Generalforsamling i SMV Søndag den 22.04.18
Generalforsamling starter kl. 14.30
i Kirke Helsinge Forsamlingshus,
Helsingevej 78, 4281 Gørlev.

Under generalforsamlingen serveres der kaffe/te og sødt.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent og referent.
Formandens beretning
Regnskab
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Allan Larsen,
modtager genvalg. Lars Christiansen. Mogens Christoffersen.
Modtager ikke genvalg.
5. Valg at 2 suppleanter, på valg er: Stig Madsen og Preben
Thomsen. Begge modtager genvalg.
6. Indkomne forslag.
Evt. forslag sendes til formanden inden d. 02.04.2018
7. Evt.
Kontingent for 2018 er 230 kr.
Kontingent bedes indbetalt via netbank eller banken på: Reg. nr.
2300 konto nr.: 6278 659 613 Senest d.31. marts 2018.
Husk at skrive dit medlems nr. på indbetalingen!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Marts
Nr. 1

Sjællands Motor Veteraner
2018

40. Årgang

Formand
Allan Larsen
E-mail:
smv1978@mail.dk
Tlf.:3053 9635

Næstformand
Lars Christiansen
E-mail:
info@larsvognmand.dk
Tlf.:2166 6987

Kasserer
Mette Pedersen
E-mail:
mette-p@husum4180.dk
Tlf.:6170 5152

Bestyrelsesmedlem
Leif Kristoffersen
E-mail:
llkristoffersen@mail.dk
Tlf.:2443 8704

Bestyrelsesmedlem
Mogens Christoffersen
E-mail:
lisa_mogens@mail.dk
Tlf.:2289 7233

1.suppleant / Webmaster
Stig Madsen
E-mail:
stig@rca.dk
Tlf.:2011 8501

2.suppleant
Preben Thomsen
E-mail:
fam.thomsen@post.tele.dk
Tlf.:9395 2677

Redaktør/sekretær
Lykke Kristoffersen
E-mail:
lykkepost@mail.dk
Tlf.:2069 0918

Klubbens Bankkonto: Reg. Nr. 2300 kontonummer: 6278659613
Allan Larsen formidler kontakt til E forsikring

GENERALFORSAMLINGSTUR

Køreturen starter fra Mørkøvhallens p plads
kl.9.30. (Skamstrupvej 7 Mørkøv)
Vi har planlagt en god tur til Kirke Helsinge Forsamlingshus med
indlagt kaffepause. Vi regner med at være ved forsamlingshus til
spisning ca. kl. 12:30. I år er prisen for spisning 140 kr. pr. kuvert.
Det er muligt at tage en ledsager med til samme pris 140 kr. Betaling for frokosten sker på konto nr: 2300 6278 659 613.
Tilmelding til tur, spisning og/eller deltagelse i generalforsamling
sker ved indbetaling til generalforsamlingen senest den 31.03.18
Det er gratis at deltage i selve generalforsamlingen kl. 14:30, men
HUSK tilmelding til Mette af hensyn til huset. Der skal helst være
kaffe/te og sødt til alle!
Ved tilmelding SKAL I samtidig oplyse jeres medlems nr.

Du kan også se indbydelsen på
Sjællands Motor Veteraner
www.smv1978.dk

Dato
Arrangement
22.04.18 Generalforsamling

Sted
Kirke Helsinge
forsamlingshus
Daglig Brugsen i Raklev

02.05.18
06.06.18
04.07.18
01.08.18
05.09.18

Brugstur

05.05.18

Torvedag i Jyderup

Brugsen i Jyderup

09.05.18
13.06.18
11.07.18
08.08.18
12.09.18
05.06.18

Aftentur fra
Stop39

Stop39

Klassisk køredag

Sorø

8-10.06
18

Weekendtur til
Samsø

Samsø

16.06.18

Høng løbet

Høng

04.08.18

Slagelse
Jubilæumsløb

Slagelse

Der tages forbehold for stave og skrivefejl.

Information
Se mere info i dette blad
Vi kører fra stedet
kl. 17.30. Der er
ingen tilmelding

Se info andet sted
i bladet. Tilmelding
til Leif og Lykke på
Tlf.: 20690918
Vi kører fra Stop39
kl. 17.30. Der er
ingen tilmelding

Info kommer senere
Se info i dette
blad.
Tilmelding til Allan
på tlf:3053 9635,
eller
smv1978@mail.dk
Info kommer senere
Se info i dette Blad
Tilmelding til Allan
på tlf:3053 9635,
eller
smv1978@mail.dk

Hjerteligt Velkommen til nye medlemmer
Vi glæder os meget til at se jer på vores ture

Nr. 548
Henning Dalton
Friheden 6B, Friheden
4440 Mørkøv

HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK
Alle adresseændringer skal sendes til Mette på:
mette-p@husum4180.dk
Sjællands Motor Veteraner
Reg. nr. 2300 Konto nr.: 6278 659 613

Deadline 2018:
25. april udkommer maj
3. juni udkommer juni
12. august udkommer september
28. oktober udkommer november
Opsætning og print: SLAGELSE PRODUKTIONSSKOLE TLF.: 58 54 40 01

Lidt fra Redaktøren

Så er det, i skrivende stund, lige før at kalenderen siger forår, og vi kan glæde os til at få vores veterankøretøjer frem fra gemmerne igen. Nogle har stået godt gemt, og andre
har måske haft brug for en kærlig hånd. Hos os har der været brug
for at få hovedrepareret motoren på vores Ford A, så den igen er
helt driftssikker.
Alle årets ture er ved at være på plads, og som I kan se i Aktivitetskalenderen er der nok at vælge imellem, og I kan glæde jer til nogle
dejlige ture i hyggeligt samvær. I forbindelsen med Slagelse/ Korsør
løbet, afholdes en fest i anledningen af klubbens 40 års jubilæum,
og I kan godt glæde jer til en festlig aften.
Jeg vil igen igen opfordre jer til at sende artikler, fortællinger og billeder som jeg rigtig gerne vil bruge i Krumtappen. Så ud af busken
og fat kuglepennen og skriv.
Til sidst vil jeg ønske jer alle sammen et rigtig godt og hyggeligt jubilæums år i Sjællands Motor Veteraner.
Lykke

SÆSONEN 2018
Sæson 2018 nærmer sig med hastige skridt, og i
den forbindelse er der for mig to vigtige ting der
skal gøres, henholdsvis klargøring af bilen til sæsonen, samt planlægning af aktiviteter.
Med hensyn til det første, vil der være tale om olie/oliefilterskift, nye
tændrør, benzinfilter og måske lidt udskiftning af forhjulsbremser og
styrkugler.
Sluttelig en god gang polering mv. inden og udendørs på bilen.
Alt sammen noget som skal sikre en stabil kørsel i sæsonen, samt
at den løbende vedligeholdelse er i orden. Vi kender jo alle også
fornemmelsen af at køre i noget som er vedligeholdt og rent – bilen
kører ligesom bedre.
Den anden ting er planlægning af sæsonen, henholdsvis aktiviteter
som er kendte, men også at lave ”hul” i kalenderen til de mange gode og uforudsete aktiviteter, som byder sig ind på forskellig vis.
For mig som er så heldig at kan nyde aktiviteterne på henholdsvis
2- og 4 hjul, er det virkelig et ”puslespil” at få det hele til at gå op i
en højere enhed for man vil jo gerne så meget som muligt.
Da det er at være veteranbilsejer stadigvæk for mig er noget forholdsvis nyt, bliver sæsonen 2017 også et kig i bakspejlet, med
hensyn til hvilke arrangementer der var gode og hvilke der skal udelukkes for sæsonen 2018.
Jeg kan allerede nu se, at der bliver rigtig mange aktiviteter, som
man kan glæde sig til, henholdsvis samværet med klubbens medlemmer, men også oplevelsen ved udstillinger m.v. hvor man får
mulighed for at snakke bilhistorie m.v. med en masse mennesker,
som på en eller anden måde har den samme interesse, eller bare er
nysgerrig på teknik m.v. på den positive måde.
Så alt i alt en spændende sæson venter, nu skal det bare blive forår
og lidt mere varme og tørring i luften, så kører det bare derudaf.
Finn Andersen Medlem 520/Opel G

JULEFROKOST I LYNGE FORSAMLINGSHUS
Som forholdsvis ny veteranbilsejer og medlem af Sjællands Motor
Veteraner har jeg forsøgt at deltage i så mange arrangementer som
muligt, men der manglede i hvert fald et, nemlig julefrokost.
Det blev der rådet bod på da klubben indbød til julefrokost lørdag
den 20 januar 2018 i Lynge Forsamlingshus ved Sorø.
Mødetidspunktet var sat til kl. 1700 og ca. 70 festklædte og glade
mennesker var mødt op til denne hyggelige aktivitet.
Maden m.v. var lagt i trygge hænder hos Susanne, Mette og co. og
var virkelig fremragende, smagte virkelig godt, og der var rigelig af
alle retter.
Drikkevarer kunne man købe til en billig penge, og klubben var vært
ved en øl/vand samt diverse små ”skarpe”.
Musikken var også lagt i gode hænder, da det var to virkelig gode
musikere fra det gamle dansktoporkester SEVENTY FOUR.
Efter spisningen var der kaffe/The og avac, småkager og små chokolader, som man derved sikrede sig at den søde tand også blev
betænkt.
Et lotteri var der også blevet plads til, hvor præmier var henholdsvis
fine gavekort og klubbens kalender 2018.
Ellen, min kone var så ”heldig”, at vinde en kalender, men da jeg
havde givet mig en sådan i julegave, besluttede vi os hurtigt til, at
forære den til nogle af vores meget hyggelige og behagelige bordkammerater.

Efter den lækre julebuffet, kage og chokolade, var
der virkelig behov for, at få rørt sig, det sørgede
musikken i høj grad for, så dansegulvet var det meste af tiden fyldt godt op.
Ved 2300 tiden stoppede musikken og der begyndte et almindeligt
opbrud, så alle kunne komme hjem i rimelig tid.
Det samlede indtryk kan siges meget tydeligt, det var en RIGTIG
god julefrokost, med alt hvad der til sig hører. En stor tak og ros skal
der absolut sige til alle fra klubben, som på forskellig vis har bidraget til denne hygge aften, og som egentlig var starten på sæsonen
2018
Finn Andersen
Medlem 520/Opel GT

Weekend tur til Samsø
Dato den 8. juni til 10. juni 2018.

Så er Sjællands Motor Veteraners weekend tur på vej, og i år går turen til Samsø som er solskindets ø.
Program for denne fantastiske tur er følgende:
Fredag: mødested Kalundborg havn kl. 8.15 (afgang 8.30)
Ankommer til Ballen, (Samsø) hvor vi skal en tur ud at se, hvad øen
kan byde på. Turen er ikke fastlagt endnu, men nærmere program
ved tilmelding følger. Herefter får vi vores hytter på Ballen Strandcamping. Vi skal bo 4 personer i 6 mandshytter, så kom gerne med
et ønske om hvem I evt. gerne vil bo sammen med.
Vi håber, at der ligesom sidste år, er nogle søde personer, der tager
hjemmebag med, så vi kan nyde eftermiddagen med kaffe og kage.
Aftensmaden handler Allan ind til og sørger for gode bøffer til grillen, som vi hjælpes ad med at tilberede.
Lørdag: Morgenmad som camping mutter sørger for i vores fælles
samlings telt.
Så skal vi på tur på hele øen og se forskellige seværdigheder.
Når vi så er godt brugt og kommer hjem til campingpladsen, er der
god hygge, og til aften er der bestilt:
Helstegt Pattegris med div. tilbehør som camping mutter også står
for.

Søndag: Er der morgen buffet som camping mutter igen står for. Derefter er der oprydning i hytterne og så går det mod Sjælland kl. 13.45.
Der er bestilt 12 hytter = 48 personer og 24 Færgebilletter = 24 biler.
Pris. max 1000 kr. pr person. Børn halv pris.
Færgebillet t/r (en bil og max 6 personer 450 kr.) og drikkelse skal
man selv betale. Færge billetten har klubben reserveret og betalt,
så derfor skal de 450 kr. også indbetales sammen med den øvrige
betaling på klubbens konto.reg 2300 nr. 6278659613. husk at påføre navn og medlems nr.
Tilmelding og information til Allan 30 53 96 35. Sidste frist for tilmelding er d 22-4-18, og det er først til mølle princip.
Venlig hilsen Ø rådet.
Mette, Preben, Susanne, Allan.

Sjællands Motor Veteraners 40 Års Jubilæum.
Jubilæums løb og Fest lørdag d. 4-8-2018.
Program for dagen.
Kl. 8.30 ankomst til Slagelse centrum hvor der udleveres løbsplader
og turprogram.
Kl. 9.00 morgenmad på torvet. Køretøjerne udstilles i midtbyen.
Kl 11.00 er der afgang mod Korsør og opstilling på Korsør torv og
gågade.
Her vil vi, som de foregående år, blive beværtet med en luksus
madpakke og drikkelse til.
13.30 er der afgang ud i det danske land i vores pragtfulde veteraner.
Kl 15 stopper løbet med vores veteran køretøjer, og man kan så
drage mod Menstrup kro, hvor vores jubilæums fest skal afholdes.
Denne dag vil jo blive lang og begivenhedsrig, så derfor kan man leje et værelse på kroen og så evt. tage en slapper indtil middagen kl.
18-00.
Der vil til festen være et 4 mands orkester og top underholdning.
3 retters menu med vin a libitum indtil desserten er spist.
Vi afslutter dagen med natmad
Pris for alt dette, pr person
400 kr. = løb, festmiddag og god hygge.

500 kr. for et dobbelt værelse på Menstrup kro, inklusiv morgenbuffet.
Så for et par. 400 kr. x 2 = 800 + værelse 500 kr. = 1300.kr
For enlige 400 kr. + værelse 500 kr. = 900 kr.
Altså er prisen uden overnatning 400 kr. pr person.
Tilmelding er bindende og sidste frist er 1-6-2018.
Tilmelding og betaling på klubbens konto.reg 2300 nr.
6278659613. husk at skrive navn og medlems nr.
Alt det kunne jo ikke lade sig gøre hvis vi ikke havde lidt penge på
vores konto, så I skal vide at der bliver brugt en del til denne dag og
vi har fået nogle gode rabatter på værelserne, og Slagelse og Korsør er meget generøse.
Bestyrelsen og jeg håber på, at I alle vil støtte op og være med til at
fejre vores gode klub, hvor vi gerne vil tilbringe mange gode timer
sammen med hinanden,
Venligt Hilsen Allan.

Torvedag i Jyderup
Igen i år er vi blevet inviteret af Jyderup Erhvervsforening, til at komme til og deltage i deres torvedag lørdag
d. 5 maj 2018.
Temaet er som sidste år: Biler – Hus – og have.
Der vil være forskellige aktiviteter på torvet, bla boder, salg af drikkevarer, musik og lignende.
Erhvervsforeningen er igen i år vært ved lidt frokost og en øl eller
vand.
Så har Du/I lyst til at deltage i dette hyggelige arrangement, skal
du/I kontakte Lykke på mail: lykkepost@mail.dk eller tlf: 2069 0918
senest fredag d. 20.04.18.
Turen vil som sidste år, starte fra P-pladsen ved tanken over for
Brugsen i Gørlev, Algade 39-41. Vi mødes kl 8.45 og kører en lille
hyggelig tur til Jyderup, hvor vi ankommer kl 10.00 og holder til kl.
14.00.
Vel mødt
Hilsen
Leif og Lykke

Renovering af Ford A motor
Igennem flere år, har motoren i min Ford A haft
nogle små bankelyde når motoren var kold.
I vinteren 2016/17 havde jeg bundkarret af for at
se til krumtappen, hoved lejer og plejl lejer. Jeg håbede at jeg kunne
finde fejlen et af de steder.
Lejerne blev justeret op og bundkarret monteret igen, men det hjalp desværre ikke en skid.
Så måtte vi kører videre med lyden, selvom
det irriterede mig en del.

Jeg kunne få lyden til at forsvinde ved at ændre
på tændingen under koldstart, og derfor
tænkte jeg at det så måtte være noget
stempel støj, altså slidte cylindere og
stempler.
Så jeg blev nok nødt til at skille motoren helt ad, og kikke nærmere
på det hele.
Da den sidste tur i 2017 var kørt, beslutter jeg mig for at nu skal det
være, nu skal jeg finde ud af hvad der er galt.

Da jeg får skilt motoren ad,
viser det sig, at den er temmelig slidt, og så jeg måtte i gang med en hoved reparation.

Altså, slibning af krumtappen, boring af cylindere, planslibning af
motorblok og topstykke, nye ventiler, nye styr
og løftere, nye stempler, støbning af plejlstangslejer og krumtaps lejer.
Juleferien blev brugt i en kold garage med at
samle alle delene igen, få lagt motoren i, ny
olie og kølervæske. Så var det tid til at få startet morteren op og justeret tænding og karburator, og ………. lyttet
efter lyde……….
Alt lyder som det skal, og vi glæder os til at
det bliver tid og vejr til at komme ud og køre
igen.Da bilen nu alligevel var klodset op,
benyttede jeg lejligheden til at få malet fælgene og få sat 4 nye dæk på. Vi var jo så
uheldige at punktere på Fyn turen, lige da vi
ankom til Strøjer samlingen i regnvejr.
Leif 352

RALLY MONTE CARLO HISTORIQUE 2018
Traditionsmæssigt skulle der også i 2018 køres Rally Monte Carlo
Historique.
Tidsplanen var sat til perioden 1 – 7 februar 2018. Hele 315 deltagere var tilmeldt heraf 7 danske hold.
De danske hold var følgende: Tonni Hansen/Per Brodersen, Audi
80, Kenneth Simonsen/Otto Kristensen, Lancia Fulvia, Henrik Bjerregaard/Kristian F. Jørgensen, Ford Escort RS 2000, Per Vislev/Erik
Andersen, Opel Kadett GTE, Søren Bunk/Jakob Knudsen, Porsche
911 SC, Lars Hindsgaul/Arne Pagh, Fiat 128 3 P og sluttelig Henrik
M. Nielsen/Martin M. Nielsen, VW Golf GTI.
Der var udvalgt 7 startbyer, hvoraf de danske hold startede fra Assens.
De første par dage gik med transportetaper, for sluttelig at lande i
Monaco, hvor selve løbet skulle startes fra.
Der skulle i alt gennemkøres 15 specialstrækninger, hvor alle er på
tid og med forskellig gennemsnitshastighed. Henset til at vejrforholdene i de kørte områder svingede fra tør vejbane til fugtig, samt en
del sne og is var der tale om meget krævende forhold.
Undervejs i løbet sker der nogle re-sendinger i forhold til løbsplaceringer, dette gjort for at gøre løbet mere retfærdigt og spændende
Den sidste løbsdag som var aften og natten til den onsdag den 07
februar også kaldt ” de langes knives nat” var specielt krævende
henset til beskaffenhed og natkørsel.

Onsdag morgen begyndte de mange deltagere at
rulle ind over målrampen i Monaco, en stor og
krævende oplevelse rigere.
Af de bedste danske placeringer skal nævnes: Toni Hansen/Per
Brodersen i Audi 80, som fik en generel 4. plads hvilket er meget
flot ud af over 300 startende deltagere. Kenneth Simonsen/Otto Kristensen blev nr. 26. i Lancia Fulvia
Alle øvrige danske hold, minus Henrik M. Nielsen/Martin M. Nielsen
i VW Golf GTI, som desværre måtte udgå med motorskade på en af
løbets sidste etaper, fik hæderlige placeringer.
Onsdag aften var der stor fest med præmieoverrækkelse, hvor hele
1200 mennesker deltog, hvilket vil sige deltagerne, servicefolk, løbsledelse og en masse officials.

Finn Andersen
Medlem 520/Opel GT

