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Lidt fra Redaktøren

Så siger kalenderen Sommer, men i skrivende stund er der ikke
meget sommer over Danmark, men derimod regn og rusk og en
smule efterårsagtigt.
Indtil nu har de fleste ture været afholdt i godt vejr, så vi håber at
det gode vejr vender tilbage til de ture der står for døren, for det er
trods alt sjovere at køre når solen skinner.
Vores klub har siden sidst fået lidt reklame i Tv2 Øst, da Edit og Arne Larsen fik en lille hyggesnak omkring deres flotte Ford T, med
journalist Jessica Skovmose, ved Drengerøvs arrangement i Skælskør, og kom i direkte Tv, i den bedste sendetid. Jeg selv og Leif fik
lige sneget os med, sammen med vores Ford A, takket være Edits
talegaver. God reklame for vores klub, og en stor tak til Edith.

Jeg ønsker jer alle en dejlig sommer
Lykke

Liv i landet den 20/8 – 2017
Nu er det snart blevet tid til en tur til liv i landet på Kongsgården i
Broby igen.
Der vil være afgang fra stop 39 kl. 8.30, hvor vi kører en god tur ud i
det danske landskab. Inden vi kommer til Kongsgården vil der være
en lille drikkepause (klubben giver), så der ikke er nogle tøre pletter
når vi ankommer til Liv i landet kl. 10.30, hvor vi vil kører ind i en
ring og bliver præsenteret som på et dyreskue, derfor er vi nød til at
have jeres medlemsnummer, navn, bilmærke og årgang på bilen,
ved tilmelding.
Det gør I til Preben Thomsen enten når vi mødes på en tur, eller på
telefon 93 95 26 77. Sidste frist for tilmelding er til Slagelse turen,
men meget gerne før.
Der vil blive serveret Kaffe og kage når vi kommer frem,(sidst var
det lagkage i rigelige mængder).
Der er mange forskellige ting der foregår, og se ind i de gamle bygninger, og ting der bliver udstillet, folkedans var der nogle fra klubben der sidst stillede op til sidste år. Man kan også se hvordan man
høstede i gamle dage.
Venlig hilsen
Preben og Susanne

Brugstur – (Fakta) Pedersborg 03 maj 2017
Så kom sæsonen endelig i gang, og første arrangement var Brugstur, og med udgangspunkt hos Fakta i Pedersborg.
Vejret viste sig fra sin pæne side, med noget sol og tørvejr, men dog
med noget blæst.
Klokken 1730 som var mødetidspunktet var der kommet et
godt fremmøde
af veteranbiler på parkeringspladsen, og som sædvanlig
en god stemning, og en masse snak om vejr og vind på
kryds og tværs.

Turen var planlagt til, at
skulle gå af små veje til
Fjenneslev to-tårnet kirke,
hvor der var rastpause, hvor
man kunne strække ben og
få en forfriskning m.v.

Slutmålet for denne tur var Døjringevej 44, hvor den medbragte mad
skulle spises.

Desværre havde jeg hjemmefra lidt problemer med Opel Gt’ en, da
den ikke ville gå i tomgang, så det at køre på håndbremsen og nedgearinger var ikke lige sagen når man kører i en lang række.

Der blev fra Vagns (Triumph TR 4) side gjort et godt forsøg på at justere tomgangen, men det hjalp desværre ikke nok.
Så denne onsdagstur sluttede i Fjenneslev og jeg og konen Ellen
vendte næsen hjemad.
Meget ærgerligt da, det er rigtig hyggelige ture, jeg nåede dog også
at få nogle gode snakke med nogle af deltagerne. Ekstra ærgerligt
var det, da Ellen skulle med for første gang, og så resultatet absolut
ikke bliver efter hensigten.
Håber alle havde en god tur og nød det danske forår og naturen, og
ikke mindst fællesskabet i klubben.
Finn Andersen
Medlem 520, Opel GT

Torvedag i Jyderup, 06. maj 2017
Jyderup Erhvervsforening havde inviteret Sjællands Motorveteraner
til torvedag, som et led i deres tema Hus, Have og Bil.
Tovholdere på arrangementet fra
klubbens side var Leif og Lykke
som
havde lavet et godt program,
hvor mødestedet var Gørlev, ppladsen
Algade 39-41 og kl. 0845.
Knap 25 biler og 1 motorcykel
var mødt frem, og inden afgang
til
Jyderup gik snakken hyggeligt mellem de fremmødte.
Der blev budt på en ”lille skarp”, så alle blev friske til dagens arrangement.

Af små veje gik det ind over Vestsjællandske landskab og med endemålet Jyderup torv ca. kl. 1000.
På god vis blev alle ledt på plads på
en sådan måde at alle holdt samlet.
Ud over Sjællands Motorveteraner, var
der også rallybiler, og nogle flotte
Honda Gold Wings i alle afskygninger, her tænkes på sidevogn, trailer og”krympet” campingvogn.
Torvedagen var rigtig godt besøgt, hvilket uden tvivl skyldes de
mangeforskellige aktiviteter, samt et rigtig godt og solrigt forårsvejr.
Interessen for veteranbiler og motorcykel var rigtig stor, og mange
spørgsmål, bemærkninger og historier blev udvekslet i de fire timer
fra kl. 10.00-14.00, hvor vi var tilstede.

Jyderup Erhvervsforening sørgede også for en fin beværtning af os,
i form af lækkert smørebrød og drikkevarer.
Alt i alt igen et rigtig godt arrangement, hvor alle hyggede sig nød
solen ved med-bragte borde og
stole.

Der blev arrangeret fællesspisning –
med det resultat at klubben nok kunne fremvise det længste spisebord i Jyderup denne dag.
Kl. 14.00 var der almindelig opbrud, og folk kunne nå hjem og nyde
eftermiddagskaffen og solens stråler.
Finn Andersen
Medlem 520/Opel GT

DRENGERØVSAFTEN I SKÆLSKØR 26 MAJ 2017
Fredag den 26. maj 2017 var det igen blevet tid til den traditionsrige drengerøvsaften i Skælskør, og vejrguderne var i den grad med arrangørerne,
da solen stod ned fra en skyfri himmel hele dagen, så byen kunne med
rette bære navnet ”solskinsbyen”.
At dette arrangement er et tilløbsstykke er alle bekendt med, og dette år
slog alle rekorder med ca. 17-20.000 besøgende, samt ikke mindst ca.
1.500 udstillere, hvor det som noget nyt var fastsat at hovedgaden Algade
udelukkende skulle være for motorcykler.
For at sikre sig en god plads på det grønne område ved havnen havde en
flok fra Sjællands Motorveteraner og undertegnede været tidlig afsted, og
kunne snart nyde udsigten af de udstillede, som i en lind strøm ankom.
Snart summede snakken på kryds og tværs ved de forskellige picnicborde, samtidig med at kaffen m.v. blev indtaget for at sikre, at væskebalancen forblev på plads.
Til sådant et arrangement er det næsten kun fantasien der sætter grænsen for hvad der udstilles, der var alt i motorcykler, veteranbiler- og busser, racerbiler, rallybiler, knallerter og forskellige bilmærkeklubber m.v.
Arrangørerne havde godt styr på logistikken, så alle der ønskes at købe
drikke eller spisevarer havde mange valgmuligheder, til glæde for enhver
pengepung.
Sjællands Motorveteraner var repræsenteret med en bred skare af biler, af
disse kan nævnes Ford, Volvo, Triumph, Fiat, Porsche og Opel.
I løbet af dagen var der rigtig mange forbi og kigge og spørge ind til klubben, og evt. fik udleveret en ”flyvers”, henset til at der kunne gemme sig et
fremtidigt medlem blandt disse.
I løbet af dagen, var der også forskellige aktiviteter henholdsvis på land og
på vand, eksempelvis havde man på Algade oprettet ”bakkestemning” da
der lavet stærkmandskonkurrence, hvor det drejede sig om, at slå på en
træklods, hvorved en genstand i en sliske registrerede point, og de stærkeste kunne få en klokke til at lyde.

Der er ingen tvivl om, at denne aften virkelig har placeret Skælskør på
landkortet, da det kunne konstateres, at folk kom fra hele Sjælland, sågar
fra Fyn og Jylland.
2018 vil være jubilæumsår, da det vil være 10. gang at arrangementet afholdes.
Der er ingen tvivl om, at alle sejl bliver sat til for at gøre dette arrangement
så flot og alsidig som muligt. Der er heller ingen tvivl om, at Sjællands Motor Veteraner også vil være at finde blandt udstillerne til dette arrangement.

Finn Andersen
Medlem 520/Opel GT

Deadline 2017:
7. august udkommer september
1. november udkommer november
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Historic Viking Rally
Denne dag (27 maj 2017)måtte Sjællands Motorveteraner træde i
arbejstøjet og give en hjælpene hånd .

Der der skulle laves et orinteringsløb med klassiske biler, med start fra
Slagelse bymidte, der var mødt 41 kørertøjer af forskellige arter op. Det
betød at der var ca 100 personer der skulle have morgenbrød og kaffe, og
det skulle vi så hjælpe med. Vi stillede 7 mand og kvinder, morgenfriske
op kl 6.30 hvor vi satte vores egen kørertøjer op på en fin stand, og fik
vores nye flag i brug. Flot så det ud og vejret var med os .

Vi fik delt en del flyers ud så evt nye medlemmer kan melde sig ind i vores
klub .Vi må nok til at lave noget mere reklame for os selv, så andre også
kan får glæde af vores gode klub.
Jeg vil godt takke dem der gav en hånd den dag. Dejligt at medlemmer
også vil hjælpe når vi har brug for det.
Tak til: Ole og Jette, Henrik vandbærer og Anne, Finn og Niels Jørgen,
Preben.
Det er nok ikke sidste gang, da vi har fået ros for vores fine måde at klare
det på .
Det skal siges at der også kom biler fra bilbyen Slagelse, hvor div sælger
fremviste deres bilmærke, så byen var fyldt god op, men jo flere jo bedre.
Slagelses Borgmester Steen Knuth, satte løbet i gang .
Venligt hilsen Allan.

VIKING RALLY SLAGELSE 27 MAJ 2017
Lørdag den 27 maj 2017 blev 3. afd. Af FDM DASU CLASSIC 2017 afviklet
i Slagelse under navnet HISTORIC VIKING RALLY 2017, og med Slagelse
Auto Sport som arrangerende klub.
Denne løbsserie er et pålidelighedsløb, hvor det gælder om at finde kontroller og køre med en bestemt gennemsnitshastighed, vinder m.v. i de
forskellige klasser findes ved at sammentælle den enkelte deltagers strafpoint.
Der køres i 4 officielle klasser, begynder, touring, sport og expert.
Dette løb havde start og mål på Nytorv i Slagelse, og havde en samlet
længde på ca. 220 km.
Ca. 40 deltagere fra hele Danmark havde tilmeldt sig, og udgjorde et
bredt udsnit af klassiske biler for perioden 1960 – 1985.
Sjællands Motor Veteraner havde fået en henvendelse fra arrangerende
klub, om man kunne stille med nogle officials til forskellige opgaver, ca.
10 medlemmer fra klubben mødte op til disse opgaver, som bestod i klargøring af morgenbord m.v., vejkontroller og parkeringsfolk.
En speciel opgave fik formand Allan Larsen og Preben Thomsen, da de
skulle sætte bannere op i start og mål portalen, hvilket betød at de skulle
op i ca. 4 meters højde og uden stige.
Denne opgave blev klaret med bravour, da de udviste et sandt talent i
klatreevner og fik meget hurtig disse bannere på plads.
De deltagende fra Sjællands Motor Veteraner havde fået plads på Nytorv
til deres biler, sammen med det øvrige deltagerfelt.
Kl. 1000 og ved borgmesteren fra Slagelse Steen Knuth blev den første bil
sendt af sted på den godt 200 km lange rute – og ca. kl. 1045 var hele
feltet ude på ruten.
Ud over selve løbet, havde løbsledelsen foranstaltet en konkurrence for
klassiske biler, under navnet CONCOUR D´ ELEGANCE BY SLAGELSE, der
var oprettet 3 klasser, henholdsvis før krigsbil, sportsvogn og familiebil,
vægtningen gik på originalitet og bilens stand/finish.

21 deltagere havde tilmeldt sig ovennævnte, heriblandt adskillige fra
Sjællands Motorveteraner.
Der var tale om en meget høj kvalitet på de tilmeldte køretøjer, hvilke
gjorde opgaven for de to dommere, som var to legender i dansk rallysport, henholdsvis Jan Glad og Flemming Laubjerg meget vanskelig.
Vinder af sportsvognsklassen blev Jesper Johansen i en meget flot Austin
Healey 3000, familieklassen blev vundet af Bruno Olsen i en Morris Cooper
S, også et meget velholdt og original eksemplar. Der blev ikke uddelt pokal for førkrigsbil, henset til at ingen i denne kategori havde tilmeldt sig.
Vindere af det ordinære løb blev i klasse begynder, Michael Kristiansen/Michael Andersen, Ford Escort 1300, 1979, klasse touring af Kim Mortensen/Niels Flindt Nielsen, Toyota MR2, 1985, klasse sport af Claus Bernhard/Jan Pedersen i Alfa Romeo Junior 2,0 årgan 1972 og sluttelig klasse
expert af Erik Bach Sørensen/Kim Bach Sørensen i VW Scirocco GTI årgang 1977.
Medlemmerne fra Sjællands Motor Veteraner havde en rigtig god dag,
som udover at hjælpe til på forskellig vis, også gav mulighed for en masse
snak med hinanden og med de mange publikummer som var mødt frem i
løbet af dagen.
Der var også sørget for god forplejning, så i løbet af dagen blev det både
til morgenmad, frokost og ikke mindst forfriskninger i form af øl/vand
samt is de sidste to ting velvilligt givet af klubben.
Så alt i alt en rigtig god oplevelse, hvor deltagerne fra klubben både kunne nyde og yde, det sidste betød helt klart af løbet fik en god afvikling.

Finn Andersen
Medlem 520/Opel GT

KLASSISK KØREDAG I SORØ, GRUNDLOVSDAG
Traditionen tro var der grundlovsdag, mandag den 05 juni 2017
Klassisk Køredag i Sorø, og vanen tro havde dette års køredag også et tema, Film og biler.
Baggrunden for temaet var naturligvis, at der i gennem filmhistorien
har været biler med, som har fået en vis rolle i film. Af eksemplar af
film kan nævnes, James Bond, Herbie, Olsen-banden og ikke
mindst ”Helgenen” med afdøde Roger Moore.
Man havde i Sorø som tidligere reserveret hovedgaden, torvet og
Akademigrunden til brug for de mange klassiske køretøjer.
Dette år blev et tilløbsstykke uden lige, hvilket betød at forskellige
alternative områder måtte tages i brug til ”parkering” af de mange
køretøjer.
Undertegnede havde som førstegangsdeltager besluttet sig, ikke at
deltage i fællesturen fra Stop 39, selvom den er virkelig hyggelig,
men derimod at køre til Akademigrunden i god tid, for på denne
måde at være sikker på en god plads.
Ca. kl. 1200 var Akademigrunden fyldt til bristepunktet med køretøjer af mange forskellige mærker og modeller, jeg havde fornøjelsen
af at være nabo til en meget flot Morgan plus 8, som absolut hører
til sjældenhederne i den klassiske verden i Danmark.
Også knallertklubber havde fundet vej til Sorø, og det var rigtig interessant at se disse meget velholdte knallerter, som jeg selv kørte på
i starten af 1970érne.

I løbet af eftermiddagen var der en jævn strøm af publikum, som
med forskellig interesse gik omkring og snakkede med de udstillende.
Jeg havde selv i løbet af eftermiddagen mulighed for en tur rundt i
byen, og nåede at hilse på flere fra klubben, som var placeret på
forskellige steder i byen, nogle havde fået placering på en sidegade
tæt ved en bager, så for dem var der ikke så langt til noget der kunne forsøde eftermiddagskaffen.
Alt i alt et fantastisk arrangement, som de arrangerende klubber
(bl.a. Sjællands Motorveteraner) virkelig kan være stolte af, at også
byens erhvervsliv samt museum går meget aktivt ind i arrangementet gør det absolut ikke dårligere.
Finn Andersen
Medlem 520/Opel GT

Jeg vil sælge min folkevogn, Årgang 1969 den er fin
både ude og inde, prisen snakker vi om.
Kontakt Bente Høgholm telefon 30702248.

SJÆLLANDS MOTOR VETERANER
Program for Slagelse-Korsør turen lørdag d 5 aug.
2017
Kl 8:30 -9:00-ankomst til Nytorv, Rosengade og Schweizerpladsen.
Løbsplader udleveres på Nytorv. Der er kaffe og 1 stk. rundstykke pr
person på Cafe Caramel.
Kl 9:30 – byder klubbens formand Allan Larsen alle velkommen på
Cafe Caramel
KL 9:30 -11:00-er der tid til at går lidt på shopping i Slagelses by, og
meget gerne i tidstypisk tøj.
Kl 11:00 – er der afgang fra Rosengade, Schweizerpladsen og fra Nytorv. Jens Damsgaard og måske vores borgmester vil sætte løbet i
gang.
Kl 11:15 Ankomst og parkering på Korsør torv og gågade.
Følg ”Parkerings vagternes anvisninger -Folk i gule veste.
Husk at være tålmodige (-:
Korsør by er vært for en frokostmadpakke og en genstand.
Kl 13:30 – starter turen med en færdighedsprøve og så er det af sted
ud i det blå, med div opgaver undervejes,
Der vil på turen være et stop, hvor vi nyder kaffe og kage som Sjællands motor veteraner er vært for, og mon ikke også lidt slik. Der vil
være nogle opgaver der også.
Kl 17:00 ca. _ Ankommer vi til Slaglille/Bjernede forsamlingshus,
hvor vi gør stop og gør os klar til aftensmad, som består af oksesteg
og kartofler og div tilbehør og dessert og kaffe og kage.

VI håber på en god dag og flot vejr og masser af hyggelige timer
sammen.
De venligste hilsner fra bestyrelsen og Allan.

CLASSIC RACE ÅRHUS 20-21 MAJ 2017
Weekenden 20-21 Maj 2017 skulle der igen køres Classic race Århus.
Sædvanemæssig havde man lavet en flot bybane med base i Mindelunden.
Deltagerne var også som sædvanlig inddelt i forskellige klasser afhængig
af årgange og motorstørrelse.
Følgende klasser var på programmet, o/u 1300 ccm, historisk 71, historisk
65 og historisk 76.
Historisk 71, var sammensat en skøn blanding af klassiske biler, heraf
skal nævnes, Ford Escort, Opel Kadett, Porsche 911, Alfa Romeo GTA,
BMW 2002, Morris Mini Cooper S, Volvo 142, Ford Mustang, Hilman Imp,
Fiat Abarth 1000 Tc og flere andre.
Hurtigste mand i denne klasse var Klaus Bodilsen i Ford Escort RS 1600.
Historisk 65 var som det har været i en årrække med kongelig deltagelse,
da Prins Joachim deltog i sin meget hurtige Ford Cortina Lotus , derudover var der repræsentation af Austin Cooper S, Volvo Amazon, TVR Grifith, Volvo P 1800, Alfa Romeo Guila TI Super, Porsche 911 og Marcos
1800 GT
De hurtigste i denne klasse var de små vævre sportsvogne, som passede
meget fint til denne bybane, Prins Joachim kørt rigtig flot og kørte sig i top
fem, havde også fået moralsk opbakning af sin moder, Dronning Magrethe, som mødte op i teamets racertelt, til stor glæde for løbsarrangørerne.

Historisk 76, havde også en bred vifte af klassiske biler fra årgange 19751985, hvilket betød deltagelse af Ford Escort, Porsche 911, Opel Kadett,
Alfa Romeo 33, VW Golf, Mazda RX7, Mercedes 280 E og Porsche 944.
Hurtigste bil i dette flotte felt var Henrik Sørensen i Porsche 911 RSR.
I denne klasse var der lokalt islæt, da Teil Hansen fra Slagelse i Ford Escort RS 1600 gjorde det rigtig flot, med bl.a. en flot 3. plads i et af heatene.

Generelt må man sige, at arrangørerne havde fået stablet et meget flot arrangement på benene, hvilket også blev belønnet med stor deltagelse fra
hele Europa, og med rigtig mange flotte og hurtige klassiske biler.
At publikum også syntes det var et godt arrangement giver antallet af tilskuere et flot eksempel på, da ca. 30-35.000 var forbi i løbet af weekenden.
Men det sjællandske motorsportsfolk og folk med interesse for klassiske
biler bliver heller ikke i 2017 snydt, da samme type arrangement bliver
kørt på Bellahøj i København i weekenden d.5-6 August 2017.
Finn Andersen
Medlem 520/Opel GT

Hjerteligt velkommen til nye medlemmer
Vi glæder os meget til at se jer på vores ture.
537
Bent Hundstrup Pedersen
Sanbyhagevej 6
4534 Hørve

538
Jens DamgaardNielsen
Seerdrupvej 22, Fårdrup
4200 Slagelse

539
Per Ørnebjerg Sørensen
Belgiensvej 12
4200 Slagelse

540
Steen Wichmann Bersan
H.C. Andersensvej 7
4200 Slagelse

541
Ib Verner Christoffersen
Hyllestedvej 38, Hyllested
4261 Dalmose

542
Jørn Møller Andersen
Savværksvej 9B, Kirkerup
4200 Slagelse

HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK.
Alle adresse ændringer skal sendes til Mette på:
mette-p@husum4180.dk

Vi mødes i Brugsen år 2017
Til en aftentur for alle veterankøretøjer, og det er altid den 1. onsdag i
måneden. Vi kører altid fra mødestedet kl. 17:30
Vi sørger selv for mad, drikke og evt. badetøj, og vi spiser vores medbragte mad i det grønne, eller i et ”skur”
Der er ingen tilmelding, og vi kører en tur ud i landskabet på den egn, hvor
vi mødes. Det kan være, at der er en lokal der vil være vores fører og måske vise os en seværdighed, eller en vej vi ikke kender.
NB! Ved sidste tur i september vil vi finde et sted til fællesspisning, du får
besked om hvor på selve turen, og husk at der er tilmelding hos Claus,
prisen bliver ca. som sidste år.
Med venlig hilsen Claus Olesen, tlf.: 59 50 71 55.

