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Dansk Borgward Klub, som er stiftet i 1982, er en 
sammenslutning af entusiaster inden for bilmær-
kerne Borgward, Goliath, Hansa og Lloyd.

Klubbens formål er at bevare så mange af ovennæn-
te køretøjer som muligt, samt udbrede kendskabet 
til disse ved bl.a. af afholde træf og anden form for
sammenkomst.

Der afholdes træf en gang årligt i august måned. 
Der bliver endvidere afholdt et forårsmøde samt 
den årlige generalforsamling.

Klubbens informationsblad udgives 4 gange årligt. 
Hvert medlem har her mulighed for at bidrage med 
materialer og artikler.

Medlemmerne har også mulighed for gratis at  
annoncere for køb og salg af biler samt efterlyse 
stumper m.m.

Til dækning af løbende omkostninger,porto, tryksa-
ger m.m., indbetales et årligt gebyr på p.t. kr. 300,-.

Dansk Borgward Klub er medlem og medstifter af 
Motor historisk Samråd (MhS), som er en paraply-
organisation for dansk motorhistoriske klubber og 
foreninger.

Yderlige oplysninger om klubben kan fås ved hen-
vendelse til bestyrelsen, eller på klubbens hjemme-
side.

www.danskborgwardklub.dk

------------

Deadline næste blad 
er den 12. august 2019 

The Danish Borgward Drivers Club

The Club is founded in 1982, Its purpose is to promote  
enthusiasm for and interest in Borgward, Goliath, Hansa 
anf Lloyd vehicles.

The object of the association is to preserve as many of 
the mentioned vechiles as possible, and also to spread  
the knowledge of the cars by arranging rallies and other 
sorts of meetings. The annual rally takes place in the 
month of August.

The Club magazine is published 4 times a year and each 
member might contribute with materials and articles.

The Danish Borgward Club is member of the Danish  
Motor Historic Board, which is an umbrellaoganisation 
for Danish Motor Historic Clubs and unions.

Additional information regarding the club can be  
obtained at www.danskborgwardklub.dk

Der Dänische Borgward Klub

Der Dänische Borgward Klub ist ein Zusammenschluss 
von Liebhabern der Borgward, Goliath, Hansa und Lloyd 
Automobile. Die Gründung geht auf das Jahr 1982 zurück.

Der Zweck des Klubs ist diese Fahrzeuge zu bewahren 
und auch die Kenntnisse dieser auszubreiten.

Einmal jährlich wird im August ein Rallye abgehalten.

Ein  Mitteilungsblatt wird 4-mal jährlich ausgegeben.  
Jedes Klubmitglied hat die Möglichkeit mit Materialen 
und Artikeln.

Der Dänische Borgward Klub ist Mitglied Der Dänische 
Motor Historische Beratung, die ein Spitzenverband der 
Dänische Motorhistorische Interessengemeinschaften 
ist.

Mehr Auskunft kann durch 

www.danskborgwardklub.dk 
erreicht werden

 

DANSK BORGWARD KLUB
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Forårsmøde hos Kirsten og Peter
Så har vi igen afholdt forårsmøde, 
og endnu en gang foregik det hos 
Peter og Kirsten i Lunderskov. De 
tog endnu en gang, mod os med 
åbne arme ,og det var bestemt 
en hyggelig dag. Vi fik set på lidt 
biler ,og ikke mindst en masse af 
Peters cykler. De havde sørget for 
kaffe, med en masse dejlig kage 
til. Hen på eftermiddagen var vi 
på en lille køretur rundt i området. 
Det var en rigtig hyggelig tur, selv 
om vi var et par stykker, der blev 
væk fra de andre.  Vi måtte der-
for selv finde en rute, som førte 
os ned langs vandet og igennem 
et område ,med en masse smukke 
huse. Derefter satte vi vores gps 
til, som så førte os tilbage til Lun-

derskov. Efter kører turen blev der 
snakket en masse om de gamle 
biler, og der blev da også lige tid 
til en rundtur i deres smukke have. 
Omkring klokken 18 havde Peter 
og Kirsten sørget for en omgang 
aftensmad. Må sige at det smagte 
super godt, det var nemlig stegt 
flæsk med persillesovs og dej-
lige kartofler. Efter aftensmaden 
vendte vi hovedet hjemad godt 
trætte efter en lang dag. 

Nu vil jeg slutte for denne gang, 
med et stort tak til Peter og Kir-
sten for deres gæstfrihed og ikke 
mindst et godt forårsmøde.

                                      Michael.



FORMANDEN HAR ORDET
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Så er foråret kommet, og alle vores biler forhåbentligt klargjort til en 
dejlig sommer. Jeg har selv været i gang med at samle min lloyd, som 
jeg håber at have med til vores træf i Bøjden.

Med hensyn til træffet i Bøjden går alt efter planen, selv om der er 
meget der skal være på plads. Tilmeldinger er der også kommet nogle 
stykker af, men vi kan godt være nogle flere, så husk at få jer tilmeldt.  
Det er et stort arbejde at få sådan et træf timet og tilrettelagt, men 
når bare vi står sammen skal det nok gå.

Vi har desværre mistet en del sponsorer i år, men det kommer ikke som 
nogen stor overraskelse, da det jo var Per Rahbek der havde kontakten 
med dem. Det er dog lykkedes at samle en masse sponser gaver til 
vores lotteri, så håber alt bliver som det plejer. (Jeg skal nok sørge for 
der vil være øl, vand og vin, så vi kan få skyllet vore ganer.)

Nu vil jeg slutte for denne gang, med at ønske jer alle en rigtig god 
sommer og på gensyn til vores årlige træf i Bøjden.

                                                                                 Med venlig hilsen Erik Thøgersen.

Så er sommeren på vej, så jeg håber i alle 
har gjort jeres biler klar til en ny sæson.

• Fabrikeret i 1964 på   
 Petersborg Vognfabrik i Sorø

• Synet 2.august 2017

• 3 nye dæk og  
 med nummerplader.

Pris kr. 4.000,-  

MICHAEL HEISE
Tværvej 5, Odense
Tlf.  60 65 61 86

VETERAN  
TRAILER 1964 

TIL
SALG



KASSERENS INDLÆG
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Vores forårstræf hos Kirsten og 
Peter i Lunderskov gik fint, og 
god mad.

Næste træf er jo på Bøjden 
Strand Campingd. 16.-18. august.

Husk tilmelding / betaling se-
nest d. 1. juli. Husk medlemsnr.

Vi var 4 + 1 Lloyd på Jesperhus 
på Mors til deres åbning. Karen 
og Thorkild havde 2 biler med.

Ulle og John + os, og så var der 
en Lloyd vi ikke kendte til, vi så 
heller ikke ejeren.

Håber vi alle ses til træffet i Bøj-
den i august.

Med venlig hilsen
Lillian Hellegård

Kasserer

 

TIL
SALG

Pris FRA 50 kr. 
eller 

Lloyd reservedele
 

PEDER CHRISTIANSEN
HOLSTEBROVEJ 103B
6900 SKJERN

MOBIL 30 20 53 97

Reperations  
pladedele til  

Lloyd Alexander TS, 
baghjulsophæng kan 

fremstilles 

Forårsmøde hos Kirsten og Peter. Der var sørget for kaffe og  med en masse dejlig 

kage til. Alt forløb perfekt.



Påskefoto
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Trio Stål Odense A/S · Herluf Trolles Vej 14 · 5220 Odense SØ · Tlf. 65 93 17 82 · email@triostaal.dk · www.triostaal.dk

Præmieeksempler

Dagsværdi 
i kr.

Ansvar + 
kasko

Ansvar

25.000 631 233
75.000 917 233

125.000 1.129 233
175.000 1.339 233
225.000 1.541 233
275.000 1.766 233
325.000 2.040 233
375.000 2.312 233
425.000 2.586 233
475.000 2.802 233
525.000 3.133 233

Osv.
Selvrisiko 1.556

Forsikringen omfatter vejhjælp i hele policens kørsels
periode, hvis køretøjets alder er mindst 30 år. Ud over 
forsikringens pris opkræves lovmæssige afgifter. Det 
drejer sig om skadesforsikringsafgift på 1,1% af præmien 
og garantifondbidrag på 40 kroner. For veteranbiler 
opkræves desuden et miljøbidrag på 84 kroner.

Dagsværdi 
i kr.

Ansvar + 
kasko

Ansvar

25.000 1.548 529
75.000 2.254 529

125.000 2.778 529
175.000 3.295 529
225.000 3.791 529
275.000 4.341 529
325.000 5.016 529
375.000 5.687 529
425.000 6.362 529
475.000 6.892 529
525.000 7.706 529

Osv.
Selvrisiko 3.112

Veteranbiler og motorcykler -1989  
1/1-årlig præmie i kr.

Klassiske køretøjer 1990-1994  
1/1-årlig præmie i kr.

rabat ved indtegning af flere  
veteran- eller klassiske køretøjer.25%

Vi sætter pris på originalerne

Vores assurandør og specialist i veteran- 
forsikring er Steen List der arbejder ud  
fra vores kontor i Herning.

Steen er naturligvis en del af veteranfolket 
og kører blandt andet Morgan +8. 
Du er altid velkommen til at kontakte 
Steen for at høre mere om priser og 
indtegnings regler.

75 91 21 92
veteran@thistedforsikring.dk
veteranforsikringdanmark.dk

En del af

Hvem er vi?
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REDAKTØRENS HJØRNE

Så kom solen og var-
men atter forbi, og 
jeg håber at alle  jeres 
biler er  gjort klar til 
en ny sæson. 
Siden sidst har vi afholdt forårs-
møde hos Peter og Kirsten, som 
var en hyggelig dag. Jeg har selv 
været på et par ture rundt i landet 
med vores Borgward og mødt en 
masse nye mennesker. 

Vil benytte legligheden til at takke 
for de indlæg der er kommet til 
bladet, det gør det en smule let-
tere at lave. Vi er i gang med de 
sidste detaljer til vores årlige træf 
i Bøjden. Det er derfor vigtigt at 
i får jer meldt til, så vi ved hvor 
mange der kommer. HUSK at sid-
ste tilmelding er den 1. juli 2019. 
Det gør det lettere for os at få be-
stilt pokaler, skilte med mere. Vi er 
også ved at finde nogle sponsor 
gaver til vores lille lotteri. Der er 

siden sidst også et par stykker af 
vores sponsorer, der er sprunget 
fra. Det kommer ikke som nogen 
stor overraskelse for os, at de er 
sprunget fra, da de mest havde 
deres relation til Dansk Borgward 
Klub gennem Per Rahbek. Vil lige 
takke alle dem, der fortsat har 
støttet vores lille klub.

Vil lige minde alle om at vi har ge-
neralforsamling til efteråret , nem-
lig den 12. oktober.  Har i noget på 

hjerte eller noget vi skal have lavet 
om på, er det vigtigt at i melder 
tilbage, da jeg skal have lavet en 
dagsorden til næste blad som ud-
kommer september. 

Til slut vil jeg takke alle der fortsat 
støtter op om vores klub. Næsten 
alle har betalt kontigent for det 
næste år, så det er da et godt tegn 
på, at vi alle vil Borgward Klubben 
det bedste. 

SE AT FÅ STARTET LLOYDEN                                                                                                                                          

OG KOM TIL VORES ÅRLIGE TRÆF I BØJDEN

FEST OG STEMNING NÅR I KOMMER

VI ELSKER ALLE SOL OG SOMMER.

Michael Heise, redaktør

HVIS DIN GAMLE BIL GØR DIG GLAD

SÅ SKRIV EN ARTIKKEL TIL NÆSTE BLAD

DET GØR DET NEMT ET BLAD AT TRYKKE

JEG ØNSKER JER ALLE HELD OG LYKKE.



9

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 • Tæpper 
• Vinyl 
• Linoleum 
• Tyndpuds 
• Industrigulve 
• Cementslidlag 
• Trægulve 

 

   
 

Tagtækkervej 1 • 5230 Odense M 
 Tlf. 66 15 62 55 • Fax 66 15 72 55  
lh@lh-gulve.dk • www.lh-gulve.dk 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 • Tæpper 
• Vinyl 
• Linoleum 
• Tyndpuds 
• Industrigulve 
• Cementslidlag 
• Trægulve 

 

   
 

Tagtækkervej 1 • 5230 Odense M 
 Tlf. 66 15 62 55 • Fax 66 15 72 55  
lh@lh-gulve.dk • www.lh-gulve.dk 

D.B.K. BUTIKKEN

Her findes nogle af klubbens effekter, der er beregnet for videresalg.

Der er enkelte af disse effekter som desværre kun findes i begrænset antal :

Nedenstående kan købes ved henvendelse til kassereren:

Ældre klubblade til nr. 68.................................
Nyere klubblade til nr. 69..................................
Klistermærker med logo - udenfor....................
Klistermærker med logo - indenfor...................
Klubflag unden fanestang.................................
Fanestang med gravering.................................
Nøglering i læder med klublogo.......................
Plakette Sæby træf 2003...................................
Plakette Ølstykke træf 2001..............................
Plakette Kæløvig 2006......................................
Plakette Strøby træf 2004.................................
Jubilæumslysestage 2002.................................

kr. 15,-
kr. 65,-
kr. 20,-
kr. 25,-
kr. 50,-
kr. 80,-
kr. 50,-
kr. 40,-
kr. 40,-
kr. 40,-
kr. 40,-
kr. 100,-

I Sydbank er det vores mål at lytte 

til dine behov, så vi bedre kan forstå 

og handle efter dine ønsker. Så kom 

ind og fortæl os om dine drømme 

og planer, så hjælper vi dig med at 

gøre dem til virkelighed.

Velkommen i Sydbank! 

Søndre Blvd. 39-41 · 5000 Odense C
tlf. 74 37 83 20 · sydbank.dk

48
30

.0
30
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Træf på 
CampOne Bøjden Strand
En meget stor tak til alle vore 

sponsorer

Sydbank 
Faaborgvej 106 5260 Odense SV.

Deloitte 
Odense

Smedemester 
Jack Foged A/S 

5672 Broby

E.T. Auto
Odense NV

Tverskov & Partnere
Advokataktieselskab, Odense

LH Gulve
Odense M

FTZ
Odense SV

Fyns Kardan og Bremsecenter
Odense NV

EG's Gulvafhøvling
Christiansgade 116, Odense C

HVIS DIN GAMLE BIL GØR DIG GLAD

SÅ SKRIV EN ARTIKKEL TIL NÆSTE BLAD

DET GØR DET NEMT ET BLAD AT TRYKKE

JEG ØNSKER JER ALLE HELD OG LYKKE.
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Jeg blev ringet op af 
Palle, som ville høre, 
om vi ikke kunne tæn-
ke os, at kikke forbi i 
vores Borgward. 
Det var en lille torsdags samling, af 
forskellige biler i Gislev. Jeg tog fat i 
min elskede kone Helle, og vi blev eni-
ge om, at det kunne være hyggeligt. 

Jeg var meget spændt på om Borg-
warden ville starte, nu den havde stået 
i vinter hi hele vinteren. Tjekkede lige 
vand og olie, inden jeg drejede nøglen, 
og 1, 2, 3, så stod den og spandt som 
en mis, som om det lige var noget den 
havde ventet på. 

Vi tog af sted og ankom til Gislev kl. 
ca. 18.30. Der var allerede ankommet 
en masse biler, og Palle tog i mod os 
med åbne arme og hans altid gode hu-
mør.  

Det var et rigtigt godt torsdags træf, 
hvor der ikke manglede noget. Der 
kunne købes pølser samt øl og vand, 
så det måtte vi da ikke gå glip af. De 
smagte faktisk af flere, men da der 
også var gratis kaffe og kage, blev 
det kun til to pølser med brød. Der var 
også levende musik, så det var rigtigt 
hyggeligt.

Efter indtagelse af gotterne, skulle 
der kikkes på lidt biler og tages lidt 
billeder til bladet. 

Torsdags tur til Gislev



Der var mange utroligt 
flotte biler, og ikke mindst 
en masse mennesker.
Mens vi gik og så os omkring, kom der 
pludselig en lloyd 400 kørende. Jeg 
sagde til Helle at den kender jeg og 
ganske rigtigt, det var vores formand 
Erik Tøgersen, der også lige kikkede 
forbi. 

Efter vi havde fået noget klog snak og 
mødt en masse mennesker, vendte vi 
næsen hjemad.

                                    Michael Heise

11
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Klubbens 36. int træf 2019
afholdes på CampOne Bøjden Strand den 16.-18. august

Hanne og jeg har overtaget opgaven, at afholde klubbens årlige træf. Vi 
afholder for 6. gang vores træf på CampOne Bøjden Strand, og håber 
at rigtig mange vil deltage i 2019. Der er, som de foregående år, reser-
veret 15 luxushytter, som er til rådighed for vores deltagere indtil 30. 
juni 2019. Prisen for overnatning er den samme som sidste år, og alle 
aftaler med Per Blåbjerg er på plads, og de glæder sig til at se os igen.

Bestyrelsen har besluttet at ændre på indbetalingsformen, så man skal 
nu indbetale til klubbens konto nr. samtidig med tilmeldingen, derfor 
sendes der en redigeret tilmeldings blanket med dette blad, med oplys-
ning om konto nr. - også til vore udenlandske deltagere.

Vi ser frem til, at rigtig mange, både vore egne medlemmer, men også 
alle vore trofaste gæster fra udlandet, vil tilmelde sig og tilbringe denne 
weekend sammen med os.

Vi glæder os til at se jer.
Hanne Jensen og Erik Thøgersen.

Når der bestilles overnatning i egen vogn eller leje af hytte,  

skal I tydeligt angive kunde nr. 64436 eller Borgward arrangement.

Overnatninger i egen vogn samt leje af hytter:
3 stjerne Hytter 550 kr. pr. døgn incl. 4 personer plus strøm 40 kr. pr døgn
4 stjerne Hytter 700 kr. pr. døgn incl. 4 personer plus strøm 40 kr. pr døgn
5 stjerne Hytter 950 kr. pr. døgn incl. 4 personer plus strøm 40 kr. pr døgn
Plads i egen vogn incl. 2 personer strøm og plads 285 kr.

Der gives 10% rabat på alt overnatning.

Der forefindes meget flotte toiletbygninger i nærheden af hytterne.6

Book din hytteferie ALL INCLUDE se side 11

Hytteferie for hele familien

Feriehytter
for enhver smag

Our cabins meet 
all expectations

★  for those, to whom only the best is good 

enough.

★  for families, who want some extra space.

★  vacation in a cabin, when you just want 

to be comfortable.

★  Til dem hvor kun det bedste er godt nok.

★  Til familien der ønsker lidt ekstra plads.

★  Hytteferie, når familien skal samles.

Unsere Ferienhütten 
treffen jeden Geschmack

★  für diejenigen, für die nur das  

Beste gut genug ist.

★  für die Familie, die etwas mehr  

Platz haben möchten.

★  Hüttenurlaub, wenn es so richtig 

gemütlich sein soll.

Meerblick von allen Hütten
Seaview from all cabins

Hele 

familiens 

drøm

CAMP ONE  
BØJDEN STRAND
Bøjden Landevej 12   
5600 Faaborg
Telefon: +45 63 60 63 60
mailadresse:  info@bojden.dk

www.bojden.dk
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PROGRAM

FREDAG DEN 16. AUGUST
Ved ankomst CampOne, Bøjden Strand 
tilmelding til Michael Heise.
Kl. ca. 18.00 
Fælles grillaften

LØRDAG DEN 17. AUGUST

9.00 – 11.00  
Indmeldelse og stumpemarked

11.30 - 12.30
Frokost, incl. drikkevarer

12.30 - 15.30
Familierally med indlagte opgaver

15.30 
Kaffe

18.30 – 24.00 
Festaften med spisning, incl. drikkevarer,
præmieoverrækkelse, lotteri

SØNDAG DEN 18. AUGUST

08.30 – 10.00
Morgenmad i restauranten på  
campingpladsen

Her slutter vi for denne gang, og ønsker  
alle en god hjemrejse!                         

PROGRAMM

FREITAG, 16. AUGUST 
Nach der Ankunft CampOne, Bøjden Strand 
Einschreibung für Michael Heise.
Kl. ca. 18.00 
Gemeinsame Grillaften 

SAMSTAG, 17. AUGUST 

9.00 – 11.00  
Anmeldung und Blunt Markt 

11.30 - 12.30
Mittagessen, inkl. Getränke

12.30 - 15.30
Familierally mit aufgabe 

15.30 
Kaffee

18.30 – 24.00 
Festabend mit Essen, inkl. Getränke
Preis, Gewinnspielen 

SONNTAG, 18. AUGUST 

08.30 – 10.30
Frühstück in gastwirtschaft des  
Campingplatzes 

Hier haben wir Ende dieses einmal und  
wollen alle eine gute Heimfahrt!             

Dansk Borgward Klub’s 36. Internationale  
træf afholdes på CampOne, Bøjden Strand 
den 16.-18. august 2019
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Jespershus Blomsterpark

Vi mødtes som sædvanlig på en raste-
plads nær ved Blomsterparken. 

Vi var der ved 8-tiden OM MORGENEN.

Allerede ved den tid, var der træng-
sel ved indkørslen. Der kom omkring 
600 veteranbiler. Hvis vi kommer mel-
lem kl. 7.00 og 10.00, er det gratis at 
komme ind i parken. 

Vejret var fint, med solskin hele da-
gen. Der var kun 12 graders varme, og 
det blæste en del, så det var køligt, 
især fordi vi havde fået en ny plads, 
hvor der ikke var læ for vinden. Men 
vi havde varmt tøj med, og nogle tæp-
per, til at lune os med.  

Så var vi igen samlet på Jespershus  
Blomsterpark, sammen med Sven, Lillian,  
Thorkild, Karen og deres søn,  
som kørte i en af Thorkilds Lloyd. 

Det er Svend Erik til højre i billedet.
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Flot solskin og  
flotte biler  
Ved siden af vores bil, holdt der en Re-
nault 4 CV. Ulla spurgte mig, om jeg 
havde set, hvem der kom i bilen. Det 
var Svend Erik, som i sin tid henvendte 
sig til Den Gamle By i Århus, og spurg-
te om, det ikke ville være en god ide, 
med gamle biler i byen, hvilket de gav 

ham ret i. På grund af sin høje alder 
og dårlig hørelse, havde han overdra-
get bilen til sønnen, som kørte i den til 
træffet. Siden starten, har der været 
mange træf, som vi selv har deltaget 
en del i.

Man kan melde sig til træf i Den Gamle 
By, under veteranlauget. Der får man 
retningslinier, om hvordan man skal 
udføre et skema. Hver gang man kom-
mer, giver Den Gamle By 2 madpakker, 

som består af 3 skiver pænt belagt 
stykker brød. Desuden får man 2 fri-
billetter. Ved træffet på Jespershus, 
tog jeg nogle billeder af biler, som jeg 
synes godt om. Så kan i jo vurdere, om 
der er biler i synes bedst om. Det kan 
vi jo evt. diskutere om, når vi engang 
mødes. Hermed vil jeg slutte for den-
ne gang, og håber, at der bliver godt 
vejr, til at vi kan, få rørt de gamle biler.

                                       Hilsen John

Veteranerne med vores veteranbiler.
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Ned gennem Europa, ud på landeve-
jene, hvor asfalten snor sig og marker, 
skove, træer og landsbyer giver ko-
lorit og hvor et stop på torvet kaster 
lange snakke af sig med andre pas-
sionerede bil- og motorcykelentusia-
ster. For det slipper man heldigvis ikke 

for, hvis man tager på ferietur i denne 
form. 

For at turen skal blive vellykket er der 
faktisk en del, der skal være ordnet in-
den du ruller ud af garagen og sætter 
afsted mod feriemålet

God planlægning og forberedelse er 
essentielt, hvis kør-selv-ferien skal 
blive en succes. For at hjælpe dig med 
det har vi samlet en række gode råd 
og viden om regler, så du ikke ender 
med ærgrelser, dumme bøder eller 
nedbrud på vejen. 

På ferie i dit veteran- eller  
klassiske køretøj
Sommeren står for døren. Ferien skal planlægges. Er det 
sydens sol, sandstrande og sangria, der trækker eller frister 
Nordkap og nordlys i det nordligste Norge? En ting er sikker 
- du bør tage dit køretøj ud af garagen og overveje, om ikke 
det er den på den måde, du skal afsted på ferie.

AF THOMAS SCHIERMACHER
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Check bilen igennem

Det siger sig selv, at risikoen for ned-
brud er mindre, hvis køretøjet er i tip-
top stand. Og selv om det er som det 
skal være, så er et alligevel en god idé 
at checke de helt grundliggende ting 
inden ferieturen. 

Olien skal være i orden og der skal 
være nok af den. Bremsevæsken skal 
være frisk og over minimumsmærket. 
Det samme gælder sprinklervæsken 
og ikke mindst kølervæsken. Med min-
dre selvfølgelig din bil er luftkølet.

Selv om ferieturen finder sted i de 
lyse sommermåneder, så skal der sta-
dig være et godt lys på bilen. Sørg for 
at alle pærer virker. Nær- og fjernlys, 
blinklys og bremselygter, men husk 
også at kontrollere nummerpladely-
set. Og så er det en god idé at have 
en æske med et ekstra sæt pærer til 
alle lygter.

At dækkene skal være i orden, siger 
sig selv. Men gå dem efter og mål 
mønstrets dybde. Der skal være mini-
mum 1,6 millimeters dybde. Men selv 
om det er lovligt, så er det en god idé 
med lidt mere mønster. 

Når det er gjort, så skal der også være 
luft i. Dæktrykket skal passe og laster 
man godt op bag i bilen med bagage, 
kan det være, at det er nødvendigt at 
fylde lidt ekstra luft i. Hvad der er kor-
rekt dæktryk står i instruktionsbogen. 

Forsikringerne skal være i orden

Det er en selvfølge at have sin bil for-
sikret. Et klassisk køretøj skal passes 
på og det skal også bruges, men alle 
der kører gamle biler ved også, at der 
kan opstå nedbrud, som sætter dig 
ud af spillet. Den situation er jo den 
værst tænkelige, hvis man står på en 
italiensk bjergvej med sin klassiker. 
Men der er hjælp at hente, hvis bilen er 
godt forsikret. Tegner du en forsikring 
med kaskodækning har du hos Ve-
teranforsikring Danmark automatisk 
vejhjælp i DK som en del af forsikrin-
gen – uden ekstra omkostninger. Det 
gælder alle biler og motorcykler, der 
er over 30 år. Det kan blive guld værd, 
hvis der ryger en kølerslange eller an-
det, som sætter bilen ud af stand til 
at køre. Vejhjælpen dækker transport 
til værksted. Er din bil eller motorcykel 
under 30 år, så kan man købe vejhjælp 
som tillæg til sin forsikring. 

Assistance i udlandet foregår via SOS 
International. Her skal du bruge det 
man kalder ’Rødt Kort’. 

”Det er en god idé er at downloade 
app’en ’Rødt Kort’ til sin telefon. Den 
indeholder værdifuld info, og bla. kon-
taktoplysninger SOS, der håndterer 
vejhjælpen,” siger Steen List, der er 
assurandør i Veteranforsikring Dan-
mark.

Det grønne kort er et bevis på at man 
har ansvarsforsikring på sit køretøj. 
Det er der krav til i nogle lande. Og 
i disse tider, hvor Storbritanien må-
ske er på vej ud af EU, skal man være 
særlig opmærksom når turen går til 
England. Så skal man også medbringe 
Grønt Kort’.

Du kan se reglerne for rødt og grønt 
kort her: https://www.thistedforsik-
ring.dk/privat/kunde/kunde/bilforsik-
ring/roedt-groent-kort. 

Sikkerheden skal være i orden

Det er stor forskel på, hvad de for-
skellige lande i Europa kræver af sik-
kerhedsudstyr i bilen. I alle lande skal 
man have en advarselstrekant, der 
kan sættes op i tilfælde af, at man ha-
varerer og mange lande kræver også 
brandslukker, forbindingskasse og 
sikkerhedsveste til alle i bilen. I Frank-
rig er der krav om, at man har en alko-
tester med, i Spanien skal man have 
reservehjul og værktøj, mens Kroa-
tiens lovgivning foreskriver, at man 
har ekstra pærer til køretøjets lyg-
ter. De præcise regler for hvert land 
skal man undersøge inden man kører 
hjemmefra.

Skal man være på den sikre side og 
undgå bøvl og bøder, så er der selv-
følgelig individuelle regler og love i 
alle lande. Grundlæggende er det en 
god idé at tænke sig om og bruge sin 
sunde fornuft. 

Når håndholdt mobiltelefon ikke er 
lovligt i Danmark, så er det nok også 
bedst at lade den ligge og koncentrere 
sig om kørslen når man er i udlandet. 

Forbud mod fartalarmer

I Danmark er små ’dimser’, der kan 
advare mod fartkontroller blevet po-
pulære. Selv om det kan virke som en 
god idé at installere en, så skal man 
tænke sig om. For der er faktisk lande, 

heriblandt Tyskland, hvor den slags 
udstyr er forbudt. Så måske slipper du 
for en fartbøde, men du får en bøde 
for at have en ’dims’, der advarer mod 
dem. 

Kom så afsted

Selv om der er mange regler, så er 
det meste sund fornuft. Man kommer 
langt, hvis bilen er i orden, man har 
det lovpligtige udstyr ombord og en 
forsikring med vejhjælp. 

Vigtigst af alt er det, at man husker at 
nyde turen og naturen og de mange 
gode møder en køretur i et klassisk 
køretøj kaster af sig. Så, se at få fyldt 
tanken og få luft i hjulene. Vejene ven-
ter!

Tre ting du 
(måske) også 
skal huske
Pillepas: 

Skal medbringes på rejser til 
Schengenlande, hvis du får medi-
cin, der indeholder euforiserende 
stoffer.

DK-skilt:

Hvis du ikke har en EU-num-
merplade monteret, er det er 
obligatorisk at have et DK-skilt 
monteret på bilen.

Dyrepas:

Hvis du skal have kæledyret 
med på ferie, så skal du have et 
dyrepas. Det kan man bestille 
på Miljø og Fødevarestyrelsens 
hjemmeside.
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Reglerne for beskatning af veteranbi-
ler er komplicerede og vanskelige at 
kontrollere. Derfor lægger skattemi-
nister Karsten Lauritzen (V) og Dansk 
Folkeparti nu op til en forenkling, hvor 
det såkaldte originalitetskrav afskaf-
fes.

Veteranbiler skal i dag fremstå som de 
gjorde, første gang de rullede ud over 
kantstenen for mindst 35 år siden. El-
lers bortfalder de gunstige skattevil-
kår, der gælder for veteranbiler. Det 
kan imidlertid ofte være svært at af-
gøre, hvorvidt en bil reelt er ændret – 
især hvis der er tale om biler, der har 
mange år på vejene bag sig.

Derfor foreslår skatteminister Karsten 
Lauritzen sammen med MF Rene Chri-
stensen (DF) nu at forenkle reglerne. 
Forslaget indebærer, at veteranbiler 
kun skal leve op til et krav om, at de er 
over 35 år gamle, mens det såkaldte 
originalitetskrav afskaffes.

”Med de regler, jeg sammen med 
Dansk Folkeparti lægger op til, vil det 
blive nemmere og billigere for bilejer-
ne at kunne nyde deres veteranbiler, li-
gesom det også bliver lettere at admi-
nistrere reglerne for Motorstyrelsen. 
For mig er det en win-win-situation”, 
siger skatteminister Karsten Laurit-
zen.

Dansk Folkepartis Rene Christensen 
glæder sig over, at danske veteranbi-
lejere fremover kan se frem til mindre 
komplicerede regler. ”Det har længe 
været et ønske fra Dansk Folkeparti 
at forenkle reglerne for ejerne af vete-
ranbiler. Som det er i dag, er reglerne 
for komplicerede.”

Motorhistorisk Samråd er meget gla-
de for dette tiltag, der kommer efter 
et årelangt arbejde med at få ændret 
lovgivningen.

Forenede Danske Amerikanerbilklub-
ber, brancheforeningen SKAD, Dansk 
Automobil Sports Union DASU, Danish 
Street Rod Association og FDM, har 
sammen med MhS arbejdet hårdt for 
denne ændring, der ikke blot kommer 
til gavn for vores medlemmer, men 
for alle ejere af hobbykøretøjer i Dan-
mark.

Aftalen mellem Skatteministeren og 
Dansk Folkeparti blev præsenteret 
ved et møde på Sommers Automobile 
Museum i Nærum. Her fik organisatio-
nerne også overdraget et notat, med 
opfordring til at kommentere indhol-
det. Et arbejde vi nu er i fuld gang med.

Skatteministeren har således bedt 
om vores kommentarer til udspillet. 
Samtidig skal man huske, at det er 
embedsværkets fornemmeste opgave 
at give ministeren en oversigt over 
de konsekvenser der er ved at ændre 
lovgivningen, det være sig økonomi-
ske, miljømæssige eller andre konse-
kvenser. Ministeriets embedsfolk gi-
ver også ministeren en løsning på at 
reducere de negative konsekvenser. I 
det her tilfælde har man indarbejdet 
en årlig kørselsbegrænsning for ve-
terankøretøjerne på 4.000 km. I det 
løsningsforslag må man antage, at de 
sandsynligvis også har indarbejdet en 
vurdering af, hvad der skal til for at 
forslaget kan vinde flertal i Folketin-
get.

Sammen med de andre organisationer, 
sidder vi derfor lige nu og skriver på 
det svar Skatteministeren venter på. 
Der vil vi selvfølgelig gå i rette med de 
4.000 km, og foreslå dem andre løs-
ningsmodeller, det kan være flere år-
lige kilometer, eller måske skulle man 
bare holde fast i den begrænsning der 
er i ”lejlighedsvis kørsel”, som man 
bruger i forvejen, eller måske noget 
helt andet? Vi må se hvad det ender 

med, også i forhold til et Folketings-
valg.

Det eneste der er helt sikkert, er at i 
Motorhistorisk Samråd der lægger vi 
os ikke på den lade side. Der er fort-
sat meget arbejde i at få gennemført 
disse forslag. Men husk også: det er 
ikke kommet over natten, men er et 
resultat af flere års påvirkning af myn-
digheder, embedsfolk og politikere.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder, Motorhistorisk Samråd 

Enklere regler på vej  
for veterankøretøjerne
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nielsholgerpoulsen
Rådgivning i virksomhedsledelse

Filosofgangen 1, 2. tv. - 5000 Odense C

Vester Voldgade 6 - 1552 København V

   +45 4076 5016  

www.nielsholgerpoulsen.com

Ring og få et tilbud på Danmarks billigste udlejning af 19 meter lift

Hos Servicemalerne i Odense får du malerarbejde, der holder!

Smedebakken 21 - 5270 Odense N
Mobil: 2619 9868
servicemalerne@gmail.com 
www.servicemalerne.dk

SØPARKEN 76 - 5260 ODENSE S - TLF. 65 92 05 77 - 29 44 34 71

BYGNINGSKONSTRUKTIONER - BYGGESTYRING - TILSTANDSRAPPORTER - ENERGIMÆRKER
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Vi har lige været til valg. Og selv om 
Motorhistorisk Samråd (MhS) er en 
upolitisk organisation, interesserer 
vi os voldsomt meget for hvad der 
foregår på Christiansborg.

I omtalen på forige side kan I læse 
om en begivenhed, der fandt sted ved 
Sommers Automobile Museum i Næ-
rum den 26. april. Skatteminister Kar-
sten Lauritzen (V) og skatteordfører 
René Christensen (DF) havde stukket 
hovederne sammen og fundet ud af 
at reglerne for veteranbiler er alt for 
komplicerede og totalt uigennemsku-
elige. De ville gerne offentliggøre de-
res planer for et større publikum, og 
MhS, støttet af DVK, tilbød at stille 
området ved museet til rådighed.

Efter et møde med alle parter i den 
gruppe, der siden den 19. april 2018 
har stået sammen og i fællesskab har 
lagt fælles pres på politikerne, ud-
sendte Skatteministeriet en presse-
meddelelse 

Hvoraf det fremgår at der endnu ikke 
er andre partier involveret, men beg-
ge politikere har lovet, at fremsætte 
forslaget i det nye folketing. I MhS 
vil vi, så snart vi kender den nye re-
geringskonstellation, tage kontakt til 
relevante ministre og politikere, såle-
des at vores mærkesager bibeholder 
deres aktualitet og politikernes bevå-
genhed. Også selv om vi skulle få en 
anden regering. Og som nævnt er MhS 
en upolitisk organisation, men vores 

øjne hviler tungt på de politikere fra 
alle partier, som kan hjælpe os med at 
holde gårsdagens køretøjer på mor-
gendagens veje.

Steen Rode-Møller
Sekretariatsleder, Motorhistorisk Samråd 

Upolitisk med en politisk 
agenda
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Butikken

Her findes nogle af klubbens 
effekter, der er beregnet for 

videresalg.
Der er enkelte af disse effekter 

som desværre kun findes i 
begrænset antal :

Nedenstående kan købes ved 
henvendelse til kassereren:

Ældre klubblade til nr. 68
 Kr. 15,-

Nyere klubblade fra nr. 69
 Kr. 65,-

Klistermærker 
med logo - udenfor
 Kr. 20,-

Klistermærker 
med logo - indenfor
 Kr. 25,-

Klubflag uden fanestang
 Kr. 50,-

Fanestang med gravering
 Kr. 80,-

Plakette Sæby træf 2003
 Kr. 40,-

Plakette Ølstykke træf 2001
 Kr. 40,-

Plakette Kaløvig 2006
 Kr. 40,-

Plakette Strøby træf 2004
 Kr. 40,-

Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

Revision · Skat · Outsourcing
Rådgivning omkring investering

Tværkajen 5 · 5000 Odense C
Tlf. 63 14 66 00 · www.deloitte.dk

EDC Åløkken, Åløkke Alle 19, 5000 Odense C, Tlf. 66 14 91 43, Fax.: 66 14 91 46, 
www.edc.dk 

KONTAKT OS FOR EN GRATIS UFORBINDENDE VURDERING OG SNAK
OM DINE BOLIGPLANER.

Nordisk Granit A/S
Flyvej 18C . 7800 Skive . Tlf. +45 9751 1511 . www.nordiskgranit.dk
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Udenlandske klubber
Svenska Borgward Klubben
Claes Jägevell
Bergmans Gata 7
543 34 Tibro
Sverige

Borgward Club Belgie
Luc Butzen
Heidebaan 21
9100 st. Niklaas
Belgie

Carl F. W. Borgward
Interessengemeinschaft
Hartmut Loges
Trierer Str. 11
D-45145 Essen

Borgward Club Nederland
Haven 150
2182 JV Hilligom
Holland

Borgward Club  
Frankfurt - Würzburg
Heinz-Werner Oehme
Dr.K.Schumacher-Str.21
D-64589 Stockstadt/Rhein
Tel. +49 6158-9181379

Norske Borgward Klubb
Klubbens leder er Tore Østlie
Theresesgt, 31 B
0354 Oslo
Norge

Borgward Owners Club
77 New Hampshire Avenue
Bay Shore Long Island
New York State 11706
U.S.A

Borgward Club of South Africa
(Southern Region)
P.O. Box  3289
Tyger vally 7536
South Africa

Borgward-Club e.V.
mit Sitz in Bremen
Marion Kayser
Otto-Gildemeister-Straße 12
D-28209 Bremen

Loyd Freunde IG
Johannes Herrmann
Lerchenhain 86
D-48301 Nottuln

Borgward Club Austria
M. Wolfsgruber
A-4817 St. Konrad 24
Østrig

Borgward IG Schweiz
Horst Panhuber
Gerbelacker 16
3063 Ittigen
Schweiz

Australian Borgward Club Inc.
www.borgwardisabella.com

The United Kingdom 
Borgward driver Club
www.borgward.org.uk

Goliath Veteranen-Club
Frank Behrens
Am Ziegelhof 10
D-27793 Wildeshausen.

Arabella-Freunde Deutschland
Uwe Pawelski
Bergstrasse 33
D-76327 Pfinztal

HAUGE SMEDIE
VVS   BLIK   STÅL
Tlf.: 6618 9600     www.haugesmedie.dk

A
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