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Nar du lreser dette nummer af
bladet er vores koreseeson
2003 ved at vrere ved vejs
ende, og snart sidder kun de
rigtig barske bikere pa nakken
af Nimbussen.
Nar man sa star ved slutningen
af en season er det vel pa sin
plads at g0re en slags status,
og noget af det, der har glredet
mig meget er, at nogle af de
senest indmeldte har veeret
rigtig gode til at slutte op bag
arrangementerne i klubben det er super. Jeg haber
naturligvis, at de har taet
forventningerne indfriet begyndelsen er i hvert fald
. gjort, for det er det enkelte
· medlems aktivitet der skaber
klubben. Lokaler og alt det
andet er kun rammen hvori det
skal forega.
· Vejret har vi bestemt heller ikke
kunnet klage pa, sa alt i alt har
det vel veeret en helt god

seeson,

Nar jeg sparer en lille smule pa
superlativerne, er det fordi jeg
har en fornemmelse af, at vore
arrangementer ikke helt har
kunnet svinge sig op pa niveauet for 2002 - men det er rnaske
ogsa for meget at forlange.
Selv om det er i god tid, vii jeg
bede jer om at lregge hovederne i bled, med henblik pa
seesonen 2004. Der er allerede
kommet speendende forslag,
men med det aktivitetsniveau vi
: har i klubben, skal der mange
: arrangementer til, og jo flere
. ideer vi far, jo bedre ma man
forvente programmet bliver.
Garaqsbeseqene har oqsa i ar .
vist sig at vrere et rigtigt scoop,
der er dernt rahygge for alle

pengene, sa dem fortseetter vi
naturligvis med ogsa til neeste
ar - teenk over, om du vii have
beseq engang i lebet af sommeren 2004.
Vi opgav som bekendt vort
faste rnedested ved Soren
Frichsvej, og har i ar udelukkende brugt True som startsted
for alle vore ture.
Det er ikke blevet helt den sueces vi har kunnet enske os, og
det vii nok veere en god ide, om
vi til nesste ar finder et alternativt startsted i den sydlige del af
Arhus.
Bestyrelsen vii ikke alene treefte
den beslutning, men i stedet
lodde stemningen pa den kommende generalforsamling:
Nar vi er ved en slags status,
kan jeg ikke undlade at komme
ind pa de tyverier, der har
vesret af Nimbus motorcykler i
denne sommer.
Vi skal tilsyneladende til at
passe gevaldigt pa, og serqe
for, at vi har motorcyklerne forsvarligt last, bade nar vi parkerer, og nar vi seetter den i
garage.
Tre stjalne Nimbusser indenfor
et forholdsvist snesvert geografisk omrade - er altsa for meget.
Vi skal have kigget vore
forsikringer efter i sernmene, et
emne du kan leese lidt mere
om, et andet sted her i bladet.

(Se side 7.)

Til slut vii jeg henlede opmeerksomheden pa vinterens skruekursus. Vil du vrere med, er det
nu du skal tilmelde dig.
Ring til Sten pa telefon

8627 3088,

eller til undertegnede pa
telefon 8693 6534.
Tak for i sommer

'Dan Zadiariassen

..

'. vem er
H

ft:
::. -:·,';

•:

En r~kke interviews af og med

medlemmerne.
Kri5tQfferdensen taler med
PouJ .• Jensen:.·• ·•

______......._

_......J

mig lyst ti/ at eje en Nimbus.

D

u matte altsa ha, en
Nimbus?

Ja,

sa jeg fik din far ti! at

sperqe Carsten, om han

p

oul, deter jo ingen
hemmelighed, at du er
min farbror.

Nej!

D

et, at du kebte en
Nimbus, er en vigtig
grund til, at jeg selv fik interessen for motorcyklen. - Men
hvor fik du interessen fra?
Det startede i 1977, hvor
din far fortalte, at en at
hans HF-elever havde
skrevet en sterre skriftlig
opgave om den danske
motorcykel, Nimbus.
Han toreerede mig et
eksemplar at opgaven.
Opgaven var skrevet at
en ung mand, som hed
Carsten Nielsen. Carsten
Nielsen solgte og reparerede Nimbus i sin fritid.
Opgaven rummede dels
en reparationsvejledning,
men ogsa et afsnit der
hed "Nimbus i kulturhistorisk lys", og det gav

havde noget ti/ salg. Det viste
sig, at han havde en '39
Sport ti! salg for 3000 kr. Jeg
tog op og sa pa cyklen i
Langelandsgade, hvor
Carsten havde veerksted i
keeideren og boede i en
lejlighed ovenpe.
Det er vigtig at understrege,
at jeg absolut intet vidste om
teknik. Jeg kerte selv pa en
Vespa Scooter, og det
vi/deste jeg ellers havde kert
var min vens MZ 150.
Na - men Nimbussen var flot

efter den tids standard.
Dengang var en Nimbus
peen, hvis bare lakken var
nogenlunde intakt. Jeg gik i
banken, og efter lidt parlamenteren lykkedes det mig at
fa et Ian pa 3000 kr.
Da jeg kom for at kobe
Nimbussen, startede Carsten
den for mig og overlod den
ellers ti/ mig. Jeg kebie den
elts« uden at have faet en
prevetur, - je, jeg havde aldrig
kert pa en Nimbus i det hele
taget. Jeg kerte at sted med
fuld choker og troede, at en
Nimbus skulle hoste og hakke
seaen. Forst da jeg var neesten ude i Abyhoj ved din far,
fandt jeg ud at at ebne spjceldet, og maskinen sprang
frem. Da jeg skulle hjem hen
pa aftenen, kunne jeg ikke
finde ud at at teende /yset.
Jeg kunne se, at der gik en
masse ledninger fra /ygten op
under styret, men jeg kunne
ikke finde nogen kontakt.
Forst efter at have konsulteret
Carstens opgave fandt jeg
tesninqen og syntes,
Nimbussen var genial.
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tod du helt alene med din
fascination af Nimbus,
eller kom du i kontakt med
andre Nimbusk0rere?
Via Carsten fik jeg kendskab
ti/ ONT, og jeg var ti/ min ferste generalforsamling i 1978.
Der var ingen lokalk/ub i
Arhus dengang, men der var
alligevel et uformelt feel/esskab, som medtes pa
Carstens veerksted hver tredag eftermiddag. Dette var
efter Carsten havde flyttet sit
veerksted ti! Selystgade. Her
fik jeg f/ere venner, som jeg
stadig har i dag.
Senere opstod der en lest
organiseret Arhus-klub, som
vi kaldte "Giro 413". I den
"klub" var vi vel en 10-12
medlemmer. Savidt jeg nusker, opstod ideen ti/ klubben
pa DNT's arstreef pa Men i
1978. Flertallet at de mennesker, der var med ti! at errengere det terste arstreef i
Arhus, var for evrigt med i
Giro 413.
Nu her mange ar efter kan
jeg se, hvor stor en betydning
de folk, jeg medie hos
Carsten i slutningen at
1970'erne og begyndelsen at
1980'erne, har haft for mig.
Jeg havde som sagt ingen
som heist forstand pa mekanik, da jeg begyndte at kere
Nimbus, men jeg leerte, at
man ikke ska/ veere bange for
at kaste sig ud i reparationer.
Som regel viser det sig, at
man kan Iese problemerne,
og ellers star der altid nogen
klar ti/ at hjeelpe. Den indstilling har f.eks. ogsa betydet, at
jeg ikke er bange for at ga i
gang med en ombygnings af
mit hus. I det hele taget har
Nimbussen fungeret som en
ejenabner for mig, ved at
0

0

0

demonstrere at gamle ting i
mange ti/fee/de rummer en
seerlig kvalitet.

H

vad mener du om ONT i
dag?

Jeg mener, at a/le nimauekerere bet tegne medlemsskab
at ONT. Den klub har betydet
meget for Nimbus, og jeg vii
neesten sige, at hvis ONT ikke
havde veeret der, havde der
heller ikke veeret en
lokalklub i Arhus i dag.
Det netveerk, som ONT
skaber mellem a/le
Nlmbusketete, kan i mange
sammenheenge veere nyttigt.
Jeg husker f. eks en gang i
starten at 1980 'erne, hvor vi
en aften fik beset; at to nitnbuskerere fra Fredericia, som
jeg aldrig havde set fer. Det
var to familier som var pa vej
pa ferie i Sverige. Da de var
neet ti! Arhus bred den ene
cykels motor sammen og ferien var pa vej i vasken. De
slog op i DNT's medlemsfortegnelse og fandt frem ti/, at
jeg var det med/em som
boede teetiest pa. Jeg havde
tilfeeldigvis lige faet renoveret
min motor, og den hang stedig i motorstativet. Jeg hjalp
dem med at seette min motor
i deres stet, og sa kerte de pa
ferie med min nyrenoverede
motor. Da de var var kert,
kom vi ti! at snakke om, at vi
ikke engang viste, hvad de
hed. Jeg var dog ikke det
mindste bekymret for, om jeg
skulle fa min motor tilbage,
og det fik jeg da selvfelgelig

s

ogsa.
0

avidt jeg husker, blev du
gift med Jytte i 1980?

Ja. Og hun tog ogsa kerekort

ti/ motorcykel, - for resten
mens hun var gravid med
vores ierste sen, Jeppe. I den
forbindelse vii jeg da godt
etsiere, at jeg stadig er bitter
over, at hun har veeret pa forsiden at Nimbus Tidende, og
det har jeg ikke!

Du

ncevnte tidligere, at
definitionen pa en flot
Nimbus har esndret sig siden
slutningen af 1970, erne. Er
Nimbusserne blevet for flotte?
De er virkelig blevet meget
flottere. Jeg synes pa et tidspunkt, der var for stor fokus
pa originalitet, mens man
talte for lidt om hvorvidt
maskinerne kerte godt. Det
virker dog som om, det nu
har fundet et fornuftigt leje.
Jeg ved godt, at jeg adskil/er
mig fra mange nimbuskerere,
ner jeg udtaler, at jeg elsker
at kere pa Nimbus men ikke
at skrue i den. For mig
handler det om at kere, gerne
hver dag, reparationerne er
kun ti! for at ho/de maskineriet kerende. Jeg synes
egentlig, f/ere burde bruge
deres Nimbus som dagligt
transportmiddel.

-"

Der tales for tiden om, at
der er for fa unge, som
interesserer sig for Nimbus,
kan der g0res noget ved det?
Ja, det er egentlig sjovt, for
da jeg begyndte at kere
Nimbus som 23-arig, var jeg
blandt de unge, nar flere
Nimbuskerere medtes. I dag
hvor jeg neermer mig de 50,
er jeg stadig i den yngre
ende, nar nimbuskerere
medes. Det er selvfelgelig
trist, at der ikke er flere unge,
der har interessen Portsat s.11
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Redaktoren har modtaget folgende indlceg til bladet:

Nimbus
Skruekursus/2

THE NIMBUS SONG
To the tune of

"Over the Mountains"

re-written by
Vagn the Nimbus Poet.

I

Start: Mandag den 13. oktober kl. 19.00
Sted: Klublokalet, True Byvej 7
12 mandage 19.00 - 21.30
Max 14 deltagere,
Organiseret under aftenskoleloven.
Pris ca. 400,-kr.
Praktisk arbejdskursus,
koncentreret om deltagernes
egne Nimbusser - hele maskiner eller dele.
Muligheder for gruppearbejde
Garanti for sorte fingre.
Medbring din Nimbus f;.rste aften.
Vejledere: Sune Nielsen og Sten Weidinger
Tilmelding til
Sten Weidinger - tel. 86273088
stenweidinger@ofir.dk

like the bike and the bike likes me
Thrilling as only the bike can be.
I want to ride with the real elite.
Nimbus is the bike for me.
Over the mountains,
over the sea.
Thousands of "nimbi" are
waiting for me.
Please, go to hell with Harleys and fleas.
Nimbus is the bike for me!
'The Chicago 'Nimbus C(u6

%Ji ti( k(u66en for den ffotte Gfomster-

buket, som vi moitog i anreJning af vores
sens fedse( a. 30. Juni i ar. 'Drengen ska(
heid'e rr'orki{, og storebror Sigmundur er
stoft over sin nye status.
'Den (i((e v9er endnu ikke nok ti( at agere
san£sa& 'Men med nogre f(ere maneder ved
Vigdis bringe sku((e den sag v~re
k[aret engang ti( n~ste sommer.
'Takfor 6(omsterne.
Varme 'NimbushiCsnerJra
'Nik. og famiCie

Pa neeste side vises en slutseddel i "fuld" sterrelse som
evt. kan fotokopieres efter
behov, nar der handles
motorcykler mellem "private".
Husk 2 x kopier. Hedakteren
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FORSIKRING:$$.NAK
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V

i har tidligere veeret inde
pa det der med forsikringer, men dengang kom jeg i
uvidenhed med nogle forkerte
oplysninger, som jeg nu vii
forseqe at rette.
0

Arsagen til, at vi igen griber
fat i det med forsikringerne er
ellers aktuel nok, for her i
august maned har vi jo i klubben haft bade et uheld, og et
tyveri, og begge heendelser
involverer naturligvis de
kaskoforsikringer, der er
tegnet pa motorcyklerne.

Naturligvis kan man nojes
med at have Nimbussen forsikret med den lovpligtige
ansvarsforsikring, som alle
indregistrerede kereteier skal
have. Den forsikring treader i
kraft, hvis vi som trafikanter
gar hen og forarsaqer en
ulykke pa en anden trafikant,
men den daekker ikke din
egen motorcykel
- den er reelt uforsikret.

Hvis du kun har ansvarsforsikringen, og ikke ensker at
kaskoforsikre din Nimbus,
kan du vcelge at lcegge bladet
fra dig nu, eller springe videre
til nessts side, for resten er
ligegyldig snak for dig.

Hvis du derimod har en
kaskoforsikring pa din
Nimbus, kan du roligt leese
videre.
Vi har tidligere oplyst, at man
skal tage sig i agt for underforsikring. Deter det der sker,
hvis man i forsikringen vaerdi-

seetter den genstand man for-

sikrer. Sa slipper med jo i
realiteten med en billigere
preemie, og det betyder, at
forsikringsselskabet ferst
modregner (Ires fratreekker)
underforsikringen, inden de
efterfelqende udbetaler
erstatningen. Det vii sige, at
man reelt kan blive straffet to
gange pa den made.
Jeg og andre var ikke
klogere, end det oqsa gjaldt
for vore forsikringer, men det
passer ikke, oplyser Ole
Helqaard fra Nordisk
Veteranforsikring.
De selskaber, der forsikrer
vore veteraner, gar ved

erstatninger

sidevogn, og er forsikringssummen sat til 50.000 kroner,
og din Nimbus bliver stialet,
er selskabets udgangspunkt
de 50.000 kroner.
Skal du ud og qenindkebe en
Nimbus i tilsvarende god
stand, og eventuelt en nybygget replika sidevogn, kommer
du ikke langt med de 50.000,
som du maximalt kan opna,
og i den sammenhaeng kan
man rnaske nok sige, at din
Nimbus er underforsikret.

Hvis du har forsikret i
Nordisk Veteran eller i Runa,
springer forsikringssummen
fra 50.000 til 75.000 kroner,

t:::y:.:-:-::.··.:,:-:· .. ::.< . .'"'•".::.<: .. :: ... r.. <

j

ud fra det de

~~~:~.::d~~ts- !I
vii sige, at de
pa skadetidspun ktet gar
ud fra, hvad
et kerete] af
samme
argang og
stand koster
pa den dag,
forsikringen
skal udbetaI ll
les.
Deter altid

vognmand
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vis aldrig blive
tale om, at
udbetale
;:~:ne~~r det,
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forsikret k0re- 1
teiet for.
Altsa - har du
en god
Nimbus med

!I

og det er nok de to intervaller
vi skal interessere os for nar
vi fastsestter en forsikringssum. At forsikre en solomaskine til under 50.000
kroner, vii efter min opfattelse
ikke vrere fornuftigt, og har
din Nimbus sidevogn, vii det
nok veere det rigtigste at
sestte forsikringssummen til
75.000 kroner. Vrer oqsa
oprneerksorn pa, at sjseldne
solomaskiner, altsa argange
fra 1930-erne samt maskiner,
der er ofret virkelig store
summer pa, oqsa ber seettes
til en forsikringssum hejere
end 50.000 kroner.

Det vi

indtil nu har

beskreftiget os med er forsikring ved tyveri - men som vi
oplevede pa pokallebet, kan
der desvesrre ogsa veere tale
om uheld.

Hvis vi ser lidt nesrmere pa
Brians uheld under pokallebet, skete der skader pa hans
Nimbus, for noget, der med
arbejdslen vii belebe sig til en
halv snes tusinde kroner.
Det er forhabentliq helt uproblematisk at fa den pa gaden
igen, Brian kommer til at
betale sin selvrisiko, og selskabet erstatter resten.
Hvis der derimod er tale om
virkelig alvorlige uheld med
omfattende skader, skal vi
vrere opmeerksornme pa, at

reglen om genopbygning
oqsa grelder for
veterankeretejer.

Hvis et kerete] er skadet
mere end en vis procentdel,
ma det if0Ige loven ikke
genopbygges.
Her siger Ole Hojqaard fra
Nordisk Veteran Forsikring, at
man altid streskker sig til det
yderste for at fa genopbygget
et veterankeretoj, men keret0jet kan veere sa skadet, at
det ikke lader sig g0re, og ligger det lige pa grrensen, kan
det blive nedvendiqt i visse tilfrelde, at genopbygge med
brugte dele. Det behaver jo
heller ikke at vesre en ulempe.
Er uheldet pa den ene eller
anden made ude, er det vigtigt, at vi star godt rustet nar
vi skal dokumentere standen
pa vores Nimbus.
S0rg for, at der er taget nye
og gode fotos af maskinen,
og sa er det oqsa en rigtig
god ide, at gemme kvitteringer og hvad vi ellers har, der
kan veers med til at understette os i en eventual uenighed med forsikringsselskabet.
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Samtidig vii A~ K .. Crom .
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Dette arrangerhent vii find; ·.

· · · sted en l0rdag formiddag i

november eller oktober mdr.
Bent Thoms~n vii sta for
• < . · .· dette arrar1g$~ent .
Na.r der er aftalten dato vii
den vrer~ at finde pc\ vore~ .
.hjemmeside Samt pa vores.
opslagstavlen i •..· . .·. ·
. klublokalet.

rPC◄zuwntttm
tllbyder reparation,
opgraderinger ti/
studenterprlser.
Abnlngstkt:
hvenlage kl. 16 - 22
og hele weekenden

Tif. 87 43 08 43

Lad os sa habe, at vi aldrig
far brug for det.
'Danz

Franz Kroons Eftf.
Nerrebrogade 2
8000 .Arh({s; C
T1f. 8613 1577 Fax 8613 1965
'Vi har d stort udva.ig i alt indenter
ekstraudsryr til dig og din motorcyket,

Skindk~j i mange modeller
Styr,thj':t:me i mange meerker, handsker og
stevter 1 mange starrelser og m,.erker,

.

12 l5 35 ·. Gi8G 9 48 5325
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Lordag

den 23 august

blev det arliqe pokalleb med
start fra brugsen i Malling
afholdt.

Eva

og jeg (Jesper) havde
tilmeldt os, og det var med
stor sprending og uden
meget tiltro at vi modte op.
Det med tiltroen gjaldt nu
vore egne evner, idet det var
ferste gang vi skulle prove at
kere et orienterinqsleb,
Der var medt ca. 20 deltagere
op pa dagen, og alle deltagerne blev under kyndig og
bestemt vejledning af vores
formand sendt af sted med
2 min. mellemrum.
Vi skulle starte som nr. 15.
Og vi kom da oqsa godt
af sted.
Eva sad bag pa Nimbussen
og skulle sa skrive bogstav~r
op, Dan havde nemlig sat
nogle gra vimbler med bogstaver op forskellige steder
pa ruten, og det var sa med
at notere dem i den rigtige
ri:ekkef0lge, og sa nar lobet
var slut skulle de mikses
sammen til et ord som
havde noget med dagen
at g0re.
Jeg skulle sa bare kere
efter kortet, og da jeg er
meget godt kendt med alle
vejene i omradet var det
ikke noget problem.
Vi fandt da oqsa meget
nemt frem ti1 post 1 , som
var placeret pa Kildegade
i Odder.
Her gik det sa for alvor gait.
Vi fik udleveret et stykke

4'~•
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papir med sperqsrnal pa og
skulle sa udfra 3 valgmuligheder seette kryds ved det rigtige svar.
Sperqsrnalsne var alle
udarbejdet udfra ting som
havde staet i avisen inden for
den sidste uge, og vi ma nok
erkende at det kniber lidt
meget med at nrerlrese
avisen, jeg ved ikke hvor
mange rigtige vi havde, men
det kan ikke have veeret
mange.
~idere gik det efter kortet, og
vi kom flot frem til Norsminde
Fiskehus, her var post 2
placeret.
Og sa gik det gait igen. Vi
skulle grette veeqten pa en
flot laks som var renset, men
stadig med hoved og finner.
Vi grettede pa 3750 g. og fik
med det samme at vide at nu
havde vi sa optjent 5 strafpoint.

Turen gik videre, og vi naede
glade frem til
udgangspunktet i Malling.
Her kunne jeg sa konstatere
at tiden var overskredet
vresentlig, og at vi manglede
at notere et af de bogstaver
som skulle bruges for at lave
det rigtige ord.
Vi manglede et E og det var
faktisk det bogstav som var
opsat som nr. 3.
Ordet skulle veers POKALL0BET men det havde vi selvsagt ikke, sa der var oqsa
strafpoint i den anledning.

'rn orientering skal det neevnes at vi fik 46 strafpoint.

Lebet fik en lidt dramatisk
afslutning, idet Brian kom
hjem efter at have haft et
uheld undervejs,
Hans Nimbus havde under en
simpel manevre taet
0d~lagt bremsen pa forhjulet,
og mden Brian kunne na at
reagere var Nimbussen
vreltet om pa siden og sidevognen med hans passager
indenbords var blevet leftet
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Med EasyLift nar arbejdsglreden nye h0j der ..
M~ Easylift kan du let og ubesveeret breve 400 kg. op i beha li bejds
heide Det o-~
~liTI" E
Lift ~·1 et 1"deelt hjeelpemiddel
.
garmindre~
ved sterregeeller
.I.I.VJ

•

•

repar~tions- eller justermgs opgaver pa motorcyklen.
~~ ~ dansk designet - konstrueret og produceret, sa den passer perfekt til
rug 1 rmndre rum, carporten, krelderen eller garagen.
~

Spangkild

Telefon: 75652335
www.easy-lift.dk

i-ra

3.700,-

Exel. levering I Kan
afhentes efter aftale.

Spar penge • keb direkte fra produceten.

op i luften, og hans passager slynget ud.
Heldigvis kom ingen af dem
noget alvorligt til, men
Nimbussen havde da faet
nogle skrammer.

De glade vinder ved arets Pokallebl
(I tilfreldig rrekkef01ge.)

Jeg ma lige have med at
der var en meget flot
presrniereekke, idet at den
der geettede nesrrnest vesqten pa laksen fik bade den
og en flaske vin med hjem,
desuden var der preemie
bade til nr. 2 og 3.

Ved selve lebet var der preemie fra nr. 10 og frem til nr. 1
som blev Sune Nielsen.
Ferste preernien bestod af et
penqebeleb plus en flot
pokal udsat af Pibesmeden i
Arhus.

Vi

vii gerne takke alle der
har vesret involveret i tilretteleeggelsen af lebet, det var
en flat tur rundt i ornradet
syd for Malling.

Og

vi kommer med gleede
nesste ar,

Venlig hilsen
Eva og Jesper.
Herthvej 95
8300 Odder.

Redakteren "s0rgede"
for at lobet blev omtalt
i Arhus Stiftstidende!
Vi fsrer alt i at.d;olakker/tiibehsr
Blander efter prniver tit knailerter1 motoreykler, veteranbifer m.m.
Sender overait«

G.LODI

FARVECENTER

for Nimbussen, men det har
nok bl.a. noget med prisen at
g0re. Da jeg k0bte Nimbus,
var den sammen med MZ
den billigste motorcykel, man
kunne kere pa.
Nimbusserne er nu sa gamle,
sa ingen kan tinde pa at
skrotte dem, sa de er egentlig
ikke i fare for at forsvinde. Jeg
kan imidlertid sagtens forestille mig, at priserne vii falde i

De Store
emaljeemblemer..

Teg bliver ofte spurgt, om de
J store 70 mm klubemblemer i

emalje snart kommer, og hver
gang ma jeg svare, at <let ved
jegikke.
Da vi besluttede at seette <let projekt i gang, var vi i bestyrelsen
enige om, at klubben ikke skulle
Vi bar ( tl$Sten ) a.Ile reservedele ill Nim-

bus

pa lager, og; vt sender bver dag .re-

servedele til ind* og udland. BestHlinger

indgivet mdeo Id. ts kan n-0rm.att
s1kspedtros den samme dag,

Reservedeissalg.

Nyi @ri~t, dkr nyf¥,;mstillt,de dde.
Ov! ll:Wlgti btw~ 4de pa lai;;t¥,

landet, men det er noget pjat.

de kommende ar, og i modscetning til mange andre vii
jeg ikke opfatte det som en
negativ udvikling.
Jeg har ikke kebt min Nimbus
som et investeringsobjekt.
Hvis der ikke er nok danske
unge, som vii overtage de
nimbusser, vi k0rer pa, er der
rnaske nogen i udlandet som
vii. Mange mener ikke, man
skal scelge en Nimbus ud at
involveres, <let skulle v~ en
sag mellem de medlemmer der
geme vil have emblememe.
Deter en bekostelig affsere, at fa
lavet emblememe, og for at sikre
en rimelig ekonomi i projektet,
besluttede vi, at var nedvendigt,
at fa fremstillet 50 stk.
Mere end 40 medlemmer har
givet tilsagn om at kobe et
emblem, mender mangler altsd
stadig en 6-7 stykker for at vi kan
gennemfure projektet.

Jeg har selv lige kebt en
BMW i Tyskland, sa hvorfor
skulle en tysker sa ikke oqsa
kunne k0be en Nimbus i
Danmark?

Det var hyggeligt at snakke

med dig Poul!

Med venlig hi/sen

'Kristcffer.

T¥t er altsa ikke en god ide, at

LJdu sidder og lurepasser,
hvis du inderst inde geme vil
v~ med. Emblememe bliver
ikke lavet for vi har de 50
tilmeldinger, og kan vi ~e
skaffe dem, bliver projektet
skrottet - sa enkelt er <let. .

Glemte jeg at oplyse, at de store
70 mm emblemer kommer til at
koste 300 kroner pr. stk.

'Dan Z
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Rombach & Nielsen aps

Tif.:

Espenhojvej 4 True

Fax:

8381 Mundclstrnp

8624 ~· 6222
862.4 - 6229

Mobil: 4088- 6222

Speedometerreparation.

Vi ~rerw OIi. renc'll-l' al!t (Yper mmrumenter,
F~lkr s~,:irnewriu,b~r d'W mai,
Sal\\. af llY~ Qi -~~ mm~ ¢r,

lljutbygniug.

£t,;r ~ !lclie l =ng.t 1fterrdser,
~tfrw f~ ,:i.g ~r ti! Nimbus,

Ombytningsservice,.

Dy~Q;i,nb-e, !wblfoJff', krumtapssret,

ka.rmmm.in1r mm,

Nimbus mooeUer.

ik>lo...& $~ogmmooclkr stl!dig pi ~er
( !500 iw!o & .200 ~ldev. mo\klrer fremml!et ),

Ari:!!!§ Nimbus har ~si tt Hlle f'li'l!etvoodsfaier i L&gumldoster

&ig11~dt IS, Tif7474 ~ 4t35 Trwfft$ eft1tr afta!e.

Ode reparation.

Tirsdag • Fred..,g 3 - !6.J{}

ll'.<>m iml m.:d de d* ,i~r U~r tif rw9an1tfoa,
og lad os fl sm snak <>m !wad dllr ik#f t11res,

Kmn ind ogfa en kop ¾.tffi' og m Nimbus sa
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Odder Sparekasse
takker for klubbens
deltagelse ved:

Sparekassen O~der

· Vi vilg.ermn.akkefoic.ll hygge[jg
'·Shopping h~ Night.. aften i Sparcka~n
En spe:t:iel talc sknl gQ ti!:
Arbus Nimhus Klub for k~relmcnc og
Shell, Odder fur vtnsmagmng-

Odder by Night.
Night!

Pa beseg pa en

ti SPARE KASSEN ODDER

maskinfabrik

Pa tur Randers fjord

rundt en dejlig solrig sendaq, med Randers Nimbus Klub!

Nordisk Veteran. »~&'"
,ey4i
i b:mwr

Ansvar

lli Mg.pmmk

25.000

lm~« k~o
lf1 ~ pclmlie

419

50.000

156

525

75.000

156

6H

100.000

156

665

125.000

•

en godsamarbejdspartner
V~kundef&l'deJe

Gntb funikri~ (sum h 136,i,54) pa andet uindreg.
veterankffl;fflj under ~gnfug. ~j e:llet r~ele: hertil.
fl:hi..1 irnfbqfon;ikrlng mn·es dler te:grws i Pravi~forsikri,rg)

" ¼jbja:lp i f-Ol'binddse med lwbbyksisel !will metejets aWM {:I' min.<f.st 35 a1;
"

Vettnu1uretej nr; 2 qg eft~rl'lg.. iatftflgttet med ea r•b•t pi 15%
(a-.v•.r ~g ka$kgf•nikri11g},

• Se votes hjenuaesi!k: www.tumibkvdtnn1.dk
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Stilling Kidrevej 10 ~ S660Skande rhorg
Tit: 7021 7075 .~ .Fax 7021 7076
e"lllmi: oorrusk@veteranfursikring.dk

