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- hele SL-paletten til Ringkøbingløbet

BSA Rocket 3

-sidste udkald fra England
Wedelslund Træf igen i 2022 • Classic Race Aarhus • BMW R1200C • Vivi Frederiksen er fuld af liv

Indhold
Side 4 Drømmen der nær bristede

Side 14 Den skal være funktionel og
så må den gerne være pæn!

Adresse:
VeteranPosten
Søvejen 1
DK-6500 Vojens

Telefoner:
Redaktion:
7640 0014
Mandag-fredag
9:00-12:00
E-mail: info@veteranposten.dk
WWW: www.veteranposten.dk
Redaktion:
Steen Jørgensen (ansvarsh.)
Sanne Jakobsen
Udgiver/Produktion:
HS Media
ISSN 1901-9815
Skribenter:
Jørgen Kjær
Jens Robdrup
Niels Jonassen
Palle Høst Andersen
Kim Scholer

Så vidt vides var det første gang i Danmarkshistorien, hele modelrækken af Mercedes-Benz SL-klassen kunne præsenteres på en gang, og det skete
i år under Ringkøbingløbet. Initiativtageren til at få
dem alle samlet var Christian Holm Nielsen og frue
der syntes det kunne være sjovt at lave en festligt
velkomst for de tilmeldte inden løbet officielt blev
skudt i gang.

Side 20 BMW R1200C den tyske cruiser

Jesper Kaae og hans hustru Nadia nyder at feriere i den gamle VW T3 camper sammen med
deres datter knap 3-årige datter Polina. Hvert år
går sommerturen til Jespers forældre i Randers.
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Cruiser fænomet vandt for alvor frem allerede i 1980’erne, hvor fortrinsvis de fire
store japanske mærker begyndte at give deres standardmaskiner lidt højere styr, sadler med et tydeligt ’trin’, og små ryglæn. Siden blev maskinerne mere specialiserede, og
v-twin motorer vandt for alvor frem, ligesom de gerne fik navne med ’V’ som Yamaha
Virago, Kawasaki Vulcan og Suzuki Volusia.
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Denne artikelserie om de mange ildsjæle, der
ofte er drivkraften i klublivet, og som sammen
med klubbernes bestyrelser og andre frivillige
er med til at skabe så mange arrangementer og
oplevelser for de øvrige klubmedlemmer. Denne
gang er det formanden for Fyns Veteranbil Klub;
Vivi Frederiksen, vi har mødt. Vi har bedt bestyrelsesmedlemmer i klubben, der blandt andet præsenterer sig som ”en lille klub med et stort hjerte”
give deres besyv med.
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Thomas Jørgensen, der i dag er formand for
Kolding Volvo Klub, har altid været vild med Volvo.

og meget
mere

VeteranPosten møder gruppen af ”Piger i gamle biler”.

Sindre Lindal er fascineret af
køreegenskaberne i sin Citroen ID 19.

Maico Mobil – 1950’ernes største scooter
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