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- rødder tilbage til 1930’erne

Triumph TR4 • Hjertet banker for Triumph MC’er • Overlever godt 40 år
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Side 4 Dino 246 GT:
Et DINO renoveringseventyr

Side 12 Triumph TR4 som
far-søn delebilsprojekt

I dag er det nok usædvanligt at privatpersoner selv
sætter deres Ferrari Dino i stand. Jeg tror simpelthen
ikke, at de tør. Man behøver bare en lille dosis selverkendelse for at indse, at man i stedet bør ringe til sit
specialværksted. Men der findes altså også personer
som ser helt anderledes på den sag.

Lækre sportsvogne har altid været en fascination
og en drøm hos to af medlemmerne i familien
Daus-Petersen fra Aarhus, nemlig far Morten og
ældste søn Joachim, fortæller de samstemmende, da VeteranPosten møder dem i Mindeparken
ved årets udgave af Classic Race i Aarhus.
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Harley-Davidson motorcykler var populære længe før
Hells Angels gjorde mærket til deres foretrukne. Forholdet har rødder tilbage til 1930’ernes USA
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The American Road Runners Car Club, så dagens lys for 40 år siden i 1978. Den lille håndfuld medlemmer af klubben lagde nemlig stor
vægt på, at det var interessen for at køre i ældre
amerikanerbiler, der havde bragt dem sammen.
Det drejede sig om de store biler af de lidt ældre
årgange fra en tid, hvor en bil var en bil og en
motor en motor – og gerne en V8`er af slagsen.
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Sommertid er træf – kom med til
et af årets største amerikanerbiltræf i Øster Hurup!

Bilerne får lov at lide en stille og værdig død i en svensk skov!

et
og meg
mere
Ford V8 lastbil årgang 1946

Frank Petersen tøver ikke med at bruge
sin gamle Land Rover – og gerne sammen
med familien.
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