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nyder køreture i deres NSU 1200

En lille rød sportscoupe med verdens mindste V
6’er i nærmest Ferrari-rød farve kan vel nok appellere til det såkaldte svage køn, men velvoksne mænd
kan nu også blive blød i knæene, når talen falder på
den lille måske lidt oversete sportsvogn fra Mazda,
der netop i år så dagens lys for 25 år siden i 1992.

Når man træder ind i pensionisternes rækker,
kan den pludseligt opståede ekstra tid jo bruges
på vidt forskellig vis. Måske er der en flok børnebørn, der kalder, måske en gammel hobby, der
skal genopfriskes, og så kan man jo også bruge
en del af tiden på at kombinere sin hobby med
frivilligt arbejde, som nu Bent Thomsen fra Odder, der har kastet sig over klubarbejde.
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Douglas var måske mest kendt for brugen af boksermotorer, men mest speciel var dens torsionsaffjedring, for den var fabrikken ene om at bruge. Her er
det en Douglas Sports fra 1949. Som noget specielt
lå udstødningen over cylindrene, hvor det på T35 var
ført under cylindrene.
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Tekno på priserne

I 2007 blev Jytte og Poul Lillienskjold i Frederikshavn
færdig med deres restaurering af deres Ford Tudor
model B årgang 1932, en bil de har ejet siden 1970.
da Poul købte den som ganske almindelig brugsbil til
at klare hverdagens transport.
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Harley-Davidson M-50 Sport

En SAAB 95 og 60`er musik spiller godt sammen
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Fordson traktoren fylder 100 år det fejres flere steder i landet.

Mazda MX-5 er endnu ikke fyldt 30 år, men den
danske klub kan allerede fejre 25 års jubilæum!
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