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VMK deltager med femten køretøjer, som afhenter 

honoratiores ved sygehusets hovedindgang.

Der køres en halvtimes rundtur i byen, for at ankomme til 

parkeringshusets indgang kl. 10:30.

 

Efter tale med regionsformand Carl Holst, klippes snoren 

over og der køres en tur i parkeringshuset. Arrangementet 

afsluttes med et lille traktement i nederste etage.

Under denne afsluttende del fik VMK, som, Carlo 

Simonsen udtrykker det, ”tro det eller ej”, en masse ros fra 

borgmesteren, sygehus direktøren og Carl Holst”.

Snoren klippes af Carl Holst assisteret af 

Stephanie Lose og Johnny Søtrup

Mogens J. Andreasen

Sekretær

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 10pt.

Deadline er den 1. de pågældende måneder.

INDHOLDSFORTEGNELSE:
Indvielse af parkeringshus side   3
Esbjerg Veteranløb side   4
Museumsbesøg side   7
Forlygter side   8
Esbjerg Veteranløb, resultater side   9
Esbjerg Veteranløb, sponsorer side 11
Esbjerg Veteranløb, stemningsbilleder side 12
Esbjerg Veteranløb, posterne side 15
Ridevognen side 19
Sportsvognens/bilens udvikling 1945 - 1970 side 20
Benzin dominerer side 22
Henne Strand træf side 22
Late Night side 22

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER:

79 Verner Bruun, Bohrsvej 12, 6760 Ribe
98 Steffan Frisk, Læborgvej 29, 6600 Vejen
118 Joan Sallberg, Jernbanegade 44, 6700 Esbjerg
120Ludvig Cravach, Agerlunden 8, Næsbsjerg, 6800 Varde
161Olafur Arnason, Fasanvej 8, 6740 Bramming

AKTIVITETSKALENDER FOR 2011:

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: Fra Esbjerg Veteranløb 2011

 Næste VMK NYT: Udkommer i uge 34, deadline 1. august 2011
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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
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

Juli

August

September

1.

2. - 3.
7.
4. & 11.
14.
18 & 25.
21.
28.
søndage
onsdage
1.
3.
4.
8.
11
søndage

Musik og veteraner, kl. 18-23 på Karensdal i 
Uldum (v. Horsens) Hyggeligt arrangement med 
udstilling af veterankøretøjer. Se mere på 
www.karensdal.dk
Bornholm Rundt
Klubmøde
Spark dæk i Tønder
VMK-Køretur, P-pladsen v. Shell Korskroen
Spark dæk i Tønder
VMK-Køretur, P-pladsen v. Shell Korskroen
VMK-Køretur, P-pladsen v. Shell Korskroen
Henne Strand træf
Late Night ved Henne Strand
Spark dæk i Tønder
Late Night ved Henne Strand
Klubmøde
Spark dæk i Tønder
VMK-Køretur, P-pladsen v. Shell Korskroen
Henne Strand træf
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Webmaster:
(ikke i bestyrelsen)

Kurt Sihm
Åtoften 128

6710 Esbjerg V
75154317/40599710

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
klubmester@vmklub.dk
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Endelig, endelig blev det 7. maj, så vi kan få luftet 
Triumphen. Det plejer at være vores startskud på åben bil 
sæson, men med det tidlige forår gav det anledning til, at 
tyvstarte lidt i år. 

HERLIGT! ! ! ! Det forlænger bare sæsonen lidt.

Vi ankom til Torvet kl. 08.00 lørdag morgen.

De første deltagere var i gang med morgenkaffe på 
Dronning Louise, Torvet i Esbjerg. 
Humøret, glæden og forventningerne til turen var høj og 
stemningen god. 

Den ene flotte bil og MC efter den anden ankom, det så 
rigtig flot ud. 

beskrivelse andre løser det som en ”fri opgave.” Veteranerne er pudset og plejet med respekt for hvert 
Ruten er som sædvanlig veltilrettelagt med mange små og enkelt køretøj. 
for os vedkommende ukendte veje. Pudsekludene havde rigtig været i gang, det var tydeligt at 

se og det er en stor fornøjelse, for os med benzin i blodet. 

08.00-10.00 registrering og udlevering af ”løbspakke”, Frokosten forgik på Brøns Kro og her var noget for enhver 
samtidig kunne publikum så i solskin beundre alle smag. 
køretøjer inden lørdagens shopping tur. Pænt stort udvalg af forskellige former for kød, tilbehør og 
85-86 tilmeldinger blev det vist til, det kunne jo være sjovt, et rigtig fint ostebord med kiks. 
at få nr. 100 på startlisten. 

Kaffen, lagkage, boller og småkager var klar hos 
Velkomst af formand Carlo Simonsen og præsentation af Danhostel i Ribe.  Ja, selv en klatrevæg var sat op, men vi 
køretøjerne ved Henrik Vallø, som endnu engang så nu ikke nogle af ”vores folk”, som skulle prøve kræfter 
formåede, at sende alle godt af sted. her!
Ruten var ca. 100 km, nogle så mere ”muldjord” end andre, Der blev sørget rigtig godt for os gennem hele dagen.
eller man kan beskrive det med: Nogen kører efter 

Side - 4 -
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Mener alle gennemførte løbet, ingen info om havari eller 
lignende. 
Alt i alt en rigtig god dag forhåbentlig for alle, med dejligt 
samvær og super skønne ”gamle biler og MC”.

Vi vil endnu engang takke løbs ledelsen for et godt afviklet 
veteranløb og sikke et vejr vi havde. 
Roland Munch gjorde et godt forsøg, dog under meget 
skramlen og støj i lokalet.
Det har I alligevel gjort rigtig godt, så hermed en stor TAK til 
jer alle for et rigtig godt arrangement, håber det fortsætter i 
samme stil!!

Ved præmie overrækkelsen prøvede Jørgen Lind, at 
skabe så meget ro, så han kunne få fordelt præmier og 
taget billeder til klubbladet.

En lille ting til alle: HUSK nu at parkere fotogent, det gør 
fotografens job lidt lettere.

På glædeligt gensyn ved Esbjerg Veteranløb 2012 og 
rigtig god sommer/køregælde. 

På ruten var der opsat forskellige 6 poster. 
Opgaverne var som sædvanlig alsidige og kreativt fundet 
på.  
Også her klarer nogle sig så en del bedre end andre. Nogle 

MVH Lene og Michael Thorngaard Sørensen.
har mange numre tilbage og nogen satser på 
”trøstepræmier”. 
Her kan vi i den forbindelse, lige nævne Peder Nielsen i 
Corvetten, som på det nærmeste ikke havde flere nummer 
tilbage, da vi nåede Ribe, men hvad gør det, bare vi har det 
sjovt og hyggeligt.
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Vi er 3 gutter der i nogen tid havde talt om at besøge og de var meget interesseret og jeg fik garanti for at den vil 
Stubbekøbing Motorcykle museum. Så Povl Elkjær, Finn være udstillet permanent og ikke blev sat i depot, ligeledes 
Stepping og undertegnede besluttede at nu skulle det blev det aftalt at Jawa skal til et andet museum hvis 
være, så 2 påskedag kl.06,00 var der afgang fra Korskroen  Stubbekøbing på et tidspunkt lukker, det sidst finder jeg 
mod Falster, en fin køretur hvor vi passerede nogle af dog usansynlig.
Danmarks flotte broer og ned igennem det Sydvestlige 
Sjælland. Vi var der og kunne åbne stedet  som de første Efter at vi havde studeret de mange motorcykler og 
denne dag. foræret Jawa væk, besluttede vi at køre en lille omvej 
Det er et meget flot museum ned en stor samling på hjem, så vi besøgte Vest Sjællands bilmuseum Høng lidt 
omkring 150 motorcykler og mange løse motorer og andre nord for Slagelse.
dele til motorcykler, samlingen er fordelt med ca. halvdelen Det er en privat museum med ca. 100 biler og nogle 
rigtige gamle motorcykler og den anden halvdel klassiske enkelte motorcykler og en stor samling af gamle knallert 
motorcykler, der er også en afdeling med gamle radioer, ca. 75 stk, alle i meget fin stand derudover var der en 
men vores interesse var naturligvis motorcykler. samling på 6000 modelbiler i nogle meget fine montre, det 
Museet er kommunal støttet med fri bygning og også var alt sammen placeret i nogle fine haller og var 
nogen direkte støtte, og det er jo dejlig at der stadig er opbevaret under meget fine forhold. Mange af bilerne var 
nogle offentlige myndigheder der støtter denne form for til salg så der var mange muligheder.
museum. Der var også en lille samling af brandbiler og sprøjter.
I afdelingen med de gamle maskiner er der mange Da vi havde set det hele grundig igennem var det tiden at 
virkelige flotte og specielle maskiner og næsten alle de drage mod vest . 
Amerikanske er repræsenteret ligesom der naturligvis er Det var en fantastisk dejlig dag med mange gode 
en stor del Engelske og Tyske det var også spændende oplevelser, Begge museer er virkelig et besøg værd og det 
med gamle Svenske Huskvarna  som vi aldrig tidligere kan anbefales at aflægge et besøg
havde set.
Vi havde nogle gode timer der, og jeg havde en god snak Kjeld Kristensen.
med museums lederen Vagn Wiberg om eventuelt at 
overdrage min Jawa til museet Jeg havde taget nogle 
billeder og en lille historisk beskrivelse med, da jeg i nogen 
tid har overvejet at forære den væk til et museum, og da jeg Fredag d. 6 maj var jeg tilbage i Stubbekøbing med Jawa 
ikke har kørt på den de sidste 2 år synes jeg at tiden var på anhængeren, det var dejlig og lidt vemodig at aflevere 
inde til det, og da motorcyklerne opbevares under rigtige den og hjælpe med at stille den på plads, men jeg var glad 
gode forhold der var det det rigtige sted for mig. Så vi for løsningen da jeg kørte derfra 
lavede en aftale om at de skulle modtage Jawa som gave 
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Stepping og undertegnede besluttede at nu skulle det blev det aftalt at Jawa skal til et andet museum hvis 
være, så 2 påskedag kl.06,00 var der afgang fra Korskroen  Stubbekøbing på et tidspunkt lukker, det sidst finder jeg 
mod Falster, en fin køretur hvor vi passerede nogle af dog usansynlig.
Danmarks flotte broer og ned igennem det Sydvestlige 
Sjælland. Vi var der og kunne åbne stedet  som de første Efter at vi havde studeret de mange motorcykler og 
denne dag. foræret Jawa væk, besluttede vi at køre en lille omvej 
Det er et meget flot museum ned en stor samling på hjem, så vi besøgte Vest Sjællands bilmuseum Høng lidt 
omkring 150 motorcykler og mange løse motorer og andre nord for Slagelse.
dele til motorcykler, samlingen er fordelt med ca. halvdelen Det er en privat museum med ca. 100 biler og nogle 
rigtige gamle motorcykler og den anden halvdel klassiske enkelte motorcykler og en stor samling af gamle knallert 
motorcykler, der er også en afdeling med gamle radioer, ca. 75 stk, alle i meget fin stand derudover var der en 
men vores interesse var naturligvis motorcykler. samling på 6000 modelbiler i nogle meget fine montre, det 
Museet er kommunal støttet med fri bygning og også var alt sammen placeret i nogle fine haller og var 
nogen direkte støtte, og det er jo dejlig at der stadig er opbevaret under meget fine forhold. Mange af bilerne var 
nogle offentlige myndigheder der støtter denne form for til salg så der var mange muligheder.
museum. Der var også en lille samling af brandbiler og sprøjter.
I afdelingen med de gamle maskiner er der mange Da vi havde set det hele grundig igennem var det tiden at 
virkelige flotte og specielle maskiner og næsten alle de drage mod vest . 
Amerikanske er repræsenteret ligesom der naturligvis er Det var en fantastisk dejlig dag med mange gode 
en stor del Engelske og Tyske det var også spændende oplevelser, Begge museer er virkelig et besøg værd og det 
med gamle Svenske Huskvarna  som vi aldrig tidligere kan anbefales at aflægge et besøg
havde set.
Vi havde nogle gode timer der, og jeg havde en god snak Kjeld Kristensen.
med museums lederen Vagn Wiberg om eventuelt at 
overdrage min Jawa til museet Jeg havde taget nogle 
billeder og en lille historisk beskrivelse med, da jeg i nogen 
tid har overvejet at forære den væk til et museum, og da jeg Fredag d. 6 maj var jeg tilbage i Stubbekøbing med Jawa 
ikke har kørt på den de sidste 2 år synes jeg at tiden var på anhængeren, det var dejlig og lidt vemodig at aflevere 
inde til det, og da motorcyklerne opbevares under rigtige den og hjælpe med at stille den på plads, men jeg var glad 
gode forhold der var det det rigtige sted for mig. Så vi for løsningen da jeg kørte derfra 
lavede en aftale om at de skulle modtage Jawa som gave 
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ESBJERG VETERANLØB 2011
RESULTATER.

Placering Antal klip Start nr. Navn Mærke
i behold

A. Motorcykler:
1 97 78 Orla Skov Jørgensen Honda Gold Wing
2 96 40 Jens Aksel Vilhelmsen BMW
3 86 57 Bent Nørregård Triumph Trophy
4 82 58 Søren Møller Nimbus
5 82 56 Svend Møller Nimbus
6 76 50 Arnfred Nielsen Triumph Daytona
7 76 47 Johannes Frandsen MZ m. sidevogn
8 73 54 Carsten Henriksen BMW R 75/5
9 72 09 Villy Andersen Nimbus m. sidevogn
10 70 51 Egon Mosgaard Nimbus
11 63 25 Peter M. Hansen BMW K 100
12 60 17 Povl Elkjær Honda CB 750
13 59 59 Henrik Rasmussen Harley D. m. sidevogn
Øvrige deltagere har ikke afleveret klippekort/afleveret klippekort uden navn/nr.

B. Biler
01                        100 26 Jørgen Kelstrup Volvo 544
02 98 42 Michael Jensen Morris Minor
03 96 08 John Andersen Mercedes-Benz 230 SL
04 95 35 Jørgen Bojsen Ford Thunderbird
05 92 73 Frede Nielsen Panther
06 90 48 Thomas Nielsen Ford Cortina
07 90 49 Hans Jørgen Dockweiler MG TD
08 85 31 Bent Gissel Ford Thunderbird
09 84 60 Lars Husum Austin A30
10 84 45 Michael Jessen Mercedes-Benz 280 SE
11 83 69 Brian Madsen Austin Healey 3000
12 83 52 Axel Hesel Alfa Romeo Spider
13 81 44 Jes Jessen Opel Olympia Rekord
14 81 72 Erling Laursen Ford Capri
15 81 06 Michael Thorngaard Sørensen Triumph TR3
16 78 61 Freddy Lindblad Fiat Ritmo
17 76 75 Hans E. Thomsen Ford Thunderbird
18 76 29 Erik Knudsen MGA
19 76 38 Vagn Hansen Renault Ondine
20 76 23 Lars Nærø MG Midget
21 75 22 Bøje Hansen MGA
22 75 32 Jørgen Jessen MGB
23 75 46 Peter Storkholm Jaguar E
24 74 71 Finn Schelde Hansen Cadillac
25 72 33 Roland Munch Mercedes-Benz 280 SL
26 72 43 Steffen Hansen Mercedes-Benz 250 S
27 72 55 Niels Christensen Mercedes-Benz 280 SL
28 72 62 Lars Ørsted Alfa Romeo Spider
29 71 66 Leif Arentsen MGA
30 71 07 Frants Enevoldsen Mercedes-Benz 450 SL
31 70 15 Elo Gjøtterup Renault Dauphine
32 70 13 Kristian Mogensen MGB
33 70 27 Clifford Storkholm Daimler SP 250
34 70 16 Hans Sørensen Mercedes 170
35 69 24 John Hansen Opel GT
36 69 34 Henry Schmidt Hansen Volvo Amazon
37 68 77 Leonhard Lykke Schmidt Jaguar Mk2
38 67 05 Erik Husted NSU RO 80
39 66 19 Martin Andersen Buick Electra
40 66 12 Bent Esbensen MG TC
41 65 70 Henning Buurgaard MG TF
42 65 64 Bruno Poulsen Mercedes-Benz 450 SL
43 65 63 Hans Eigil Holst Chevrolet
44 65 76 Ove Mølholm Hansen Cadillac
45 64 30 Laurids Schmidt Opel Kapitän
46 62 36 Søren Thorø Nielsen MGB
47 62 80 Kurt Jensen MG TD
48 60 10 Børge Borre Wolseley
49 60 20 Jørgen Finn Jensen MGA
50 60 67 Kurt Smidt VW
51 60 79 Bent Jessen MGB
52 57 68 Hans Chr. Larsen BMW 501
53 56 02 Kristian Jensen Mercedes-Benz 230 SL
54 55 28 Kurt Sihm Triumph 2,5
55 52 18 Kaj Nielsen Ford A
56 50 37 Peder Andersen Saab 96
57 45 81 Bent Næslev Ford Mustang
58 41 39 Peder Nielsen Chevrolet Corvette
Øvrige deltagere har ikke afleveret klippekort/afleveret klippekort uden navn/nr.
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02 98 42 Michael Jensen Morris Minor
03 96 08 John Andersen Mercedes-Benz 230 SL
04 95 35 Jørgen Bojsen Ford Thunderbird
05 92 73 Frede Nielsen Panther
06 90 48 Thomas Nielsen Ford Cortina
07 90 49 Hans Jørgen Dockweiler MG TD
08 85 31 Bent Gissel Ford Thunderbird
09 84 60 Lars Husum Austin A30
10 84 45 Michael Jessen Mercedes-Benz 280 SE
11 83 69 Brian Madsen Austin Healey 3000
12 83 52 Axel Hesel Alfa Romeo Spider
13 81 44 Jes Jessen Opel Olympia Rekord
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16 78 61 Freddy Lindblad Fiat Ritmo
17 76 75 Hans E. Thomsen Ford Thunderbird
18 76 29 Erik Knudsen MGA
19 76 38 Vagn Hansen Renault Ondine
20 76 23 Lars Nærø MG Midget
21 75 22 Bøje Hansen MGA
22 75 32 Jørgen Jessen MGB
23 75 46 Peter Storkholm Jaguar E
24 74 71 Finn Schelde Hansen Cadillac
25 72 33 Roland Munch Mercedes-Benz 280 SL
26 72 43 Steffen Hansen Mercedes-Benz 250 S
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28 72 62 Lars Ørsted Alfa Romeo Spider
29 71 66 Leif Arentsen MGA
30 71 07 Frants Enevoldsen Mercedes-Benz 450 SL
31 70 15 Elo Gjøtterup Renault Dauphine
32 70 13 Kristian Mogensen MGB
33 70 27 Clifford Storkholm Daimler SP 250
34 70 16 Hans Sørensen Mercedes 170
35 69 24 John Hansen Opel GT
36 69 34 Henry Schmidt Hansen Volvo Amazon
37 68 77 Leonhard Lykke Schmidt Jaguar Mk2
38 67 05 Erik Husted NSU RO 80
39 66 19 Martin Andersen Buick Electra
40 66 12 Bent Esbensen MG TC
41 65 70 Henning Buurgaard MG TF
42 65 64 Bruno Poulsen Mercedes-Benz 450 SL
43 65 63 Hans Eigil Holst Chevrolet
44 65 76 Ove Mølholm Hansen Cadillac
45 64 30 Laurids Schmidt Opel Kapitän
46 62 36 Søren Thorø Nielsen MGB
47 62 80 Kurt Jensen MG TD
48 60 10 Børge Borre Wolseley
49 60 20 Jørgen Finn Jensen MGA
50 60 67 Kurt Smidt VW
51 60 79 Bent Jessen MGB
52 57 68 Hans Chr. Larsen BMW 501
53 56 02 Kristian Jensen Mercedes-Benz 230 SL
54 55 28 Kurt Sihm Triumph 2,5
55 52 18 Kaj Nielsen Ford A
56 50 37 Peder Andersen Saab 96
57 45 81 Bent Næslev Ford Mustang
58 41 39 Peder Nielsen Chevrolet Corvette
Øvrige deltagere har ikke afleveret klippekort/afleveret klippekort uden navn/nr.
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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

                                                     
 

      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 
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TOPSTYKKEARBEJDE

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

Tlf. 75139255 Fax.75125943,  ecs-itop@mail.tele.dk
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VMK NYT 34. årg. 

Alle tænkelige former, bredder, højder, længder og farver 
- kørere såvel som køretøjer - mødte op på Torvet
til  det 13. ESBJERG VETERANLØB lørdag d.7 maj.
Efter udlevering af løbspakker, et kig på alle 
konkurrenternes køretøjer, snak og morgenkaffe med 
rundstykker inde og ude på DRONNING LOUISE 
gik starten, hvor hvert enkelt køretøj blev præsenteret 
af en veloplagt Henrik Vallø.

POST 1 Hvad er vægten af et støbejerns udstødningsmanifold? 
Mere end 40% af deltagerne gættede 200 gram og derover for 
lidt/for meget. Ca. 20 % gættede 100-150 gram for lidt/for meget. 
17-18% gættede 50-100 gram for lidt/for meget, mens godt 22 %  
gættede 30-40 gram for lidt/for meget. Ingen ramte indenfor 
mindre end 30 gram.
Grethe og Philbert noterede afvigelserne, som blev brugt til at 
placere, når 2 eller flere kom i mål med samme antal klip i behold. 
Manifoldens nøjagtige vægt er 1958 gram.

På  POST 2 gjaldt det om at identificere 10 forskellige 
bilmærkers emblemer. Harald havde taget den store
hammer med, men den kom kun i brug til at holde styr på 
papirerne. VAUXHALL-mærket voldte størst problemer
for de fleste, og det mest populære var at forveksle det 
med Skoda. Men mere end 1/3 satte det rigtige navn på 
alle 10 bilmærke-emblemer, ingen fik 20 klip. så Thom 
har ikke slidt saksen op. 
Enkelte kørte forbi posten uden at deltage i spøgen!

POST 3. Normalt spørger man hverken om en dames alder eller 
vægt. Men når vægten er slået sammen med køretøjets, så 
afsløres ingen enkeltheder. Der var to ud af 82-84 deltagere, 
som ramte egen totalvægt helt præcist, og der var rigtig mange, 
der ramte køretøjets + egen vægt indenfor ganske få % = ganske 
få klip i kortet. 
Men der var også enkelte, der ramte helt ved siden af  - alt for 
højt eller alt for lavt. Anne Cathrine og Freddy fik genopfrisket 
procent-regning i praksis.

Også ved POST 4 kunne man hygge sig og nyde de kønne 
omgivelser, hvor vikingerne holdt til for 1000 år siden. 
Og her skulle man bedømme længden af et stykke ledning. 
Der var 7 forskellige i posen, og en 5-6 af deltagere skønnede 
den nøjagtige længde af  netop den ledning, som de havde 
fisket op af posen. Ingen klip i kortet! Mange andre ramte 
inden for 5 centimeter, og det gik da ikke helt galt for nogen, 
når Bakken målte efter og Jes brugte saksen.
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Alle tænkelige former, bredder, højder, længder og farver 
- kørere såvel som køretøjer - mødte op på Torvet
til  det 13. ESBJERG VETERANLØB lørdag d.7 maj.
Efter udlevering af løbspakker, et kig på alle 
konkurrenternes køretøjer, snak og morgenkaffe med 
rundstykker inde og ude på DRONNING LOUISE 
gik starten, hvor hvert enkelt køretøj blev præsenteret 
af en veloplagt Henrik Vallø.

POST 1 Hvad er vægten af et støbejerns udstødningsmanifold? 
Mere end 40% af deltagerne gættede 200 gram og derover for 
lidt/for meget. Ca. 20 % gættede 100-150 gram for lidt/for meget. 
17-18% gættede 50-100 gram for lidt/for meget, mens godt 22 %  
gættede 30-40 gram for lidt/for meget. Ingen ramte indenfor 
mindre end 30 gram.
Grethe og Philbert noterede afvigelserne, som blev brugt til at 
placere, når 2 eller flere kom i mål med samme antal klip i behold. 
Manifoldens nøjagtige vægt er 1958 gram.

På  POST 2 gjaldt det om at identificere 10 forskellige 
bilmærkers emblemer. Harald havde taget den store
hammer med, men den kom kun i brug til at holde styr på 
papirerne. VAUXHALL-mærket voldte størst problemer
for de fleste, og det mest populære var at forveksle det 
med Skoda. Men mere end 1/3 satte det rigtige navn på 
alle 10 bilmærke-emblemer, ingen fik 20 klip. så Thom 
har ikke slidt saksen op. 
Enkelte kørte forbi posten uden at deltage i spøgen!

POST 3. Normalt spørger man hverken om en dames alder eller 
vægt. Men når vægten er slået sammen med køretøjets, så 
afsløres ingen enkeltheder. Der var to ud af 82-84 deltagere, 
som ramte egen totalvægt helt præcist, og der var rigtig mange, 
der ramte køretøjets + egen vægt indenfor ganske få % = ganske 
få klip i kortet. 
Men der var også enkelte, der ramte helt ved siden af  - alt for 
højt eller alt for lavt. Anne Cathrine og Freddy fik genopfrisket 
procent-regning i praksis.

Også ved POST 4 kunne man hygge sig og nyde de kønne 
omgivelser, hvor vikingerne holdt til for 1000 år siden. 
Og her skulle man bedømme længden af et stykke ledning. 
Der var 7 forskellige i posen, og en 5-6 af deltagere skønnede 
den nøjagtige længde af  netop den ledning, som de havde 
fisket op af posen. Ingen klip i kortet! Mange andre ramte 
inden for 5 centimeter, og det gik da ikke helt galt for nogen, 
når Bakken målte efter og Jes brugte saksen.
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Ellen på BRØNS KRO havde stillet an med en mægtig stor og 
lækker buffet, og blev invaderet fra øst og fra syd. Der var mad 
for enhver smag og ingen - i hvert fald ikke officiel - konkurrence 
om, hvem der spiste mest eller mindst. Der var både mad og 
plads nok til alle, og i det fine vejr var den overdækkede terrasse 
et HIT.
Ellen skal ikke vide sig sikker - måske kommer vi igen en anden 
gang!

POST 5. Rigtig mange havde svært ved at genkende 
billedet af almindelige bilers højre forlygte. Havde det mon 
været lettere, hvis det var den venstre forlygte? Kun een 
enkelt havde alle 10 rigtige, og i gennemsnit var der vel 
4 - 5 rigtige pr. deltager. Kamma og Harry meldte, at mange 
havde svært ved at løse opgaven. 
De sidst ankomne var meget sultne, og havde travlt med at 
komme til Brøns Kro. Flere af deltagerne havde hårdt brug for 
at benytte toilettet - STOR tak til Jørgen Hansen for lån af det 
- og  omgivelserne. 

POST 
6, som var den 3. for halvdelen af deltagerne og den sidste 
for resten, gav postbestyrer Mogens med hjælpere andre og 
nye oplevelser ved KWIK/SPAR købmanden i Skallebæk. Alle 
var glade for opgaven, men syntes, at den var vanskelig at 
udføre. Gennemsnitligt blev der klippet 15-18 stk., men ellers 
svingede det fra dem, der manglede 3/4 omgang i at nå rundt 
til dem, man stoppede når de havde kørt 3 omgange - og det 
uanset om det var med for-eller baghjulet.

MÅL/KAFFEBORD/PRÆMIEOVERRÆKKELSE fandt sted 
på Danhostel lige ved Hovedengen i Ribe. Her var der plads 
til alle, og der var flere boller, lagkage og småkager end 
forsamlingen formåede at  fortære. Det er nemt og hurtigt at 
sortere i de indkomne klippekort, og det er nemt at finde 
vinderen. 
Men det er svært at se hvornår de sidste er kommet og om de 
overhovedet kommer i mål. Det er et problem, der også gælder 
ude på posterne, og som vi må prøve at finde en løsning på.
Vejret var perfekt, både deltagere og officials var glade og 
tilfredse og der skete kun enkelte tekniske uheld 
- og det er vi glade for. Tak for i år!

Løbsledelsen.
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lækker buffet, og blev invaderet fra øst og fra syd. Der var mad 
for enhver smag og ingen - i hvert fald ikke officiel - konkurrence 
om, hvem der spiste mest eller mindst. Der var både mad og 
plads nok til alle, og i det fine vejr var den overdækkede terrasse 
et HIT.
Ellen skal ikke vide sig sikker - måske kommer vi igen en anden 
gang!

POST 5. Rigtig mange havde svært ved at genkende 
billedet af almindelige bilers højre forlygte. Havde det mon 
været lettere, hvis det var den venstre forlygte? Kun een 
enkelt havde alle 10 rigtige, og i gennemsnit var der vel 
4 - 5 rigtige pr. deltager. Kamma og Harry meldte, at mange 
havde svært ved at løse opgaven. 
De sidst ankomne var meget sultne, og havde travlt med at 
komme til Brøns Kro. Flere af deltagerne havde hårdt brug for 
at benytte toilettet - STOR tak til Jørgen Hansen for lån af det 
- og  omgivelserne. 

POST 
6, som var den 3. for halvdelen af deltagerne og den sidste 
for resten, gav postbestyrer Mogens med hjælpere andre og 
nye oplevelser ved KWIK/SPAR købmanden i Skallebæk. Alle 
var glade for opgaven, men syntes, at den var vanskelig at 
udføre. Gennemsnitligt blev der klippet 15-18 stk., men ellers 
svingede det fra dem, der manglede 3/4 omgang i at nå rundt 
til dem, man stoppede når de havde kørt 3 omgange - og det 
uanset om det var med for-eller baghjulet.

MÅL/KAFFEBORD/PRÆMIEOVERRÆKKELSE fandt sted 
på Danhostel lige ved Hovedengen i Ribe. Her var der plads 
til alle, og der var flere boller, lagkage og småkager end 
forsamlingen formåede at  fortære. Det er nemt og hurtigt at 
sortere i de indkomne klippekort, og det er nemt at finde 
vinderen. 
Men det er svært at se hvornår de sidste er kommet og om de 
overhovedet kommer i mål. Det er et problem, der også gælder 
ude på posterne, og som vi må prøve at finde en løsning på.
Vejret var perfekt, både deltagere og officials var glade og 
tilfredse og der skete kun enkelte tekniske uheld 
- og det er vi glade for. Tak for i år!

Løbsledelsen.

1934

Esbjerg Veteranløb 2011
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Inspirationen til de tidligste motorcykler kom bl.a. fra 
tyskerne Gottlieb Daimler og Wilhelm Maybach, der i 
Stuttgart i 1885 præsenterede verdens første
motoriserede cykel, som de kaldte en ridevogn. 

 Indian fra 1911

Efter anden verdenskrig gentog udviklingen fra omkring 
århundred skiftet sig, idet man begyndte at bruge cykel-
stel med en påbygget mindre motor. Det var knallerten – 
med forskellige øgenavne – der i nogle år dominerede den 

Motoren, der var petroleumsdrevet, anså opfinderne for motoriserede trafik.
den vigtigste faktor ved projektet, idet det fra starten ikke Men efterhånden som valutabalancen og privatøkono-
havde været deres hensigt at skabe en ny form for køretøj. mien forbedredes, kom der flere og flere af de større 

motorcykler på landevejene, og i starten af  halvtredserne 
var det BSA – gruppen, der var den største producent, 
indtil NSU i 1955 blev den største. Efter anden verdens-
krig havde de engelske producenter en god markeds-
andel, men i halvfjerdserne blev det de japanske mærker, 
med Honda i spidsen, der blev de førende på markedet.
                    

BSA A7 Shooting Star fra 1957

I 1894 kom den første motorcykel på markedet, men den Indtil midt i tredserne havde vi i Danmark også en motor-
var fabrikeret af  Hildebrand & Wolfmüller. I motorcykler- cykelproduktion, men på dette tidspunkt opgav  Nimbus 
nes tidlige historie var der mange producenter, idet cykel- produktionen. Der blev i alt produceret ca. 14.000 stk, 
fabrikanterne tilpassede deres produkter til den nye Nimbus'ser og af disse er ca. 4.000 fortsat kørende. For 
forbrændingsmotor. Motorerne blev med tiden kraftigere god ordens skyld skal det nævnes, at der ud over Nimbus 
og ændredes i design, så de passede ikke til cyklerne også blev produceret andre danske motorcykelmærker. 
mere, og dermed blev antallet af fabrikanter reduceret. I en lang periode var markedet domineret af de japanske 

mærker Honda, Kawasaki, Suzuki og Yamaha. I USA er 
I perioden op til den første verdenskrig var Indian den Harley Davidson stadig populær, men der dukker også nye 
største producent af motorcykler, derefter blev det Harley mærker op, eks. kinesiske Geely, østrigske KTM, m.fl..
Davidson, der var størst, indtil DKW i 1928 kunne kalde sig Derfor kan det kun glæde en gammel veteran, at det i alle 
den største. kriseårene er lykkedes at holde liv i italienske Moto Guzzi, 

og at der er kommet en opblomstring af gamle kendte 
mærker som BMW, Triumph, Ducati, m.fl..    
Kilder: Internettet, o.m.m..                           HØ/jan.2011

”Ridevognen”

1934
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tyskerne Gottlieb Daimler og Wilhelm Maybach, der i 
Stuttgart i 1885 præsenterede verdens første
motoriserede cykel, som de kaldte en ridevogn. 

 Indian fra 1911

Efter anden verdenskrig gentog udviklingen fra omkring 
århundred skiftet sig, idet man begyndte at bruge cykel-
stel med en påbygget mindre motor. Det var knallerten – 
med forskellige øgenavne – der i nogle år dominerede den 

Motoren, der var petroleumsdrevet, anså opfinderne for motoriserede trafik.
den vigtigste faktor ved projektet, idet det fra starten ikke Men efterhånden som valutabalancen og privatøkono-
havde været deres hensigt at skabe en ny form for køretøj. mien forbedredes, kom der flere og flere af de større 

motorcykler på landevejene, og i starten af  halvtredserne 
var det BSA – gruppen, der var den største producent, 
indtil NSU i 1955 blev den største. Efter anden verdens-
krig havde de engelske producenter en god markeds-
andel, men i halvfjerdserne blev det de japanske mærker, 
med Honda i spidsen, der blev de førende på markedet.
                    

BSA A7 Shooting Star fra 1957

I 1894 kom den første motorcykel på markedet, men den Indtil midt i tredserne havde vi i Danmark også en motor-
var fabrikeret af  Hildebrand & Wolfmüller. I motorcykler- cykelproduktion, men på dette tidspunkt opgav  Nimbus 
nes tidlige historie var der mange producenter, idet cykel- produktionen. Der blev i alt produceret ca. 14.000 stk, 
fabrikanterne tilpassede deres produkter til den nye Nimbus'ser og af disse er ca. 4.000 fortsat kørende. For 
forbrændingsmotor. Motorerne blev med tiden kraftigere god ordens skyld skal det nævnes, at der ud over Nimbus 
og ændredes i design, så de passede ikke til cyklerne også blev produceret andre danske motorcykelmærker. 
mere, og dermed blev antallet af fabrikanter reduceret. I en lang periode var markedet domineret af de japanske 

mærker Honda, Kawasaki, Suzuki og Yamaha. I USA er 
I perioden op til den første verdenskrig var Indian den Harley Davidson stadig populær, men der dukker også nye 
største producent af motorcykler, derefter blev det Harley mærker op, eks. kinesiske Geely, østrigske KTM, m.fl..
Davidson, der var størst, indtil DKW i 1928 kunne kalde sig Derfor kan det kun glæde en gammel veteran, at det i alle 
den største. kriseårene er lykkedes at holde liv i italienske Moto Guzzi, 

og at der er kommet en opblomstring af gamle kendte 
mærker som BMW, Triumph, Ducati, m.fl..    
Kilder: Internettet, o.m.m..                           HØ/jan.2011
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Auto Union SP 1000 Cabrio, 1958/1965.

   BMW Isetta, 1955/1962.

Alfa Romeo Giulietta Spider 1955/1965.

MG B 1962.

   Goggomobil 1954/1969.

Jaguar XK 150, 1960.

Skoda Felicia, 1958/1964. 

Volvo P 1800 1962/1972.
                                                              HØ/februar 2011

Karmann-Ghia, 1961/1973.

Før første verdenskrig var bilerne nogle overdådige køre- Globaliseringen har så yderligere medført at amerikanske 
tøjer mest beregnet for de rigeste, men William Morris i og europæiske bilfabrikker er helt eller delvist ejet af 
England og Henry Ford i USA  var nogle af bilismens mellem- eller fjernøstlige virksomheder, og dermed tegner 
faddere, der også ville have biler til det mere jævne der sig inden for dagens bilproduktion et broget billede af 
publikum. William Morris kom i 1930'erne med nogle ejerskaberne.
mindre biler til en overkommelig pris. I USA stræbte Henry    
Ford efter at gøre folk ude på landet mere mobile med Sportsvogne fra perioden 1945 – 1970.
model T, som gav et betragteligt skub til den sociale- og 
økonomiske vækst, hvilket gjorde USA til en meget 
dynamisk og magtfuld nation.
Før anden verdenskrig var der også en tendens til at gå 
bort fra de spartanske vogne med deres åbne karrosse-
rier med minimum vejrbeskytttelse. I stedet kom nu også 
lukkede coupé karrosserier med større komfort, eks. 
nødsæder eller lignende arrangementer og dermed 
betegnelsen ”2 + 2”.
Under anden verdenskrig var store dele af produktions-
faciliteterne på bilfabrikkerne blevet inddraget til produk-
tion af militære køretøjer. Benzinmanglen lige efter krigen    MG Type TF , 1953/1954.
gjorde, at der ikke var købere til de biler, der både i USA og 
Europa blot var nye udgaver af førkrigsmodeller.  Citroën 2 CV 1952.
Anden verdenskrig havde medført kæmpe fremskridt mht. 
bilkonstruktioner med nye materialer. Det var igen USA, 
der buldrede frem, mens den vaklende europæiske 
økonomi, og den japanske med kæmpede for at komme 
på fode. 
Restriktioner og stram økonomi var årsag til, at det blev en 
knallert eller motorcykel, der i første omgang skulle løse 
transportbehovet for den almindelige borger  i de  
europæiske lande. Efter de dystre år i fyrrerne med 
mørklægning og strenge tider, stod verden nu til 
begyndelsen på en lysere fremtid, og efterhånden som 
restriktionerne og privatøkonomien tillod det, kom der 
også biler i garagerne, men det var hovedsageligt små, 
billige biler eller varevogne. 
I 1950'erne begyndte også de mere elegante cabrioleter 
og coupeer at dukke op. For de fleste var de dog stadig-
væk drømmebiler, idet det kun var det mere velhavende 
publikum, der kunne erhverve en Mercedes 300 SL eller 
190 SL. Til nøds kunne nogle måske nøjes med en 
Karmann-Ghia, som så sportlig ud. Det var dog en 
begrænset køberkreds, der i 1950'erne var rede til at 
investere sparepenge i en  sportsvogn. 
Først et årti efter begyndte bilelskere, der havde plads og 
penge, at lede efter fortidens klassikere. I de glade tres-
sere, hvor europæerne indhentede USA, også på det 
amerikanske hjemmemarked, kom den voksende kon-                                                                
kurrence på bilmarkedet, og det blev begyndelsen til en 
periode med mange fusioner, overtagelser og samar-
bejdsaftaler, etc..                  Fiat 500 D, 1963.  
Mange fabrikker kunne ikke klare krisen og dermed for-
svandt en række kendte engelske mærker som Wolseley, VW Cabriolet, 1949.
Riley, Austin, Morris, Standard, Vanguard, Hillman, Jowet, 
Sunbeam, Jensen. Også andre landes bilpro-duktion blev 
ramt, i Tyskland forsvandt mærkerne Auto Union, DKW, 
Borgward, Glas, NSU og Lloyd, m.fl..
Næsten alle de store mærker er i dag ejet af kæmpe glo-
bale foretagender som: Ford, General Motors, Daimler-
Chrysler, Citroën/Peugeot, Folkevogn, og Fiat. De briti-
ske over alle britiske mærker, Rolls-Royce, Bentley er i 
dag ejet af tyske firmaer – samme skæbne er overgået     
Morris Mini. 
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Alfa Romeo Giulietta Spider 1955/1965.

MG B 1962.
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Jaguar XK 150, 1960.

Skoda Felicia, 1958/1964. 

Volvo P 1800 1962/1972.
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Karmann-Ghia, 1961/1973.

Før første verdenskrig var bilerne nogle overdådige køre- Globaliseringen har så yderligere medført at amerikanske 
tøjer mest beregnet for de rigeste, men William Morris i og europæiske bilfabrikker er helt eller delvist ejet af 
England og Henry Ford i USA  var nogle af bilismens mellem- eller fjernøstlige virksomheder, og dermed tegner 
faddere, der også ville have biler til det mere jævne der sig inden for dagens bilproduktion et broget billede af 
publikum. William Morris kom i 1930'erne med nogle ejerskaberne.
mindre biler til en overkommelig pris. I USA stræbte Henry    
Ford efter at gøre folk ude på landet mere mobile med Sportsvogne fra perioden 1945 – 1970.
model T, som gav et betragteligt skub til den sociale- og 
økonomiske vækst, hvilket gjorde USA til en meget 
dynamisk og magtfuld nation.
Før anden verdenskrig var der også en tendens til at gå 
bort fra de spartanske vogne med deres åbne karrosse-
rier med minimum vejrbeskytttelse. I stedet kom nu også 
lukkede coupé karrosserier med større komfort, eks. 
nødsæder eller lignende arrangementer og dermed 
betegnelsen ”2 + 2”.
Under anden verdenskrig var store dele af produktions-
faciliteterne på bilfabrikkerne blevet inddraget til produk-
tion af militære køretøjer. Benzinmanglen lige efter krigen    MG Type TF , 1953/1954.
gjorde, at der ikke var købere til de biler, der både i USA og 
Europa blot var nye udgaver af førkrigsmodeller.  Citroën 2 CV 1952.
Anden verdenskrig havde medført kæmpe fremskridt mht. 
bilkonstruktioner med nye materialer. Det var igen USA, 
der buldrede frem, mens den vaklende europæiske 
økonomi, og den japanske med kæmpede for at komme 
på fode. 
Restriktioner og stram økonomi var årsag til, at det blev en 
knallert eller motorcykel, der i første omgang skulle løse 
transportbehovet for den almindelige borger  i de  
europæiske lande. Efter de dystre år i fyrrerne med 
mørklægning og strenge tider, stod verden nu til 
begyndelsen på en lysere fremtid, og efterhånden som 
restriktionerne og privatøkonomien tillod det, kom der 
også biler i garagerne, men det var hovedsageligt små, 
billige biler eller varevogne. 
I 1950'erne begyndte også de mere elegante cabrioleter 
og coupeer at dukke op. For de fleste var de dog stadig-
væk drømmebiler, idet det kun var det mere velhavende 
publikum, der kunne erhverve en Mercedes 300 SL eller 
190 SL. Til nøds kunne nogle måske nøjes med en 
Karmann-Ghia, som så sportlig ud. Det var dog en 
begrænset køberkreds, der i 1950'erne var rede til at 
investere sparepenge i en  sportsvogn. 
Først et årti efter begyndte bilelskere, der havde plads og 
penge, at lede efter fortidens klassikere. I de glade tres-
sere, hvor europæerne indhentede USA, også på det 
amerikanske hjemmemarked, kom den voksende kon-                                                                
kurrence på bilmarkedet, og det blev begyndelsen til en 
periode med mange fusioner, overtagelser og samar-
bejdsaftaler, etc..                  Fiat 500 D, 1963.  
Mange fabrikker kunne ikke klare krisen og dermed for-
svandt en række kendte engelske mærker som Wolseley, VW Cabriolet, 1949.
Riley, Austin, Morris, Standard, Vanguard, Hillman, Jowet, 
Sunbeam, Jensen. Også andre landes bilpro-duktion blev 
ramt, i Tyskland forsvandt mærkerne Auto Union, DKW, 
Borgward, Glas, NSU og Lloyd, m.fl..
Næsten alle de store mærker er i dag ejet af kæmpe glo-
bale foretagender som: Ford, General Motors, Daimler-
Chrysler, Citroën/Peugeot, Folkevogn, og Fiat. De briti-
ske over alle britiske mærker, Rolls-Royce, Bentley er i 
dag ejet af tyske firmaer – samme skæbne er overgået     
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Benzin dominerer  

1934

køretøjet var sikker, nem at køre og billig i drift. 
102 køretøjer stillede op til løbets start, og heraf var de 
38 med forbrændingsmotor, 29 var dampdrevne, 5 
elektrisk drevne, 5 trykluftdrevne og resten af 
køretøjerne var en blanding, der alle havde mere 
fantasifulde fremdrivnings-metoder. 
Efter et udskilningsløb på 50 km var der 21 benzin- eller 
dampdrevne selvbevægende vogne tilbage, og af disse 
kom 14 benzindrevne og 3 dampdrevne vogne i mål i 
Rouen.
Det blev et dampdrevet køretøj, der med 19 km i timen 
holdt den højeste gennemsnitshastighed, men 
dommerne mente, at de næsten lige så hurtige 
benzinbiler på de næste pladser var de samlede 

Den franske avis Le Petit Journal arrangerede i 1894 en vindere af konkurrencen. 
konkurrence mellem forskellige hesteløse køretøjstyper. De 5.000 franc, der var førstepræmien, blev derfor delt 
Vinderne blev de benzindrevne vogne. af nogle af bilindustriens pionerer: Panhard et Lavassor 

og Peugeot-brødrene, hvis biler var forsynet med den 
Lige fra bilismens indtog har opfinderne af motorkøretøjer ben-zinmotor, som tyskeren Daimler lige havde 
konkurreret om at fremstille og demonstrere det bedste opfundet. 
køretøj. Det er i dag således 117 år siden benzinen vandt et af de 
Den 22. juli 1894 arrangerede den franske avis Le Petit første løb, og lige siden har benzinen været 
Journal et 126 km langt løb for køretøjer uden heste – et af dominerende på vejene.
de første motorløb i verden. I løbet der gik fra Paris til Rouen 
var det ikke farten, der var afgørende – gennem-snitsfarten 
skulle blot være over 12 km/time. Det var mere vigtigt, at  HØ/marts 2011.

1934
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Veteranforsikring Danmark
”Vi sætter pris på sjæl og charme …”

w

  25% rabat ved indtegning af fere veteran- eller klassiske køretøjer.
w   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 1976 eller før:

 

Dagsværdi Ansvar + kasko Ansvar

 

25.000  551  204

 

50.000  689  204

 

75.000  801 204 

 

100.000  873  204

 

125.000  988  204

 

150.000  1.078 204

 

175.000  1.171  204

 

200.000  1.260  204

 

225.000  1.348  204

 

250.000  1.423  204 

 

275.000  1.544 204

 

300.000  1.684  204

 

325.000  1.784  204

 

350.000  1.901  204

 

375.000  2.023  204

 

400.000  2.140  204

 

425.000  2.262  204

 

450.000  2.383  204

 

475.000  2.451  204

 

500.000  2.619  204

 

525.000  2.742  204

 

550.000  2.836  204

 

600.000  3.097  204

 

o.s.v. 

 

Selvrisiko kr. 1.361 kr.    0

Præmieeksempler for klassiske køretøjer fra  1977 til og med 1983:
 

Dagsværdi Ansvar + kasko Ansvar

 

25.000  1.354  463

 

50.000  1.693  463

 

75.000  1.972  463

 

100.000  2.148  463

 

125.000  2.429  463
 

150.000  2.651  463
 

175.000  2.883  463
 

200.000  3.100  463
 

225.000  3.316  463
 

250.000  3.499  463
 

275.000  3.798  463 

300.000  4.092  463 

325.000  4.389  463 
350.000  4.676  463 
375.000  4.976  463 
400.000  5.263 463 
425.000  5.567  463 
450.000  5.860  463 
475.000  6.031  463

 
500.000  6.443  463

 525.000  6.743  463
 550.000  6.976  463
 575.000  7.214  463
 600.000  7.618  463

 o.s.v. 

 Selvrisiko kr. 4.081 kr.    0
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Henne Strand Træf.

Henne Strand Handelsforening inviterer til træf for veteranbiler og motorcykler på 
den store
P-plads ved Henne Strand.

Der er træf hver søndag aften kl. 18.00. Første gang den 1. maj til og med 25. 
september 2011.
Tilmelding ikke nødvendig.

Med venlig hilsen.    
Tage Stockholm Kristensen Vandmøllen 3.  6800 Varde tlf. 75 22 54 58.

Late Night ved Henne Strand.

Jeg vil igen i år, invitere alle i VMK klubben til Late Night 
ved Henne Strand.
Henne Strand Handelsforening vil gerne se vores flotte 
biler og motorcykler til nogle hyggelige aftener, hvor der 
virkelig skal sparkes på dækkene og hygges.

Der er sommertræf følgende aftener fra kl. 19.00: onsdag 
d. 6 – 13 – 20 og 27. juli 2011.
Onsdag d. 3. august 2011.

Alle fremmødte med køretøjer, trakteres med en is eller 
en øl eller sodavand samt kaffe.
Dette sponsoreres og udleveres af Mich`s Ishus, som 
ligger i centrum af byen. Der kan parkeres i området.   
Tilmelding ikke nødvendig

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

01. FORD CONSUL 315
02. HILLMAN MINX
03. MERCEDES-BENZ 180
04. MORRIS MARINA 1300
05. WARTBURG
06. VOLVO 444
07. TRIUMPH HERALD
08. PEUGEOT 404
09. VAUXHALL VICTOR
10. MORRIS MINOR 1000
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Benzin dominerer  

1934

køretøjet var sikker, nem at køre og billig i drift. 
102 køretøjer stillede op til løbets start, og heraf var de 
38 med forbrændingsmotor, 29 var dampdrevne, 5 
elektrisk drevne, 5 trykluftdrevne og resten af 
køretøjerne var en blanding, der alle havde mere 
fantasifulde fremdrivnings-metoder. 
Efter et udskilningsløb på 50 km var der 21 benzin- eller 
dampdrevne selvbevægende vogne tilbage, og af disse 
kom 14 benzindrevne og 3 dampdrevne vogne i mål i 
Rouen.
Det blev et dampdrevet køretøj, der med 19 km i timen 
holdt den højeste gennemsnitshastighed, men 
dommerne mente, at de næsten lige så hurtige 
benzinbiler på de næste pladser var de samlede 

Den franske avis Le Petit Journal arrangerede i 1894 en vindere af konkurrencen. 
konkurrence mellem forskellige hesteløse køretøjstyper. De 5.000 franc, der var førstepræmien, blev derfor delt 
Vinderne blev de benzindrevne vogne. af nogle af bilindustriens pionerer: Panhard et Lavassor 

og Peugeot-brødrene, hvis biler var forsynet med den 
Lige fra bilismens indtog har opfinderne af motorkøretøjer ben-zinmotor, som tyskeren Daimler lige havde 
konkurreret om at fremstille og demonstrere det bedste opfundet. 
køretøj. Det er i dag således 117 år siden benzinen vandt et af de 
Den 22. juli 1894 arrangerede den franske avis Le Petit første løb, og lige siden har benzinen været 
Journal et 126 km langt løb for køretøjer uden heste – et af dominerende på vejene.
de første motorløb i verden. I løbet der gik fra Paris til Rouen 
var det ikke farten, der var afgørende – gennem-snitsfarten 
skulle blot være over 12 km/time. Det var mere vigtigt, at  HØ/marts 2011.

1934

VMK NYT 34. årg. 

 

Støt vores annoncører
de støtter os

1934 1934
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Veteranforsikring Danmark
”Vi sætter pris på sjæl og charme …”

w

  25% rabat ved indtegning af fere veteran- eller klassiske køretøjer.
w   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 1976 eller før:

 

Dagsværdi Ansvar + kasko Ansvar

 

25.000  551  204

 

50.000  689  204

 

75.000  801 204 

 

100.000  873  204

 

125.000  988  204

 

150.000  1.078 204

 

175.000  1.171  204

 

200.000  1.260  204

 

225.000  1.348  204

 

250.000  1.423  204 

 

275.000  1.544 204

 

300.000  1.684  204

 

325.000  1.784  204

 

350.000  1.901  204

 

375.000  2.023  204

 

400.000  2.140  204

 

425.000  2.262  204

 

450.000  2.383  204

 

475.000  2.451  204

 

500.000  2.619  204

 

525.000  2.742  204

 

550.000  2.836  204

 

600.000  3.097  204

 

o.s.v. 

 

Selvrisiko kr. 1.361 kr.    0

Præmieeksempler for klassiske køretøjer fra  1977 til og med 1983:
 

Dagsværdi Ansvar + kasko Ansvar

 

25.000  1.354  463

 

50.000  1.693  463

 

75.000  1.972  463

 

100.000  2.148  463

 

125.000  2.429  463
 

150.000  2.651  463
 

175.000  2.883  463
 

200.000  3.100  463
 

225.000  3.316  463
 

250.000  3.499  463
 

275.000  3.798  463 

300.000  4.092  463 

325.000  4.389  463 
350.000  4.676  463 
375.000  4.976  463 
400.000  5.263 463 
425.000  5.567  463 
450.000  5.860  463 
475.000  6.031  463

 
500.000  6.443  463

 525.000  6.743  463
 550.000  6.976  463
 575.000  7.214  463
 600.000  7.618  463

 o.s.v. 

 Selvrisiko kr. 4.081 kr.    0

 Nr. 264, juni 2011  Nr. 264, juni 2011

Henne Strand Træf.

Henne Strand Handelsforening inviterer til træf for veteranbiler og motorcykler på 
den store
P-plads ved Henne Strand.

Der er træf hver søndag aften kl. 18.00. Første gang den 1. maj til og med 25. 
september 2011.
Tilmelding ikke nødvendig.

Med venlig hilsen.    
Tage Stockholm Kristensen Vandmøllen 3.  6800 Varde tlf. 75 22 54 58.

Late Night ved Henne Strand.

Jeg vil igen i år, invitere alle i VMK klubben til Late Night 
ved Henne Strand.
Henne Strand Handelsforening vil gerne se vores flotte 
biler og motorcykler til nogle hyggelige aftener, hvor der 
virkelig skal sparkes på dækkene og hygges.

Der er sommertræf følgende aftener fra kl. 19.00: onsdag 
d. 6 – 13 – 20 og 27. juli 2011.
Onsdag d. 3. august 2011.

Alle fremmødte med køretøjer, trakteres med en is eller 
en øl eller sodavand samt kaffe.
Dette sponsoreres og udleveres af Mich`s Ishus, som 
ligger i centrum af byen. Der kan parkeres i området.   
Tilmelding ikke nødvendig

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

01. FORD CONSUL 315
02. HILLMAN MINX
03. MERCEDES-BENZ 180
04. MORRIS MARINA 1300
05. WARTBURG
06. VOLVO 444
07. TRIUMPH HERALD
08. PEUGEOT 404
09. VAUXHALL VICTOR
10. MORRIS MINOR 1000



Vestjysk Motorveteran
William Pohlmann
Østparken 51
6840 Oksbøl


