur var der udgået 30
med maskinskade, men man bliver
virkeligt imponeret over at se de
ankommende cykler, der alle er over 70
år gamle - ikke mindst de mange sjove
og spinkle konstruktioner - som bl.a. løbets ældste motorcykel en Douglas fra 1912.
De mange hæderkronede mærker blandt de deltagende motorcykler
var: AJS,Ardie, Ariel, BMW,BSA, Calthorpe, Douglas, FN,Moto
Guzzi, Motosacoche, Harley-Davidson, Henderson, Husqvarna,
Indian, Ivy, James, Koehler Escoffier, Matchless, New Hudson,
Nimbus, Norton,Panther, Royal Enfield, Rudge, Sarolea, Sunbeam,
Super X, Triumph, Veleocette, og af alle disse mærker er der
desværre kun 3 tilbage i dag.
Selv om den arrangerende klub’s årgangsgrænse for veterancykler er
1940, er årgangsgrænsen for at deltage i Skagenløbet 1934. Denne
grænse der blev sat helt tilbage til starten af Danmarks Veteran
Motorcykelklub, og den blev valgt fordi “den nye Nimbus”, der
blev lanceret i 1934, også kunne deltage i løbet..
I år er det 72 år siden , at den såkaldte “Humlebi” kom på gaden, og
i årets løb deltog ikke mindre end 16 af denne gamle Nimbus
motorcykel også kaldet “kakkelovnsrøret”.

Første Skagen-løb blev i øvrigt kørt i 1913, og det var et løb for bivejskøretøjer. Vejnettet var endnu ikke udbygget, så mange
steder var der tale om bløde jord- og grusveje. Især var vejen fra Frederikshavn til Skagen delvis ufremkommelig, da den
mange steder ikke var meget andet end et par hjulspor.
Skagen-løbet har været arrangeret af Danmarks Veteran Motorcykelklub lig siden klubbens stiftelse i 1966, så årets løb var
klubbens 41. løb.
HØ/juni2006
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Køb - Salg – Bytte.
Englændertræf i
Løgumkloster d. 10.06.06
Sælges: Ford A rataksler og gearkasser - Ford 17 M P2 rataksel - Opel 54 til 57 rataksel – 200 kr. pr. stk.. Ford A:
Kølekappe – 100 kr., bagagebærer – 100 kr., reservehjulsholder med 19” hjul – 100 kr., dele - fra 20 kr.. Opel P2 forreste
blinklys 20 kr. pr. stk.. Opel 4 ½”x13” hjul 2 stk. – 100 kr.. Nye dæk forskellige mærker og størrelser, men der er kun et af
hvert – 50 kr. pr. stk.!
Tlf. 75132852, e-mail: norgesgade@esenet.dk
Sælges: Komplet plejlleje til New Imperial årg. 1930 - Komplet sæt forgaffelbøs til Triumph årg. 1954.
40 stk. koblingsplader til Rudge, BSA, Harley – Lejenipler – Platiner – Kul – Kabler – Pærer – Kædesamlere - 7” lygte
bundbespænding - Kædehjul med tromle til Java 250 årgang 1954 - o.m.a.!
Vagn Støjer Snor, tlf. 75398237.

Købes: Plejlleje eller hel krumtap til 2 cylindret ILO, 250 ccm, årg. 1954. Vagn Støjer Snor, tlf. 75381970.
Sælges: Rover P4 serie 90,årgang 1955. 4 dørs sedan, 6 cylindret motor og friløb. Efter datiden en rigtig luksus vogn.
Urestaureret, men i rigtig god stand. Motoren går perfekt, men bremserne dur ikke. Mange dele medfølger. Pris 23.000 kr..
Jakob Simonsen, tlf. 97372709.

Afbalancering af trådhjul til eks. MGA, MGB, Austin Healey. Henvendelse til Wilms Auto, Vestre Strandvej 39, 6731
Tjæreborg, tlf. 75175343.

Englændertræf i Løgumkloster den 10. juni 2006.
På denne dejlige solbeskinnede dag havde Bent Jessen og frue for 5. gang indbudt til dette træf. Det er beundringsværdigt, at
det er disse 2 mennesker alene - og ikke en klub eller anden institution – der stabler disse træf på benene. Arrangementet blev
som sædvanlig afviklet på torvepladsen i byens midte. Det var igen et flot træf med mange interessante køretøjer fra nær og
fjern, enkelte udenlandske køretøjer kunne også ses på pladsen.
Blandt de ca.130 køretøjer kunne man virkelig bruge megen tid med at gå på opdagelse, at referere alt, hvad man kunne se, er
der desværre ikke plads til i denne udgave af VMK NYT.

Billederne herover viser trængslen på pladsen, opstillede
Mini’er fra en Miniklub, og så den skønne Morgan bi, med den
servicevenlige motor i front, og så 2 flotte Royal Enfield –
maskiner og kørere!
Tekst/foto: HØ, juni 2006
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Annoncer
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Vestjysk Motorveteran
Harry Ørsted
Golfvej 56
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