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- må jeg godt køre med i Veteranløbet ?
nej, bilen skal være over 25 år gammel !
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KLUBMØDER: 

Afholdes første torsdag, hver måned, kl. 19.30  undtagen i juli!
Såfremt intet andet er meddelt afholdes møderne i: 
Gjesing Fritidscenter, Gjesinglund Alle 2, 6715 Esbjerg N.

VMK NYT:  
Officielt organ for Vestjysk Motorveteran Klub - udkommer i februar, 
april, juni, august, oktober og december. 

Indlæg kan sendes til VMK's redaktør. Medlemmer, annoncører
og div. samarbejdspartnere er velkomne til at levere stof til bladet.
Indlæg redigeres til skrifttype arial 10 pt.

Deadline er den 1. de pågældende måneder.

INDHOLDSFORTEGNELSE:

Holsted Speedway Klub 40 år. Kurt Bøgh's mindeløb side    3
Deltager ved Esbjerg veteranløb 2014 side    4
Resultater fra Esbjerg veteranløb 2014 side    7
På tur med VMK   side    9
Esbjerg Veteranløb 2014  side  11
Meanwhile   side  19
Lillebæltsbroen   side  22

Velkommen til nye medlemmer
 
57 Thomas Aarestrup, Elmevej 2 Nordby, 6720 Fanø
59 Mogens Jensen, Tarp Hovedvej 69, 6715 Esbjerg N.
64 Ove Kristensen, Hillerup Engevej 14, 6760 Ribe
83 Søren Christensen, Bryndumvej 200, 6710 Esbjerg V
84 Thomas Fauerby, Huginvej 10, 6710 Esbjerg V.
359 Nørrevold Auto, Sørensen / Thomsen, Murervej 9, 
 6710 Esbjerg V

AKTIVITETSKALENDER FOR 2014:

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

HUSK AT:

-Meddele adresseændring samt ændringer til køretøjsregistret til 
William Pohlmann, Østparken 51, 6840 Oksbøl, tlf. 75279243, 
mail: register@vmklub.dk

Forsidebilledet: Nok det mest moderne køretøj der var på Torvet.
Foto: Jørgen Lind

 Næste VMK NYT: Udkommer i uge 33, deadline 1. august 2014

INFO - SIDEN
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Næstformand:

Løbs- og turudvalg
Bladudvalg 
Ansvarshavende redaktør

BESTYRELSEN:                                                               

Jørgen Lind
Edelsvej 30

6700 Esbjerg 
75 16 41 14

naestformand@vmklub.dk

Kasserer:
Regnskab
Medlems- og køretøjsregistrering
Bladudvalg 
Bladdistribution 

William Pohlmann
Østparken 51
6840 Oksbøl
40 26 95 46

kasserer@vmklub.dk

Klubmester:

Klublokale
Løbs- og turudvalg

Povl Elkjær
     Solbærvej 10 

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

klubmester@vmklub.dk

Bestyrelsesmedlem:

Kontaktudvalg
Løbs- og turudvalg

Thomas Nielsen
Højvangs Alle 71 

6700 Esbjerg 
21 42 13 42 

bestyrelsesmedlem@vmklub.dk

Sekretær:

Fotograf
Annoncører

Mogens Andreasen
Eranthisvej 11

   6710 Esbjerg V
60 96 20 16 

sekretaer@vmklub.dk

Redaktør:
(ikke i bestyrelsen)

Pia Hansen-Schwartz
Gl.By Ringvej 8

6700 Esbjerg
tlf. 21 26 01 63

vmknyt@luma.dk

Suppleant:

Bibliotek:
(ikke i bestyrelsen)

Kjeld Kristensen

Formand:

         

Peder Nielsen 
Bakken 10 

6715 Esbjerg N 
22 80 51 56 

formand@vmklub.dk

KLUBBENS NAVN: VESTJYSK MOTORVETERAN KLUB, 
FORKORTET VMK. 

KLUBBENS ADRESSE: FORMANDENS ADRESSE

VMK's HJEMMESIDE: www.vmklub.dk

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.

Juni

Juli

August

September

29.

4. & 5.

5. & 6.
2.,9.,16.
23. & 30
5
6.
13.
6.
6.

VMK Kongeåturen - en picnictur for hele 
familien. Se mere side 19.
Musik og Veteraner. Uldum Gade musik 
festival.
Bornholm Rundt 2014

Late Night Henne Strand 
Tambours Have - aftentur
Late Night Henne Strand
Ud og se. Se mere side 9.
VMK Foreningernes dag
Ansager træf

VMK NYT 37. årg. 

Webmaster:
(ikke i bestyrelsen)

Lars Nærø
Toftestien 1, Sønderho

6720 Fanø
97 41 32 96

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

75 11 64 40
suppleant@vmklub.dk
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Holsted Speedway Klub 40 år
Kurt Bøgh's mindeløb.

VMK NYT 37. årg. 

Holsted Speedway Klub holdt sit 40 års jubilæum søndag 
d. 4. maj 2014. Samtidig kunne man fejre 25 års jubilæum 
for det flotte anlæg på Hedevejen 1, som nu hedder 
Moldow Speedway Arena, og for 3. gang at afvikle Kurt 
Bøghs Mindeløb, som er blevet en årligt tilbagevendende 
begivenhed i den danske speedwaykalender.
Kurt Bøgh var en af initiativtagerne til dannelsen af 
Holsted Speedway Klub og var samtidigt en af klubbens 
største kørerprofiler op gennem 70'erne. Efter en lang og 
flot karriere som aktiv, vedblev Kurt Bøgh med at hjælpe i 
og omkring klubben, indtil sin alt for tidlige død den 20. 
august 2011 - kun 65 år gammel. 
VMK var inviteret til at komme og stille køretøjer op på P-
pladsen foran indgangen, og t i l  at  del tage i 
jubilæumsarrangementerne hele dagen. Desværre 
kunne indbydelsen ikke nå at komme i april-udgaven af 
VMK NYT, men vi fik sat den på hjemmesiden, og nåede 
desuden at lægge den i poserne til alle deltagerne i 
ESBJERG VETERANLØB, som kørtes dagen før.
Ikke mange nåede at skaffe plads i kalenderen med så 
kort varsel, men de 5-10 stykker, der deltog, fik en lidt 
kølig, men god og hyggelig dag i godt selskab ud af det - 
rigeligt forsynet med pølser og brød, øl og vand, kaffe og 
kage.

16 OLD BOYS kørere indledte Kurt Bøgh's mindeløb 
mellem kl. 10 og 12. I min uvidenhed regnede jeg med, at 
det var ”de gamle” drenge helt fra dengang jeg var ung og 
gik meget til motorløb og speedway. Men tiden løber fra 
mig, for de fleste OLD BOYS kørere i dag er omkring en 
generation yngre.
Det sås klart i heatene, at en del af kørerne stadig havde 
det ”i sig”, mens andre tilsyneladende var kommet lidt 

længere på afstand af sporten - men de var med !  

Ved sving 3 var der udstillet  8 forskellige speedwaycykler 
- 6 af dem tilhørende Gunnar Svendsen og 2 nyere 
modeller tilhørende Ernst Bøgh. 

Bent Nørregård blev så nostalgisk, da han så en JAWA 
nøjagtig mage til den første, som han selv havde - 
komplet med Ove Fundin-styr - at han måtte  op og sidde 
på den.

Ved middagstid var der reception 
i Pit Stop, hvor forhenværende og 
nuværende formænd ridsede 
klubbens historie gennem de 
fø rs te  40  å r  op .  De re f te r 
afslørede Kurt's enke Kirsten og 
lillebror Ernst  en hel vitrine-
skabsvæg i mødelokalet med alle 
Kurt's præmier og pokaler, som 
Kirsten nu har skænket til Holsted 
Speedway Klub.

Dagen afsluttedes med at 16 unge kørere opdelt i A og B 
klasser kørte sidste afdeling af mindeløbene over 20 
heats. Det gik lidt trægt, der var (for) mange styrt, 
diskvalifikationer, afbrydelser og omkørsler. Tilmed 
punkterede en af de air 
fenders,  der  er  opsat 
indenfor hegnet i svingene, 
og det tog meget lang tid at 
få den udskiftet, før  løbene 
kunne genoptages.

Tak til Holsted Speedway 
Klub for invitationen.

tekst og fotos: Jørgen Lind
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Deltager ved 
Esbjerg Veteranløb 2014

VMK NYT 37. årg. 

Lørdag den 3. maj 2014 løb Vestjysk Motorveteran Klub`s 
årlige store veteranløb af stabelen.
Der deltog i år 63 biler af vidt forskellig observans og 
opbygning, med en Mini Moke med nok de færreste 
kvadratmeter plade, til store Cadillacer med plade nok til 
flere almindelige familiebiler.
Ud over de 63 biler deltog 20 motorcykler med samme 
store variation af mærke og årgang som hos bilerne. 

Vi ankom til startstedet Esbjerg Torv ved 8.30 tiden, og da 
var Torvet allerede 1/3 fyldt.
Efter en dejlig morgenkaffe på Dronning Louise var der tid 
til at tage de mange herligheder i øjesyn og snakke med 
og hilse på ligesindede.En rigtig hyggelig times tid, til at 
give en god start på dagen. 

Klokken ti startede løbet med nogle bevingede ord af 
formand Peter Nielsen. Derefter overtog Henrik Vallø 
mikrofonen og sendte deltagerne af sted med nogle 
veloplagte bemærkninger. 

Vi kørte  ud til post 1 mellem Andrup og Tjæreborg, hvor vi 
skulle køre 24 m frem. Resultatet afhang nok mere af held 

end kunnen. Som klippemanden konstaterede, 80 % får 
20 klip.

Derefter til post 5 i Tobøl. Her var det ikke afstands-
bedømmelse, men forskel i vægt på et rat og en manifold. 
Heller ikke her havde saksen meget fri. 

Så til post 4 hos MC Syd i Sdr.Hygum. Nu var vi nået til en 
rigtig nørd post. Her skulle vi sætte navne på hvilke biler 
10 baglygter tilhørte. Godt der var nogle at snakke med.

 Nr. 282, juni 2014



Side - 5 -

1934

VMK NYT 37. årg. 

Lidt efter post 4 nåede vi Gjerndrup Kro. Formiddagen var 
gået, vejrmæssigt en hæderlig formiddag, men solen var 
forsvundet og en kold vind var taget til. 

 

Ruten havde været på små hyggelige veje, med 
nyudsprungne træer, velduftende gule marker og flere 
knap så velduftende gyllevogne, som er store når man 
sidder 25 cm over jorden i en åben bil. Vi fik en god frokost 
på Gjerndrup Kro, bestående af forskellige lune retter. 
Anretningen af buffetbordet ville nok ikke være faldet i 
Emma Gads smag.

Efter frokost til Starup til post 3, som var placeret hos TBS 
Maskinpower. Her skulle forklares hvad forskellige 
forkortelser stod for som f.eks. Fiat, BMW, AJS, BSA m.fl. 
10 i alt. Var baglygterne for almindelige nørder, var det 
her for store nørder.

Så til post 2 på P pladsen ved Endrup Møllekro, her gjaldt 
det færdselstavler. Måske tavler vi ikke lige ser hver dag, 

og måske heller ikke var med, da de fleste af os fik 
kørekort. Da det strenge dommerpar havde kontrolleret, 
måtte vi konstatere, at der forhåbentlig er andre ting, vi 
har fulgt bedre med i.

Fra Endrup til Darum Fritidscenter, hvor post 6, sidste 
post på turen var placeret. Vi endte som vi startede, med 
bedømmelse af afstand, denne gang løbets længde i km. 
En stor fordel at have sat triptælleren på nul ved start , og 
lige før Darum Fritidscenter havde drøftet med 
ægtefællen hvor langt vi havde kørt, så vores bud var ikke 
langt fra de 139 km, som var løbets længde. Tillagt km ind 
til Torvet og hjem fra Darum i alt ca 170 km. Der er 
deltagere i ældre køretøjer , der kommer længere væk 
fra, så for dem må dette års løb have været i den lange 
ende.
Eftermiddagen forløb som formiddagen på små 
hyggelige veje, men med en tiltagende kold blæst, som 
en tidlig majdag jo kan levere.

På Darum Fritidscenter sluttede løbet med kaffebord og 
præmieoverrækkelse. Der var rigtig mange præmier, 
måske til 1/3 af deltagerne. Og det blev da en 17. plads til 
os !

En stor tak til arran-
gørerne  fo r  e t  s to r t 
ve l t i l re t te lagt  ar ran-
g e m e n t ,  h v o r  a l t 
klappede perfekt, og med 
m a n g e  v a r i e r e n d e 
påfund.

Anne Grethe og Erik Knudsen - Start nr. 61.
Foto: Jørgen Lind

Deltager ved 
Esbjerg Veteranløb 2014
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Støt vores annoncører
de støtter os
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Placering   Antal klip tilbage       Start nr.      Navn                              Mærke
A. Motorcykler:
1  113 (!)   49       Bent Nørregård Triumph 650 Trophy 1969
2   84   25       Anette Frandsen MZ TS 150   1973
3   81     9       Erling Pedersen BMW R 80 RT  1987
4   78   21       Johannes Frandsen MZ ETZ 250 sidevogn 1983
5   77   75       Peder Hejn  BMW R 71   1939
6   76   51       Søren Møller Nimbus    1951
7   75   26       Villy Andersen Nimbus C sidevogn  1947
8   72     7       Anette Jakobsen MZ TS 150   1973
9   69     5       Frederik Frandsen MZ TS 125  1983
10   66     6       Finn Simony  BMW R 75/5  1970
11   65   19       John Olsen  MZ 150 ES  1976
12   62   28       Robert Nielsen Norton Commando  1973
13   62   65       Orla Skov Jørgensen Honda 650 Night Hawk 1984
14   57   59       Carsten Henriksen BMW R 75/5  1970
15   54   16       Bent H. Larsen Nimbus C Special  1954
16   53   10       Arnfred Nielsen Triumph Trophy 500 1972
17   53   57       Svend Møller Nimbus C   1951
18   49     3       Kjeld Kristensen BSA Shooting Star  1960

Øvrige deltagere udenfor konkurrencen (officials).

B. Biler
01 100   11       Frede Nielsen Jaguar E type V12  1971
02   98    4       Orla Jensen Opel Rekord 1,9 Coupé 1968
03   96   46       Leif Arentsen MGA    1958
04   94   41       Bent Gissel Cadillac de Ville  1959
05   89   77       Bøje Hansen Morris Marina Van  1973
06   84   69       Erik Schultz Husted NSU RO 80  1970
07   83   74       Anders Hesselberg Ford A Roadster  1929
08   83   33       Henry Schmidt Hansen Volvo PV 544 Sport  1965
09   81   13       Kristian P. Jensen Mercedes-Benz 230 SL  1965
10   80   36       Jørn Elbæk Jensen Rover P 6 2000 TC  1967
11   80   40       Peter Stage Buick Skylark  1964
12   79   47       Sv. O. Philbert Opel Olympia  1952
13   78   53       Thorne Jensen Volvo PV 544  1962
14   78   30       Jan Bloch Chevrolet Corvette C1  1959
15   77   12       Jørgen Kelstrup Triumph TR3 A  1959
16   74   44       Hans Sørensen Mercedes-Benz 190 SL 1957
17   74   61       Erik Knudsen MGA    1959
18   74   23       Lars Husum Austin A 30   1954
19   73   48       Frants Enevoldsen Mercedes-Benz 450 SL 1972
20   71     2       Peter Sørensen Triumph TR6  1970
21   71   63       Duhnvig Hansen BMW 501 Barokengel 1959
22   70   78       Niels Jørgen Christiansen Mercedes-Benz  350 SL  1971
23   69   60       Leonhard Lykke Schmidt Mercedes-Benz  350 SL 1972  
24   69   71       Ole Kristensen Toyota Crown de Luxe 1965
25   68   15       Peter Storkholm Jaguar E Type Serie 3 V12 1972
26   68   37       Jørgen Bojsen Opel Olympia Rekord  1,5 1954
27    66   82       Finn Schelde Hansen Cadillac Convertible 1959
28   66   73       Jørgen Jessen MGB    1964
29   65   17       Lars Nærø MG Midget MK III  1971
30    64   66       Vagn Hansen Renault 16 TL  1978
31   64   83       Gunnar Vang Mercedes-Benz 280 SL  1968
32   62   35       Hans Peder T. Hansen Mercedes-Benz 280 SL  1970
33   61   62       Jørgen Pedersen Opel Admiral A  1966
34   61   55       Jes Jessen Opel Olympia Rekord 1955
35    61   20        Hans Melgaard Volvo 123 GT  1967
36   60   18       Jørgen Finn Jensen MGA 1600   1960
37   59   34       Christian Enghave Chevrolet Corvette Stingray 1973

Resultater fra
Esbjerg veteranløb 2014
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Resultater fra
Esbjerg veteranløb 2014

VMK NYT 37. årg. 

Placering   Antal klip tilbage       Start nr.      Navn                               Mærke
Biler forsat

38   59   42       Hans Eigil Holst   BMW 600  1959
39   59   68       Aage Holst   Triumph TR6  1968
40   58   80       Martin Andersen   Buick Four-Door Sedan 1923
41   58   31       Bent Jessen   Jaguar XK 120 DHC 1953
42   57   14       Bjarne Laursen   Fiat 124 Spider              1972
43   56   43       Poul Rasmussen  MG TD   1952
44   55   52       Niels Christensen  Mercedes-Benz 280 SL 1970
45   55   70       John Hansen   Opel GT  1970
46   54   76       Aksel Hesselberg  Cadillac Coupe de Ville 1959
47   54   27       Karl Birk   Ford Mustang V8 1965
48   53   38       Kristian Mogensen  MGB Roadster 1800 1968
49   52     8       Hans Jørgen Dockweiler  MG TD   1951
50   51   24       John K. Andersen  Mercedes-Benz 230 SL  1964
51   50   56       Hans Østergaard Jepsen Mercedes-Benz 280 SL  1969
52   49   67       Freddie Madsen   Opel Kadett 1,1 S LS  1968
53   49   32       Jens-Jørn Højrup  Volvo 142  DL  1972
54   46   45       Carlo Simonsen   Mercedes-Benz 280 SL  1970
55   45   50       Henning Buurgaard  MG TF   1954
56   44   64       Børge Burgaard   Leyland Mini Moke 1275 1971
57   39*   72       Eigil N. Hansen   MG TF 1500  1954
58   38   58       Hans Bjerre Jensen  VW 1303  1974
  
* 2 poster manglende. Øvrige deltagere har ikke afleveret klippekort/deltagere udenfor konkurrencen (officials).

Late Night 2014 ved Henne Strand.

Strandgården og Coast Henne Strand ønsker igen i år, at vi kommer med vores flotte biler og 
motorcykler til nogle hyggelige aftener. Late Night 2014 bliver følgende aftener: 

onsdag den 2, 9, 16, 23 og 30 juli.
onsdag den 6. august.

Vi mødes kl. ca. 19.00, men du er 
selvfølgelig velkommen til at komme før 
eller senere.
I år vil der ligesom tidligere år være borde 
og bænke, hvor der serveres kaffe med 
brød.
Vores åbne cafe vil blive placeret afhængig 
af hvordan vinden blæser, men det bliver et 
sted, hvor vi stadigvæk kan høre musikken 
spille.
Vi opfordrer jer til, at der for hver bil eller 
motorcykel er udfyldt et skema med 
tekniske data eller en historie om netop dit 
køretøj. Luk gerne motorhjelmen op i din bil 
når du har parkeret.

Hilsen Tage S. Kristensen - VMK - MGCCDK - Info tlf. 75225458.
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PÅ TUR 
MED VMK

VMK NYT 37. årg. 

   

         Ud   &   se  
 
 

 
Medlemmer af VESTJYSK MOTORVETERAN KLUB indbydes til en rundvisning i SE’s nye 

domicil, Edison Park 1, 6715, Esbjerg N.  onsdag  den 13. august  2014  kl. 19 - 21. 
 
Vi mødes ved receptionen og efter en kort, overordnet orientering viser seniorkonsulent Børge 
Pedersen rundt i bygningen, hvor der vil være mulighed for at se og høre nærmere om byggeriet, 
dets udførelse og indretning. 
 
Vi slutter på  tagterrassen på 3. sal, og når håret er blæst godt igennem, går vi i kantinen, som 
ligger umiddelbart op til tagterrassen. Her vises et et par mindre PowerPoint´s, som viser lidt flere 
detaljer om selve huset samt lidt om SE’s historie.   Til slut er SE vært ved kaffe/kage. 
 

Der kan max. være 35 deltagere til en sådan rundvisning, så tilmelding er nødvendig!  
Ring eller mail til Peder Nielsen på mob. nr. 22805156 - formand@vmklub.dk senest 5 dage før. 

Aftentur til TAMBOURS HAVE

Bredmosevej 21 Nordenskov, 6800 Varde. Besøget finder sted tirsdag den 5. august fra kl. 17 til ca. 20.30.
Ta' madpakken med - Tambours have giver så aftenskaffe og kage til alle, der møder op med ældre køretøjer. 

Tilmelding meget gerne senest fredag den 1. august på hannekepr@gmail.com
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City Autoservice  
v/ Birger Busch 

       Strandby Kirkevej 216 
    Telefon          75128284 
     Biltelefon       40331854 

       Privattelefon  75451501 
 

Støt vores annoncører
de støtter os
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Tilmeldingen toppede i år ved 83 deltagere - 3 flere end 
sidste år.  
Heraf var:
Medlem af VMK 55           66,3%
- ikke  28           33,7%
  83          100  %
Biler  63           75,9% 
Motorcykler 20           24,1%
  83          100  %
Ledsagere  64
- u. 12 år    2
   66
Deltagere i alt                       149

Tendensen er hvert år, at ⅔ af deltagerne er VMK-
medlemmer, og den sidste ⅓ er velkomne til at blive det. 

Solen skinnede over Torvet til det 16. ESBJERG 
VETERANLØB lørdag d. 3. maj på en tør, men kølig 
morgen. 
Da vi mødte op på Torvet lidt før kl. 8, kunne vi dårligt nok 
få pullerterne væk, før de første deltagere strømmede 
ind. 

Udlevering af løbspakkerne inde på DRONNING 
LOUISE forløb glat af de erfarne ”posedamer” Elin og 
Else. 

Deltagerne mødte igen ret t idl igt op, og nød 
DRONNINGens morgenkaffe med rundstykker, mange 
udendørs, og andre indendørs i varmen.

Den første start gik kl. 10.00, og derefter kørte faktisk en 
bil eller motorcykel med mindre end 1 minuts mellemrum. 
En veloplagt Henrik Vallø gav deltagerne et ord med på 
vejen, også ud over hvad de selv havde skrevet på 
mærke-skemaet. Og så gik det ellers ud på ruten - hvilke 
”strabadser” ville man nu blive udsat for på de 6 poster? 

ESBJERG VETERANLØB
2014
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POST 1. På POST 1 på Lindingvadvej mellem Andrup og 
Tjæreborg skulle løbsdeltragerne køre 24 m - hverken 
mere eller  mindre. Povl, Thomas, William og Christian 
var klar med instruks, målebånd, dommen og ikke mindst 
saksen! Har motorcyklerne en fordel? - eller er det 
nemmere i bil? Det kan klippekortene besvare: For 
motorcyklernes vedkommende var der kun 1 med kun 1 
kl ip, mens halvdelen fik 20 kl ip. For bilernes  
vedkommende var der 3 med 0 klip og 21 (⅓) med 20 klip 
mens resten var nogenlunde jævnt fordelt med 2-18 klip. 
Statistikken giver ikke noget klart billede af fordel for 
nogen af parterne. Det var forudset, at der ville være 
nogen kø ved posten, men med en kompetent 
bemanding kom alle deltagere forholdsvist glidende 
gennem prøven.

 

Oprindelig havde vi tænkt, at opgaven skulle være: ”KØR 
47 km/t når du passerer keglen”. Politiet skulle så måle 
den faktisk hastighed med en fotovogn eller radar, men 
afslog p.g.a. manglende kapacitet, og foreslog i stedet, at 
vi lånte en fartmåler hos kommunen. 
Vi har spurgt, men venter stadig på svar der fra…

POST 2 - må have beroliget nerverne, for næsten 1/7 
kendte de officielle betegnelser på alle færdselstavlerne, 
langt over 1/3 havde kun 1-2 fejl, knapt halvdelen havde 
3-4 fejl og ca. 1/12 havde 5-6 fejl. De korrekte betegnelser 
er - som så meget andet offentligt - ikke altid lige enkle og 
logiske, og ofte noget snørklede. 

ESBJERG VETERANLØB
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      NØRREGADE 71                     VI HAR ALT  I       
      6700 ESBJERG                   KONTORARTIKLER 

      TLF. 75450899                              & 

      FAX: 75452543                           VIN 
      e-mail: fp@froekjaerpapir.dk 

                                                                  Besøg os - 
                                                                                                                                      og vor vinkælder. 

 
 

 
 

 
                        

 

      John Hoffmanns Autoservice 
    Darumvej 73 
   6700 Esbjerg 
   Tlf. 75126570,  Fax. 75126579 
 

 
 

Esbjerg Cylinder Service
MOTORRENOVERING
CYLINDERUDBORING
TOPSTYKKEARBEJDE

MOTORRENOVERING
CYLINDERUDBORING
TOPSTYKKEARBEJDE

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

Tlf. 75139255 Fax.75125943,  ecs@ecs-itop.dk

CE S

Kvalitet i t
op...

- også når det

gælder

veteranbiler
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Siden vi gennemkørte ruten, var opgravninger i det 
stærkt plagede Endrup blevet rykket, så man ikke kunne 
fortsætte ad Bygaden til Møllegårdsvej. Vores 
postbestyrer havde opdaget dette, så dagen før løbet 
kørte vi ud og så på problemet. Det var åbenlyst, at der 
ikke kunne etableres ramper hen over de rør, der 
krydsede vejen, og der var ingen vej udenom til 
Møllegårdsvej. Men bagerst på Bygaden 37 ligger en fin 
lille ejendom, som har adgang til begge veje. Vi vovede 
os hen for at spørge om muligheden for at få lov til at køre 
rundt om gården? Ejerne, Aase og Kjeld Olsen, var straks 
imødekommende - dog skulle vi ikke køre bag om, men 
gennem porten i den ene længe! 

Selv de store Cadillac'er kunne lige akkurat kante sig 
igennem! Den utroligt flotte og velholdte ejendom med 
222 m2 bolig, over 600 m2 udhusplads til mange formål 
(f.eks. veteranbiler) og mere end 31.000 m2 grund er i 
øvrigt lige sat til salg for mindre end 1.800.000 kr!  Var der 
en evt. køber blandt deltagerne? Uanset - så gav det os 
alle en spændende ekstra dimension på ruten. Tusind tak 
til Aase og Kjeld Olsen for hjælpen, venligheden - og 
genvejen. 

POST 3.  I  Starup var  TBS Mask inpower  på 
Smedebakken velvillig vært for vores POST 3 i et stort 
værksted. De erfarne officials Bakken Hansen og Jes 
Thomsen bestyrede posten og klippede i næsten alle kort 
- naturligvis i forhold til, hvor mange af de fulde navne på 
d e  1 0  e k s e m p l e r  a f  m c -  o g  b i l m æ r k e r n e s 
bogstavforkortelser, som deltagerne kendte og kunne 
skrive.

Hvad man ikke har i hovedet…Ved nogen poster kan en 
smart-phone være nyttig - men det er ret USPORTSLIGT 
at bruge den! - skrev vi i forklaringen til kørevejledningen. 
Det må nogen enten have overset, eller også havde det 
inspireret til et greb i lommen. Det kan og vil vi hverken 
forbyde eller kontrollere, men det giver altså en ulige 
konkurrence, som gerne skulle undgås - midt i alvoren er 
løbet og posterne trods alt kun for sjov.
Tak TBS Maskinpower v/ værkfører Johannes for husly 
og kaffe på kanden.

Middagsbuffeten midtvejs på ruten var på Gjerndrup Kro 
nord for Brørup, og de første fra ”lige numre” og ”ulige 
numre” mødtes her næsten samtidig, efter at have kørt 
ruten hver sin vej siden Darum. Her var der både sild og 
forskellige lune retter, som nok kunne tilfredsstille alle - og 
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Kirken set udefraKirke set udefra
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Villy måtte gerne gå op og tage mere, når den sild med 
æg, rugbrødet og rødspætten var spist.

POST 4 Vi havde fået lov til at have posten hos Jimmy 
Kjær, der ejer den store MC SYD forretning i Sdr. Hygum. 
Der var virkelig lejlighed til at se et kæmpe udvalg af 
motorcykler i den store udstilling - vel at mærke moderne 
motorcykler. Postbestyrere Anne Cathrine og Freddy 
Storgaard måtte selv vælge, hvor de ville slå billederne af 
de 10 baglygter  - i 2 sæt - op, og de valgte en dejlig 
solfyldt (så længe det varede) krog udendørs. 

Alle 10 baglygter var fotograferet ved den sidste 
Veteranmesse i  Freder ic ia ,  så  r ig t ig  mange 
løbsdeltagere havde faktisk set bilerne før - uden at ane, 
at det var en god ide at lægge mærke til baglygterne. 
Mange kunne genkende mange af baglygterne, men kun 
få klarede alle 10. Det er mere vanskeligere, når man ikke 
ser hele bilen

POST 5 var placeret ved den officielle ”ventesal” i Tobøl. 

Så længe solen var fremme, kunne Gretha Nielsen og 
Axel Hesel sidde inde i ventesalen og nyde det, når der 
ellers ikke var travlhed ved posten. 

Når skyerne dækkede for solen, var der god læ i skuret.
Hvad er vægtforskellen på et rat og en udstødnings-
manifold? Vi havde fundet et sæt til de lige numre og et 
andet sæt til de ulige. Vægtforskellen var ikke helt den 
samme, men det blev det ikke nemmere af.

POST 6 var vej vejs ende i Darum Fritidscenter. 

ESBJERG VETERANLØB
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Ja, hvor langt var der så fra start til vejs ende? Nogen var 
rystede - også fotografen der tog dette billede af POST 6   
- over at vi  kunne finde på at spørge om sådan noget her 
bagefter, mens andre - som holdet her, der senere viste 
sig at score en 2. plads blandt bilerne - ramte meget tæt 
på de 139 km 

 

Gættene lød på +/- 50 km, hvor man skulle ramme 
indenfor 20 km for at undgå klip i kortet. Og det var der 
ikke mange, der gjorde. Klippene i klippekortet - eller 
rettere sagt de klip, der er tilbage, når alle 6 poster er 
overstået er nu engang kun til at finde ud af, hvilken 
placering deltagerne har opnået og hvilken præmie de 
skal have 
 
Alle kom godt i mål uden uheld. Naturligvis kunne ”de 
første” nå at drikke temmelig meget kaffe og spise rigtig 
meget lækker lagkage inden ”de sidste” var i mål og 
p r æ m i e u d d e l i n g e n  k o m  i  g a n g  -  e f t e r  l i d t 
mikrofon/højttalerproblemer.

 

Til gengæld havde vore sponsorer været meget 
rundhåndede, så der var præmier til  ca. halvdelen af de 
20 motorcykelkørere og ca. trediedelen af de 63 
bilkørerne. Her er fotos af 1., 2. og 3. pladserne i hver 
kategori.
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Endelig skal alle I deltagere takkes fordi I kom og var med 
i løbet - tak til alle officials for at klippe i kortene, tak til alle 
værterne, som har lagt rum og plads til posterne, og tak til 
vore tre spisesteder Dronning Louise,Gjerndrup Kro og 
Darum Fritidscenter for godt samarbejde og god 
betjening.
På gensyn næste år!  

                     
Løbsudvalget/Jørgen Lind

fotos: Jørgen Lind, H.O. Jensen

Vestjysk Motorveteran Klub sender en stor tak
til annoncører og sponsorer for støtte til
E s b j e r g  Ve t e r a n l ø b  2 0 1 4  o g  a n d r e 
arrangemmenter

Alm. Brand Forsikring 
Alslev Sport & Kultur, ASK

Bank Nordik
Bent Pedersen A/S

Bruno's Autoservice ApS
City Autoservice

Comtech Int. Workwear
SOS Dansk Autohjælp

Danske Bank
Dronning Louise

DWA - VVS & Blik A/S
Esbjerg Caravan Center

Esbjerg City
Fiskernes Indkøbscentral

Fona
Frøkjær Papir & Vin

Frøs Herreds Sparekasse
Harald Nyborg

Havnens Fiskehus
Jens Lysholdts Eftf. A/S

Jyske Bank
Mekonomen

Nørrevold Auto, Varde
R2 Group A/S, Hedensted

Sadolin Farveland
Sydvestjysk Pelsdyrfoder a.m.b.a.

Toyota - Louis Lund
Triumph Esbjerg
Vallø Hårpleje
VW - Skoda

Med venlig hilsen
Peder Nielsen, formand

Esbjerg Veteranløb 2014

Så løb årets store begivenhed af stabelen: Esbjerg Veteranløb.
Vi var heldige med fint vejr og en meget fin, varieret rute med mange kurvede veje og flot natur og næsten ingen 
landbrugsredskaber på vejene.
Dejlig frokostpause med god mad på Gjerndrup Kro, og hyggelig snak om vores fantastiske køretøjer.
Også et fint sted til afslutning på Darum Fritidscenter. 
Der føler jeg dog, at der er et problem med meget lang ventetid på at de sidste kommer i mål. Det skyldes, at en 
gruppe på ca. 10-12 personer venter på hinanden hele vejen rundt. Det er helt klart sjov for dem, men det 
medførte, at der var over 1 times ventetid på  nævnte gruppe, og det mener jeg ikke er helt fair. Det er naturligvis 
ikke løbsarrangørernes skyld, men må jeg bede om, at man til næste år går ned i mindre grupper på max. 4 
køretøjer pr. gruppe - så kører det meget bedre for alle.
Det var noget af et chok for mig at se nogle af deltagerne bruge internettet  via deres telefon for at besvare 
spørgsmål på nogle af posterne. Det er naturligvis direkte usportsligt, og jeg vil undlade at bruge andre betegnelser 
om min opfattelse af dette. Jeg forstod også ved afslutningen, at jeg ikke var den eneste, der havde den opfattelse,
Må man næste år få en bedre forståelse af fairness.
Mange tak for et fantastisk arrangement og køretur i vores dejlige landsdel.

Kjeld Kristensen   
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NEJ - billedet er ikke fra Endrup under Esbjerg Veteranløb. En ven i England har sendt det med tilhørende tekst: 

Meanwhile - somewhere in Ireland ! 

Og det viser, at man derovre bestræber sig på ikke at blokere trafikken, bare fordi man lægger nogle slanger ud 
over vejen…

Jørgen Lind
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KONGEÅTUREN  - en picnictur for hele familien!

Søndag d. 29. juni 2014 kl. 11.00 mødes 
vi på P-Pladsen ved 
Vilslev Kirke ved Vesterbyvej 1

(- lige ved T-krydset Våesvej / Vilslevvej / Vesterbyvej)
Vi kører først ud til diget ved Kongeåslusen, og bevæger os derefter ind i landet, idet vi krydser Kongeåen så 
mange gange som muligt med et stop ved næsten alle broerne. 

Et passende sted undervejs gør vi holdt og spiser 
den medbragte mad, og senere den medbragte kaffe 
m.v.Turen slutter ved Skodborg.
Kort udleveres i begrænset omfang. Tilmelding er 
ikke nødvendig.

Med venlig hilsen
VESTJYSK MOTORVETERAN KLUB
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Mon der overhovedet kom nogen i det regnvejr? Vi kørte 
ned til mødestedet Sydvesten, og på et øjeblik var der 6 
biler, der satte kursen ud i regntågen mod Åtte Bjerge. 
Der var 3 flere biler stødt til, så VMK kunne næsten 
udfylde hele madpakkehuset - og det regnede stadig!
Efter frokosten fortsatte vi over Foldingbro-Lintrup-Sdr. 
Hygum-Fole til Gram Slot, hvor Tønder Veteranklub 
allerede var ankommet - i hvert fald med 2 biler.
I den gamle staldlænge på godset er der indrettet butik 
og café, og der kunne vi købe en kop kaffe og sidde i 

tørvejr, mens regnen omsider ebbede ud. En del af 
selskabet tog med på rundvisningen i og omkring slottet, 
mens andre gik tur i slotsparken. 
Imidlertid var der kommet endnu et par VMK-biler og 4-5 
flere fra Als Veteranklub.

Da der ikke var andet og mere på programmet, kørte vi 
hjem igen ad små veje - endda i pænt tørvejr.
Må vi bede om bedre vejr næste år.

Jørgen Lind
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   Vil du træffe veteraner? 
   Så skulle du måske overveje et medlemskab i 
  Vestjysk Motorveteran Klub! 
  Stedet hvor du under hyggelige former  

- møder veterankørere - som du udveksler erfaringer med  
- oplever ture, løb, træf, o.m.m. 

                                                                                            

1934
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I foråret 1924 vedtog Rigsdagen en lov om opførelsen af en dobbeltsporet jernbanebro som højbro. Inden 
påbegyndelsen af broen var automobiltrafikken vokset så meget, at det var nødvendigt også at etablere kørespor til 
den. I sommeren 1927 vedtoges så en 6 meter bred kørebane med fortov.  Lillebæltsbroen blev indviet d. 14. maj 1935 
og er bygget som en såkaldt Cantileverbro med fag i stål på 4 jernbetonpiller i vand, og tilslutningsfag på land af to 
buebroer i jernbeton. Den totale længde er 1.178 m, bredde 16,5 m, højde 15-24 m,  største spænd af i alt 13 er på 220 
m. Den fri gennemsejlingshøjde er 33 m. Fotoet til postkortet her er taget af fotografen Hans Pors, Silkeborg, antageligt 
kort efter broens åbning. Bilerne er lidt ældre, og den modkørende genkendes som en FORD A ca. 1930.

Den nye Lillebæltsbro aflastede i 1970 biltrafikken på den gamle bro. Cykler henvises i dag til fortovet, hvor de er langt 
mere i sikkerhed end på kørebanen. Auto-tog-værnet er blevet noget højere, og rækværket er lukket med plader, men 
ellers er broen ret uændret gennem næsten 80 år. Modsat postkortet er det nye foto taget inde fra i min bil på vej til Fyn - 
det er simpelthen uforsvarligt at stå ude på den meget smalle kørebane og fotografere. Foran mig kører en MGB og 
modgående kommer en KIA Picanto eller lignende. Inde mellem gitrene holder en kompressor, der leverer trykluft til 
sandblæsning - stålkonstruktionen bliver konstant malet.

Jørgen Lind
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LILLEBÆLTSBROEN
- set på et ældre postkort og nu.

1934
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Min motorcykel...Min bil...

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

Derfor vil vi også gerne have dit 
bidrag - ta' en snak med Jørgen 
Lind om det på 75164114 eller 
naestformand@vmklub.dk
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Vestjysk Motorveteran
William Pohlmann
Østparken 51
6840 Oksbøl


