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Honda CB 350 Four
- Motorcyklen med den største nuttefaktor
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Der blev ikke solgt særlig mange, da modellen første
gang kom til Danmark i 1985, der findes også kun
et begrænset antal i Danmark i dag, og en stor del
af disse er importeret i nyere tid. Alligevel kender
de fleste med bare en lille smule benzin i blodet
Toyotas lille men specielle MR2.

Side 16 Rekord stort antal køretøjer
på Wedelslund

Oprindeligt blev den lille CB 350 Four K1 købt
som ny af en sømand fra Sønderborg i 1975.
Efter en tid fandt sømanden ud af, at han ikke
fik kørt ret meget på den, fordi han var til søs det
meste af køresæsonen. Den kom derfor til stilet
til skue med salg for øje i salgslokalet hos Kaj’s
Mc i Sønderborg.
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Træf- og Køretøjsdagen på Wedelslund blev i år afholdt for 6. gang. Det var oprindelig tænkt som en
hyggedag, måske med lidt tidstypisk påklædning.
Det med hyggen slog an, medens den tidstypiske
beklædning ikke rigtig fængede. I år var der dog lidt
flower-powerstemning.

Danmarks Tekniske Museum vil gerne vise at deres
gamle biler faktisk kan køre.
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Småbilklubben kan i år
fejre et lille jubilæum!

AP - netop fyldt 70 år - er i dag mest kendt som en
af de travle bag messerne i Fredericia - men det startede med autoophug for amerikanerbiler i 1970`erne!

og meget
mere
Folketingspolitikere vil tale de klassiske
køretøjers sag på Christiansborg!

Chevrolet Master Cabriolet, årgang 1934
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