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Klubbladet, Veterantrailer.dk 
 

Blad 7.  Vinter 2012 - 2013 
 
 
 
 

Klubben har kunnet  
fejre 2 årsfødselsdag 
 
 
 

 
 
Og vi har afholdt generalforsamling og klubmøde hos 
Sussi og Carsten i Ulfborg. 
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Veterantrailer.dk har afholdt den årlige 
generalforsamling hos Sussi og Carsten i Ulfborg, den 12. 
januar.  
Til generalforsamlingen var 8 medlemmer mødt op – det er 
faktisk mere end halvdelen af totalt medlemsantal (hvilke 
andre klubber har så stor opbakning?).  
 

Klubben fortsætter uændret med den bestyrelse som også 
var i ´12.  Bestyrelsen tegnes i dag af Poul Buhl, Carsten 
Andersen, Peder Seiersen og Kurt B. Larsen. Poul er 
kasserer for klubben, Carsten er revisor, og Kurt er 
formand. 
	  
Økonomien er fin, selvom vi har investeret i klub-
stofmærker (logo). Vi vil også have lavet to klubflag 
således vores klubstand bliver mere synlig. 
  
Vi fik bestemt hvilke træf klubben vil deltage ”officielt” i, 
og de er listet i kalenderen her på hjemmesiden.  
Vi (jeg) skal holde ”Handelspladsen” siden aktiv, og der er 
kommet lidt andre regler omkring denne side (se siden). 
 
Formanden, og dermed klubben officielt, er flyttet, og 
adressen er nu Sønderlandsgade 11, 1tv. 7500 Holstebro. 
 
Med ønsket om et rigtig godt veterantrailer.dk nytår, gik 
alle tilbage til garagerne og frydede sig lidt over at have 
været med til at bevare disse pragtfulde køretøjer – som 
bestemt er et stykke bilkultur-historie.  
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PORTRÆT AF KLUBBENS KASSERER: 
 
Poul J. Buhl 
 
51 år 
  
Bor  Hovedgaden 65, 
Ørnhøj. 
 
Gift med Helle.    Vi har 4 
sammenbragte børn. 
 
Nuværende arbejde, 
uddannelser: 
Konduktør hos JCN a/s, Vildbjerg.      Udlært 
automekaniker tilbage i 1982, hos KAJ´s  Autoservice, 
Varde. 
 
Foreningsarbejde/medlemskab: 
Kasserer her i  veterantrailer.dk,  medlem siden starten i 
2010 
Bilagskontrollant i FordM-klub  Danmark, medlem siden 
2008 
Fast inventar til stumpemarkedet i HMC, for Dansk 
Veteranbil Klub, medlem siden 2007 
 
Hvilke veteranbiler ejer du-køreklar/under 
restaurering: 
Ford Taunus 12M P4 årg. 1964 – køreklar 
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Morris Minor 1000 Super årg. 1968 – køreklar 
 
Hvilke veterantrailere ejer du-køreklar/under 
restaurering: 
VESTBRO 450 kg årg. 1962 – under restaurering 
VESTBRO 450 kg årg. 1964 – køreklar 
VESTBRO 350 kg årg. 1973 – køreklar 
AUPA 450 kg årg. 1967 – køreklar 
COMBI CAMP årg. 1978 – køreklar 
 
Hvad er din yndlingsbil/yndlingskøretøj: 
Det er helt klart min Ford Taunus 12M P4 årg. 1964, når 
jeg så spænder min VESTBRO trailer fra 1964 bagefter, er 
jeg sku´ lidt stolt, men ellers er jeg meget begejstret for 
Mercedes biler fra først i tresserne. Jeg kunne rigtig godt 
tænke mig en åben vogn, men må bare erkende at midlerne 
ikke er til det. 
 
Hvilke veteran-projekter arbejder du på lige nu: 
VESTBRO 450 kg årg. 1962, som skal have hele turen 
Ford V4 motor, som skal skilles ad og renoveres, hvis det 
kan betale sig 
Tankstander fra 1967. 
 
Hvad ville du gøre hvis du vandt en stor pose penge: 
Den er svær. Jeg er bange for at jeg vil blive meget 
tilbageholden med at bruge af dem, når jeg så er kommet 
lidt til mig selv, så vil der blive indkøbt nogle dejlige 
veterankøretøjer og en stor lækker garage til det hele.  
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Kalenderen 
9. maj: Åbningsdagen ved Jesperhus blomsterpark. 

Ligesom i ´12, vil vi samles på inden blomsterparken, 
således vi kan køre samlet ind på pladsen. 

5. juni: Wedelslund Gods ved Galten. Kæmpe 

arrangement som vi vil prøve at deltage i. Også samlet 
kørsel ind på pladsen, da der kommer rigtig mange 
køretøjer. 

(Usikkert): Egeskov Slot på 
Fyn. Orla arbejder på sagen. 

24 – 27. oktober: Vi skal 

igen udstille i Herning 
Hallerne til udstillingen Biler 
Biler Biler. Man kan 
selvfølgelig sige, at det er en 
stor opgave at løfte for en så 
lille klub, men vi klarede det 
flot sidste gang (til Biler for 
alle), og vi er blevet meget 
klogere nu – og starter 
forberedelserne i meget 
bedre tid denne gang.  
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Til udstillingen Biler Biler Biler: 
 
Vi skal have lavet et show, hvor biler, trailere, tøj og andre 
effekter indgår. 
 
Ved udstillingen sidste gang, var der tre ting som fangede 
publikums interesse – det var knallerten på traileren, 
Teltvognen (lillebror), og autotraileren Transpoletten. 
 

 
 
De andre trailere manglede et trækkende køretøj og noget 
andet som kan give liv til udstillingen.  
 
Vi har nu et halvt år til at finde disse effekter mm. som skal 
med til Herning. Ved træffet 5. juni på Wedelslund Gods, 
kan vi afprøve de ting vi har fundet på det tidspunkt. 
 
Er der nogen blandt vores medlemmer som har nogle ideer 
til udstillingen, vil jeg meget gerne høre om det. 
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Hvordan får man et anhængertræk til sin 
gamle veteranbil: 
 
Spørg synshallen om bilen kan ind registres med træk.  
 
Derefter er flere muligheder.  
 
Man finder et brugt anhængertræk fra en tilsvarende bil. 
 
Man kontakter firmaet Dansk Anhængertræk GDW A/S i 
Kolding og hører om de har et træk på lager.  
Jeg kunne f.eks. se i deres katalog, at et træk til en Fiat 600 
er lagervare. 
 
Man forandrer selv et træk fra et anden bilmærke således 
det passer på ens bil (her skal man så have et træk at 
kopiere). 
 
 
Hvordan vælger man den rigtige trailer til 
bilen (og ens behov): 
 
Det er jo et stort spørgsmål, men jeg forsøger alligevel at 
komme med mit input. 
 
Hvad vil man have på / i traileren ? 
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Er det campingbord og stole, og måske et lille telt, 
så er det nok i retningen af en bagagevogn man skal 
vælge. 
Er det en veteran-knallert man vil have med til 
sommerens træf, er det nok en alm. ladtrailer man 
skal vælge. 

 

 
 
Spænd traileren efter bilen der skal køre med traileren! 
 
 Passer bredden og længden på traileren til bilen ? 

Traileren herover er efter min mening alt for stor til 
en lille VW. 
Om man har den rigtige bredde og længde til bilen, 
men traileren ikke står vandret, så kan der sikkert 
rettes på traileren således den kommer til det. 
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 Traileren herover, er efter min mening perfekt til en VW. 

Længde, bredde og højde er passende til bilen (men med 
den korte trækstang er den meget svær at bakke med). 

 
Se på restaurerings-standen på trailer – bil. Passer det sammen ? 
 

Efter min mening kan en lidt ”træt” trailer bedre køre 
efter en ny restaureret bil end omvendt. 

 
Tag en masse fotos af bil og trailer sammen – det vil I blive glade 
for under restaureringsarbejdet.   
 
Nu har man et godt udgangspunkt for at begynde 
restaureringsarbejdet.  
Hvis man så var så heldig, at den tidligere ejer stadig havde nogle 
fotos fra dengang traileren var original, eller evt. klubben her har 
en brochure på traileren, bliver det hele noget nemmere. 
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Lidt reklame: 
 
Et firma der kan lave et anhængertræk til dig! 
 

 
Dansk Anhængertræk GDW A/S råder over et samlet lager 
på 40.000 anhængertræk og vores produktkatalog 
omfatter mere end 1300 forskellige træk, hvortil der 
tilføjes ca. 50 nye modeller hvert år. Med dette ønsker vi at 
leve op til vores position på markedet som den leverandør, 
der har det bredeste produktprogram. 

Vi har egen monteringshal, og pga. vores store erfaring 
med anhængertræk foretrækker mange kunder derfor at få 
foretaget montering af anhængertræk hos os. 

Udover de mere end 1300 forskellige træk, som vores 
produktkatalog omfatter, fremstiller vi også træk til 
specielle biler, såsom oldtimere, biler med lift og 
autocampere. Vi har bilen stående på vores 
specialværksted, hvor vi bygger trækket direkte på bilen. 
Træk til disse biler laves ud fra samme princip som vores 
standardtræk. 

 

Firmaet holder til i Kolding, og har tlf.nr: 7550 
1959. 
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To kreative indslag: 
 

         
 
Ulfborg så jeg i sommers dette køretøj.  
 
På vores Facebook side fandt jeg dette træk, som jeg er 
helt vild med. 
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BAGSIDE CITAT: 
 
Soldaterne vi kender som læderhalsene fik deres navn, 
fordi de fik lavet et meget kraftigt stykke læder til at 
have omkring halsen – derefter var det næsten umuligt 
at snitte dem i halsen. 
 
Sørøvere havde klap for øjet fordi de havde fået stukket 
øjet ud – nej – de havde klap for øjet, fordi øjet var 
blevet ødelagt af at se op i solen ved navigation 
(sekstanten). Klappen gav dem så også den fordel, at 
øjet under klappen var vant til mørke, og ved kapringer 
kunne de hurtigt skifte klap-side, således de øjeblikligt 
havde klart syn i f.eks. lastrummet. 
 
 

 
 
Herover ses beviset på at en VW boble er bredere foran end 
bagpå. Min datter er kørt hen over en busgrav med forhjulene, 
men baghjulene faldt i.  
Falck ”løftede” hende derfra – mod betaling. 


