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Veteranknallerter
Poul Larsen fra Odense og Arne Ras-
mussen, Blommenslyst havde læsset
bilen med konerne og traileren med
knallerter og var taget til Sønderjylland.
De havde godt nok haft deres betænke-
ligheder ved at holde Ioredrag for en
motorcykelklub, men de fandt da ud af
at vi ikke var så ,slemme. endda.
Poul Larsen harværet formand i FVKK i

to år. Kluben starede i 1984. Og hvad er
så veteranknallerter? Jo, man skelner
ved årstallet 1960, dem fra 1960 og før
er en veteran.
Man handler indbyrdes (hvem gør ikke

-det) men allerhelst bytter de.
Klubben ejer ikke noget som sådan,
højst en spand skruer og et par gamle
skærme.

Poul kunne da lige foftælle, at han
skam også havde nogle motorcykler,
nemlig en PUCH fra 1949 og en DKW
fra 1954, men det han nok sukkede
mest efter var en Lohman Diesel knal-
lert, som i sig selv er noget af en raritet.
DVKK arrangerer årligt 6 knallertløb og
løbenes længde er på henved 30-40
km. Deriblandt vurderingsløbet, hvor en

knallertforhandler el. Iign. vurderer og
finder den mest sjældne, bedst restau-
rerede, samt mest velbevarede knallefi
af hver klasse. Disse får en sølvplade.
Vinderen kan så ikke deltage i nogen
vurdering lør om 3 år, så de ikke løber
med sølvtøjet hele tiden. Der er sande-

lig også kørt Skagnesløb fra Skagen til
København på knallert, det foregår i

pinsen og tager 4 dage. Det gælder ikke
om at komme først, men at gennemfø-
re.
I 1989 deltog fire mik fra FVKK i dette
løb.

Klubberne har også 2OO m'udstillings-
montre til rådighed på Egeskov Muse-
eum, hvor 18 knallerter fra FVKK resi-
derer.



Poul Larsen har i alt (hold nu godt fast)
25 knalleder og 2 cykler, som er en
Opel og en sofacykel. Deraf er de 4-5
klargjort som han og konen rører flittigt i

sommerhalvåret. Resten står til senere
arbejde, havefræseren har af samme
grund overvintret i det fri.
Kluben har 82 medlemmer, deral 14
kvinder. Det yngste medlem er 13 år.
Det starede med at han manglede
stumper til en Express, nu har han
minsandten fem knallerter. Det ældste
medlem er den B1-årige Marius Poul-
sen, en kendt person i mc-veterankred-
se.

De to medbragte knallerter var en
Wiking cykel med BFC »påhængsmo-
tor" og en dansk The Golden Star med
Estlænder motor. Endvidere havde
nogle af de tilstrømmende publikummer
medbragt og udstillet en del to-hjulere.
Deriblandt motorcykelforhanbdler E. G.
Jacobsen i Vollerup, der også har en
del gamle knallerter. Bl.a. en to-gears-
Disella (den Slåbrock band synger om)
samt en "Bøvskubber« - en Disella
eller BFC motor kunne hægtes på over
baghjulet på en cykel, som dog hurtigt
blev "slasket", med en sådan 30 eller
60 kms motor hægtet på.
Derfor fik cyklerne kraftigere hjul, eger
og stel.
En meget flot Skylon fladtanket fra
1955, men den er faktisk fra '1954, den
er bare dateret et år frem. Endvidere
var der et par fra Vester Sottrup, der
havde taget turen til Lyngtofte på et par
NSU Quickly'er fra 1954 - friskt gjort
må man sige. NSU er nok den stærke-
ste knallert der nogen sinde er lavet.
Den har indtil 1967 brugt samme stel,
derefter fik den fjedrende stel.
Det kan da også oplyses at et SMCC,
medlem havde resterne af en knallert
med til beskuelse, og nu har han rigtig

fået blod på tanden og fået mange nye
dele til dyret.
FVKK udgiver et forårsprogram og et
efterårsblad, der samler op af "stof"
(ikke Hash) hvad der er sket i årets løb.
Formanden m.fl. havde fornylig deltaget
i en Iritidsudstilling i Vissenbjerg, som
altid tiltrækker en masse mennesker,
enkelte lå endda inde med dele og
stumper og enkelte med hele knallerter
som de gerne ville "af med..
Det kunne også oplyses at en fabrik i

Kolding lremstiller dæk til knallerterne,
men det kræver som altid en mindsteortz
dre på 30 stk.
lmens knallertfolkene underhodt os på
klingende fynsk kunne vi andre i ro og
mag delikatere os med lækkerierne fra
krofatters køkken.
De medbragte også nr.-plader til tricyk-
ler, lavet i årene 43-45, af en ingeniør.
De skulle bruges sådan at der kunne
stemples nr. på dækket, så det passe-
de til nr.-pladen, men det blev aldlrig
rigtig nogen succes, så de blev gemt
væk, og kom først frem for nylig, hvor
de dukkede op i en container.
Og så kiggede vi på vidio fra et
knallertløb, i to omgange da vi var
temmelig mange fremmødte (ca. 40
mennesker). Efter endt kaffeslabberads
og kiggeri, drog FVKK atter til fyns land
med knallerterne, og vi var sikkerL_
mange der var blevei åndeligt berige-
omkring disse fordums knallerter.

Margit
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Fest i

9gEqg DVM osSMCC tit sku6
ved Nor orbindel-
se med Fest i By -arrangementet og det
sædvanlige gøgl m.v.
For denne anstrengelse fik vi gratis
ringriderpølse og ø1.

Af aeldre cykler var der udstillet Harley,
BSA og Nimbus. SMCC udstiilede med

, poul og
ofskiligele-
og Svend

:,Jet var såmænd meget sjov.t, vi fik da
en snak med de andre motorcyklister
og andre mc-interesserede publikum-
mer.

Classic Race
på Jyllandsringen
Tidlig lørdag morgen drog BMWerne
mod Horsens for at mødes med Erik
Lauersen, Ejvind Nissen, Mogens Lov-
mand og Karl Roland Larsen, de fleste
på engelske cykler - for at tage op og
kigge på race på Jyllandsringen.
Vel at mærke Clasåic Race.
He Nofion Manx,BS , Nofion, Har-ley klar til at starte
ca.
Det var en skam at løbet næsten
druknede i regnvejr, det tog noget af

- Jlæden ved at være publikum -- og
Køret.
Eftersom det kostede i60,00 kr. for at
komme ind i ryttergården, kørte vi over
på modsatte side af banen hvor det var
gratis at kigge på. Og lyden, det var

BSA-klubben på Gold Star, han var
med til Hyttelørdag sidste år.
Vi kørte igen i silende regn ud til banen
kl. '16, for at se sidste omgang af

oldtimerne og nyde den maskuline
»soUfld« fra maskinerne.
En helt igennem fin dag, men regnen
kunne vi godt have undværet.

Margit

Polle og lrmgard fra Sønderborg har
veeret til Falketræf på Fyn (har vi hørt ad
omveje).
Men træffet er ikke hvad det har været,
men er blevet meget tamt.

Thorvald fra Fyn havde inviteret til

Mogens Lovmand fra Vejle fyldte 50 år
den 23. maj.

s op til kaffes-
genen med en

ogle SMCCe-
are ingen træf
rcykel, så det
stedet for.

Til Hyttelørdrn"n uur overraskelsen på
de lidet tilsluttede konkurrencer, at det
var de ringeste der vandt, men det var
der dog ingen der fik at vide tør der var
overstået.



kommende
Afier vejret sig godt, kunne I evt.
tage kaffe og kage med, evt. andet
drikkeligt, som vi kan nyde i den
gamle have bag Teknikum. Regner
det går vi indendøre.

Juni
to Madpakketur i Guderup

Kedde arrangerer madpakketur. Vi
mødes i spejderhytten i Guderup
(følg skiltene).
Der er kaffe m.v. fra kl. 10-1 1 .

Herefter vil Kedde vise os hvordan
Nordals ser ud om foråret. Med bl.a.
besøg på NMS - Nordborg Motor
Sports cross-bane i Vesterlund.
Der er også denne dag træning for
medlemmerne i NMS, så der vil
være nok at kigge på.
Det forlyder ifølge pålidelige kilder at
Kedde har lånt en "cykel" vi kan
teste.
Yderligere oplysninger ved Chr.
Andersen, Mejerivænget 1.

Guderup, llt.74 45 94 45.

23Teknikum
Besøg på Teknikum, Voldgade 5,
6400 Sønderborg.
K|.14 mødes vi ved
hovedindgangen helt præcis (ikke
SMCC tid).
Tilkørslen er lettest med vejen der
fører langs med havnen mod slotet.
Ved Hotel Scandic drejes til venstre
op ad Rosenvej.
To lærere vilfortælle om alt hvad det
måletekniske laboratorium rummer
af gamle og nye motorer,
eksperimenter og nyeste nye teknik.
Også solbilen bliver der mulighed for
at se på nærmeste hold.

Efterlysning
Det er ikke alderen, men jeg kan ikke
huske hvem der har lånt Dansk Motor
Unions medlemsblad nr. 3 for marts
måned.
Jeg vil blive meget glad for at få detv
tilbage.
Margit Christensen
Mommarkvej 3'15

6470 Sydals

Official!
Nordborg Motor Sport vil blive meget
glad for en hjælpende hånd.
En gang i mellem har de brug for en
flagholder ved deres motor-cross stæv-
ner.
Det tager ca. to timer.
Thage Larsen
Midgårdsvej 14, Lunden
6430 Nordborg
Tlf .74 45 35 91

TV! \'
Kedde søger efter et lille transportabelt
14" fjernsyn.
Henv.74 45 94 45

Hjælp!
Hvem ligger inde med en lang bagsvin-
ger, lydpotter, S-trins gearkasse til min
BMW /6.
Peter Kristensen
Esbjerg
Tlf. 75 45 01 97


