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Vi glæder os meget til at se jer på vores ture

Nr. 412
Bjarne E. Rasmussen
Irisvej 13
4540 Fårevejle

Nr. 416
Lene & Per Abrahamsen
Risbjerggaard
Risbjergvej 17
4291 Ruds Vedby

Nr. 417
Henrik Christensen
Højbovej 5A
3370 Melby

Nr. 418
Anne Otto
Overdrevsvej 3
4200 Slagelse

Nr. 420
Leif Andreasen
Tranevej 19,
Frølunde Fed
4220 Korsør

Nr. 421
Birgit S. Nielsen
Gåsetoftevej 29
4400 Kalundborg

Nr. 422
Leif Rasmussen
Valbyvej 64
4200 Slagelse

Nr. 423
Finn Gliese
Ømarksvej 33
4100 Ringsted

Nr. 424
Flemming Rasmussen
Dybendalvej 10
4190 Munke Bjergby

Nr. 426
Jan Nielsen
Roskildevej 232
4100 Ringsted

HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK

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

Foreningsadresse: Bredholtvej 4, 4200 Slagelse
Forenings: e-mail: smv1978@mail.dk

Lidt fra formanden
Hej alle, sikke en god sommer vi har haft, vi har da haft mulighed nok for at får
luftet vores køretøjer. Jeg må bare nok erkende at jeg har svigtet nogle af vores
STOP 39 og Brugs ture da job også tager en del af mit liv.
Men jeg har hørt at de har været godt besøgte. Dejligt at det bare kører,
I skrivende stund er vi lige kommet hjem fra Maribo turen på 3 dage, med god
overnatning og masser af god mad. Vi kørte så også en tur med Lolland-Falsters veteran klub lørdag, hvor vi så deres klubhus, en rigtig god oplevelse, alle
var glade og klubben var vært med pølser og drikkelse. Tak til dem. Smil.
Vi talte om, at de evt. kunne komme og besøgte og, det kunne jo være rart. Der
har jo så også været vores traditionelle Slagelse løb, hvor vi havde 43 køretøjer
med. Vejret var med os og alle tror jeg var tilfredse, tak til vores sponsorer i Slagelse og Korsør, der gjorde at vi kunne lave det til billigt pris. Der var jo så også
Høng løbet hvor der var lavet kørsel vejledning, lidt anderledes end vi plejer, og
igen alle hyggede, smil.
Når I får jeres blad så har vi lavet om på vores uddeling, så Mette nu står for det
skal bare huske at hvis I flytter eller har andre ændringer, så skal vi have det at
vide, da I ellers kan gå glip af klub bladet. Apropos blad, så er bladene ved at
falde af træerne og vores turer, er ved at gå på hæld, vi har haft et godt år med
masser af ture og glade mennesker, tak til alle der har gjort det muligt.
Venlig hilsen Allan

Lidt fra Redaktøren
Så er sommeren ved at gå held, og alle de mange ture er kørt. Det har været en
aktiv sommer med mange arrangementer, og mange gode oplevelser.
Endnu engang efterlyser jeg indlæg fra jer medlemmer. Da vi, desværre på
grund af mit arbejde, ikke har kunnet køre med på nogle af Brugs turene, mangler der beretninger fra disse ture. Jeg ved at de er velbesøgt og derfor syntes jeg
også at det er rigtig synd de ikke bliver nævn med ord og billeder i Krumtappen.
Jeg håber derfor at der er nogle af jer der har været med på turene, der har lyst
til at sende et indlæg til det sidste blad.
Jeg beklager at nogle af billederne i det sidste blad var blevet lige små nok, men
det er svært når jeg gerne vil dele så mange billeder med jer som muligt, at de
alle får en ordentlig størrelse alle sammen.
Hilsen Lykke

SIDSTE AFTENTUR FRA STOP 39
Turen slutter i Kirke Helsinge Forsamlingshus. Vi skal som tidligere have stegt
flæsk med persillesovs, rødbeder m.m., spis så meget du har lyst til.
Vi har lavet følgende aftale. Ved ankomst betaler vi kr. 125.00 pr. person som
dækker bespisning + 1 øl, vin eller vand. Ønskes der flere drikkevarer,
betales de ved bestilling
Tilmelding til aftenturen er senest den 5. september hos Martin Pedersen tlf.
58548262 eller til Mogens Wagner tlf. 40815277 eller
mail mogens@lundwagner.dk
Du/I kan ikke deltage i denne sidste aftentur uden tilmelding.
Kom i tidstypisk tøj til jeres køretøj og deltag i lodtrækningen om en flot præmie –
det er dommerpanelet der bestemmer vinderen.
På gensyn den 10. september kl. 17.30 på STOP 39.
Med de bedste hilsener
Martin Pedersen & Mogens Wagner

Købes
Kaleche og stativ til Ford A cabriolet 1931,
model med svigermor bagklap.
Gerne defekt eller med mangler.
Kontakt: Leif Kristoffersen.
Mobil nr. 2443 8704

MGB rep.
Nu var det MGBéns tur til at få skiftet nogle af de ting som havde drillet i løbet af
den sidste tid.
Skramleriet foran måtte skyldes forkammerkæden, så der blev anskaffet en ny
forkammerkæde, en ny kædestrammer, simmerring til remskiven og en pakning
til forkammerdækslet. Når nu tandstangen skulle af samtidig, kunne jeg lige så
godt skifte den samtidig. Den havde haft slup i endebøsningerne som bevirkede
at det klaprede i styretøjet når man kørte over et hul i vejen.
En af mine venner sagde at jeg bare kunne bruge hans grav i værkstedet. Så
slap jeg også for at lave det hele på gulvet derhjemme. Efter at have kæmpet lidt
med den ene styrekugle kom tandstangen af. Herefter var forkammer og remskive lige til at gå til. Krumtap og knastaksel på plads, på med det nye udstyr,
godt med flydende pakning på dækslet og vupti var det skiftet. På med tandstangen, styrekuglerne og så var det også klaret. Der manglede bare at blive justeret
ratstamme og styretøj, så var den klaret. Motoren blev startet op – skramleriet
var der stadig, dog ikke helt så meget som tidligere, men olietrykket var kommet
10 pund pr. kvadrattomme op. Noget havde det da været godt for. Mogens stod
lidt over motoren, hev lidt her og der, og spurgte til sidst om jeg ikke skulle have
skruet propellen fast. DET KUNNE BARE IKKE VÆRE RIGTIGT. Jeg kontrollerede straks, og det viste sig at være gummibøsningerne mellem propellen og
vandpumpen der var fuldstændig udslidte og bløde. Dagen efter blev de skiftet,
og så var det eneste der generede bare ventiljusteringen der skulle ordnes.
Nå, men det hele endte godt. Styringen er blevet fast, olietrykket blevet hævet og
skramleriet forsvundet.
Jeg vender tilbage med flere episoder næste gang jeg kvajer mig.
Stig Madsen

Som noget helt nyt, kan Krumtappen fortælle,
at der er opfundet Biobrændsel til gamle biler.

Maribotur den 8.-9. og 10. august 2014
LFVK – Lolland-Falsters Veteranbil Klub havde arrangeret en køretur for os i stedet for det aflyste arrangement på Lolland den 9. august. Carsten Andersen og
en masse medlemmer fra LFVK stillede op lørdag morgen og havde forberedt en
tur rundt på det sydlige Lolland, hvor vi til sidst sluttede af i deres klublokale ved
Holeby. Synd for arrangørerne, at det blev regnvejr undervejs, men alle tog det
med godt humør. En stor tak til alle de mange hjælpere som frivilligt stillede op.
Vi var tilsammen omkring 48 køretøjer og havde en dejlig dag, som sluttede af
med en gallamiddag i Bangs Have i Maribo.
Vi kørte i vores Ford –T fra 1923, og den kørte nogenlunde som den skulle. Efter
Tour de Hvidebæk-turen hvor vi havde problemer med brændstoftilførslen, har vi
sat et ekstra filter ind mellem tank og karburator for at fange eventuelle partikler
fra tanken. Alligevel havde vi vrøvl med den, og gik i stå 4 gange på hjemturen,
hvor jeg måtte ud og blæse i tanken for at få gang i den igen. Bundhanen under
tanken var blevet drænet og det burde virke.
Da vi kom hjem tog jeg tanken ud for at se om man kunne komme til at rense
den, og opdagede her at der sad et filter i bundhanen også. Tanken blev tømt og
rystet grundigt for at få det sidste smuds ud, og hanen og filtret grundigt gjort
rent. Det ekstra filter på benzinledningen blev fjernet og tanken monteret igen.
Ved den efterfølgende prøvetur var der overhovedet ingen problemer med at
motoren holdt igen eller mistede kraft. Jeg er overbevist om at det var det der var
problemet.
Jeg kan kun tilslutte mig ham, der i sin tid fortalte mig at sådan en Ford-T lever
sit eget liv.
Tina og Stig Madsen
Glumsø

Billeder fra Maribo turen
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