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Man skal ikke spørge længe i den aarhusianske
klassikerverden om eksempler på ildsjæle indenfor
klassikerverdenen, før navnet Michael Flintholm dukker op. Han har blandt andet været med til at starte
Autogalleriet Aarhus, været involveret i Classic Race
Aarhus og er en af stifterne af og organisatorerne i
SportsCarClub Aarhus, og så arrangerer han gerne
ture for ligesindede til store europæiske motorløb,
hvor Spa er det mest besøgte.

Simon Riedel har kørt Alfa Romeo 156 siden
2002. Det er også bilen, der er blevet kaldt alle
tiders årets bil. Jeg synes det er svært at finde en
smukkere bil. Nu er det en 2.0 JTS - den trækker
ved meget lave omdrejninger, så man har ikke
den hidsige Alfa Romeo-fornemmelse. Til gengæld er den meget fredelig - og billig i anskaffelse. Den røde Sprint kører i sommerhalvåret
- og den er helt klart den foretrukne. Den gør
hverdagen til en fest.
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-Vores interesse for amerikanerbiler startede for
mange år siden, fortæller Henrik Olesen fra Randers, da vore kammerater altid har haft amerikanerbiler. Og vi var altid ”meget misundelige”, når vi
måtte nøjes med at være passagerer på bagsædet,
når de cruisede rundt.

55-årige Michael Jansens interesse for DKW blev
for alvor vakt for mere end 30 år siden. Han var
allerede bidt af klassiske køretøjer, tohjulede som
firehjulede. Det begyndte, da han som konfirmand
blev så rigeligt begavet, at han for pengene kunne
anskaffe sig en gammel Harley og en ”Røvskubber” knallert. Han satte dem i stand og gjorde dem
køreklar.
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John og Ina nyder sommeren
i deres Chevrolet 210 fra 1953
med fuld dansk historie fra ny

Der var dømt hestehandler for Søren Sørensen,
men nu har han solgt veteranbiler i 35 år

og meget
mere
Lars Sørensen ser alle Småbilklubbens
medlemmer som ildsjæle!

Corona lukkede de store træf, men der blev
alligevel plads til en række mindre træf.
VeteranPosten har besøgt en række af dem

Næste nummer udkommer den 28. august 2020
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