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E fter sommerpausen 

Sa er vi atter oppe pa fulde 
omdrejninger, og vi haber 

pa, at den sidste del af den 
igangveerende kereseeson kom- 
mer til at fungere lige sa godt 
som den begyndte. 

Vi har i sommerpausen fore- 
taget et par investeringer. 

Den ene - en helt nedvendig 
investering, og den anden var 
efter bestyrelsens opfattelse en 
ganske fomuftig investering. 

Den aften, vi afsluttede med 
grusvejsturen inden sommer- 
ferien, konstaterede vi, at en del 
af vort inventar i lokaleme 
ganske enkelt var belagt med et 
lag mug. 
Lokaleme star jo uopvarmede 
det meste af tiden, og nar vi sa 
endelig seetter varme pa, bruger 
vi gas, som afgiver ret store 
meengder vanddamp. 
Samtidig er vi ofte en 15 - 20 
mennesker i lokalet, som ogsa 
bidrager til en hej luftfugtighed. 
At lokaleme var for fugtige, har 
vi vidst leenge, og vi havde da 
ogsa i forvejen besluttet at 
forbedre ventilationen af 
rummene. 
Deter gjort, men da vi erfarede, 
at tingene var ved at mugne for 
os, besluttede vi yderligere at 
indkebe en elektrisk affugter. 
Den satte vi ind i lokalet, og pa 
de ferste 6 degn "sugede" den 
7 liter vand ud af luften. 
Affugteren kostede sma 3000 
kroner, men vi mener de penge 
er givet godt ud. 

Lige inden DNT's arstrsef 
besluttede vi at indkebe et 

stort "sametelt". Deter en 
slags wigwam, som let kan 
rumme 15 -18 personer. 

Teltet kostede ogsa sma 3000 
kroner, og det skal erstatte den 
havepavillon, som vi har haft 
gennem flere ar. 
Fejlen ved pavillonen er, at den 
er for ustabil i vind, og sa fylder 
den sa meget, at det altid er 
sveert at finde frivillige, der 
gider sleebe den med pa turene. 

Det nye telt vejer kun 10 kg, og 
det fylder ikke meget - kun 70 
gange 20 cm. 

Det nye telt kan naturligvis 
benyttes af medlemmeme i 
forbindelse med forskellige 
MC-arrangementer. 

Vi haber I er enige i, at det er 
et par gode og fomuftige 

investeringer vi har foretaget. 
Star du og mangler en 
havepavillon til en lille fest, kan 
du jo komme med et frisk bud 
pa klubbens pavilillon- den er 
hermed sat til salg - BILLIGT. 

Med venlig hilsen 

'Dan Z. 



vem er 
En reskke interviews af og med 
medlemmerne. 
Jette Hvidlykke taler med Knud Jerqensen 
og Hanne Kolstrup. 

Ane kender kender Knud, 
han har skrevet biblerne 

om Nimbus, han er lidt af en 
guru for os i klubben, han er 
altid parat med rad og vejled- 
ning. Kort sagt han sidder lidt 
alene deroppe pa pidestalen. 

Hvordan feles det og 
hvem er Hanne ? 

Et potreet af Hanne og Knud. 
(Knud = K & Hanne = H. Red) 

Hoorfor lige Nimbus ? Hvem afjer 
havde farst interessen for Nimbus ? 
H: "Det var Knud, han kerte 
Nimbus som soldat fra 1959 
til 1961". 
K: "Der fik jeg interessen for 
Nimbus, og i 1970 fandt 
Hannes far, der var 
brugtvognsforhandler, en 
Nimbus i Kolind, en solo- 
maskine. Den tog han i bytte 
for en brugt bil og solgte 
Nimbussen, leveret pa 
adressen, til mig for 340 kr. 
Den har jeg endnu. 
I 1973 flyttede vi til Olaf 
Rudesvej og fik god plads, sa 

i 1976 havde vi 11 maskiner 
og 3 sidevogne staende, jeg 
kobte hvad jeg fandt. Under 
energikrisen kebte jeg et helt 
reservedelslager med 2 - 3 
stel, 2 - 4 motorblokke, 
gearkasser og meget andet". 
H: "Jeg var ikke interesseret i 
starten, men blev det efter- 
handen af nod". 
Er I gift? 
H: "J a, for tiden, men vi har 
hvert sit eftemavn, hvilket 
var ret useedvanligt i 1966 da 
vi blev gift". 
Haode i Nimbus sam transport 
middel eller var dei sam hobby ? 
K: "Det var blandet, som 
altemativt keretej og som 
feriekeretej, Vi havde ogsa 
bil". 
H: "Vi kerte pa mange 
ferier i Noge og Sverige pa 
Nimbus, Knud har familie i 
Varmland, dem brugte vi 
som base til ture rundt i 
begge lande". 
Hvilke Nimbusser har I nu ? 
K: "Tre stk. fra henholdsvis 
56 - 57 - 58, de to af dem er 
med sidevogne". 

Hvad bruger I jeres MC er til nu ? 
K: "I forhold til tidligere 
korer vi af ren lyst nu, 
desuden kerer jeg mange 
ture til museet i Horsen pa 
Nimbus, det ser jo godt ud, 
nar den holder udenfor. 
Ville det ikke veere en ide, 
snart at lave en klubtur til 
Horsen igen ?" 
Hvor mange km. kerer i pa 
MC. om aret ? 
K: "Jeg kerer ca. et par 
tusinde km.". 
H: "Jeg har holdt en lille 
pause de sidste par ar, sa 
deter kun blevet til ca. 
500 - 1 ooo km arligt". 
Hvor langt har I txerei. 
omkring pa Nimbus ? 
H: "Vi har ikke brugt at 
kore syd pa, men vi har 
veeret sa langt som til 
Liineburger Heide i syd til 
Alta i nord. Vi holder iseer 
meget af turen op gennem 
midten af Sverige, hvor alt 
er skov og atter skov, 
neesten uden mennesker og 
biler ". 
K: 0Vi er ogsa jeevnligt til 
det Norske Nimbustreef i 
Arendal". 
Har I haft uheld pa jeres ture ? 
K: "Da vi var kommet til 
Varberg pa Alta-turen, beg- 
yndte ladelampen pa 
Hannes maskine at lyse. 
Om aftenen byttede jeg bat- 
terieme om, for at fa et 
frisk batteri pa den der ikke 
ladede. Det gik et par dage, 
sa lyste ladelampen ogsa 
pa min maskine. Det viste 
sig, at det nye batteri var 
ompolariseret, sa det havde 
edelagt begge dynamoer. 
eneste batteri vi kunne fa, 



Det eneste batteri vi kunne var bilforhandler, men Knud, du er jo eksperten, der 
fa, var til en snescooter, siden 1959, da jeg blev 18 har skrevet JI.ere beger om 
plus en oplader til 12 volt. ar, har jeg k0rt lovligt". Nimbussen, hvordan bevarer 
Om natten satte jeg bat- ~ du 
terieme i serie og ladede ·1, • ;'.. talmodig- 
d d 1 d il5i,/' . 11 ~ h d d em op me 12 vo t me . .• ..A'Ult;_\· . ,1, 1 "· -~ e en me ,,.-.- ·~ ~ -0~~;, 

1 d Po d od ~,. . ' .~"'1 .' . /_@, '). '~- op a eren. a enma e .·· ~f - ---~--r_,_,Y ·:· tv.1 
kunne vi holde strem til : :.ir;,·/ · · .. · :t\~fi~-~ - ~ 
vores dagsture, ved at kere ~,•,,•r.• • · ~-,.1v'·J'4;· 

'I . '\i't--._ • ' •·"=-' 
uden lys og kun teen de · · ·\Y>~ 
positionslyset, nar vi korte · <\\{ . e: . . .. _ , ,,, , .. 

,,cl.:,,. . ·ts~•·.·.•,,,.,.... ' ,,/. 
gennem tunellerne. Et ,. l. _i · , .. · · - ~~' ·· ·,- .. ,, · .· . .,- ; I 

d t uh ld o :M,1 , 0
.'-' \ • ~f ~-~,-0p//. i 1· an e e var pa en __ ,, 1_~ J' '1{. __ ·,:._.:... : ~~,--• •• t ;1/:(;,,.· <'h-, 1 ;i_ ;.:. ,6 ,.. >, _\. 

hjemtur, lidt nord for ,-. / · .·. _,\·. ··:: ~:\,,:" ·:. :~., _., -~~ \:t· ,,: ",'!._ J -~ 
'k O • b O • • '< .,._ ·:;,.,iG ""-<:)\.s A:" ; • "' -.;~h , ,,·' :, : t ~ fC ·~ 

Narvi , sa Jeg at enzmen 1-}.,~1. ., ~ · ···_;i:"._- · .... ,1.:-1,(J 
1
,, _.,.,: • - : - 

leb ud fra Hannes MC. .· ~ ~~·~ ,;_.,,,,, -~v-2:J1'1'i_('··'. :jf;'t /, ·' 
\~l, ~.,.....-,, "1-,:,., / ~-;-, \\" .. /· -< ' J· "'q_ ;,;,- ' ~---··_.,../ - ,.,..,✓ \\: f' V ~ =} ,>:,t, ',, ,, !;;:t:e::~~1::0=::e; ~-.;:;:,./~\ {-~~,:. s-~11::::~,t;.{-? ·_._~: ~~~\\:"'_j;->··:~'\. :\ 

Vi ledte leenge og fandt Jeres maskiner er meget K: "Jeg har haft fomejelsen 
svemmeren, ledte igen, smukke og orginale, men hvad af at snakke med men- 
indtil vi herte en bil kere mener i om, at nogle laver nesker jeg ellers ikke ville 
over noget metal, Nimbusserne om til have truffet. Pastaelighed 
- aha - bunddeekslet, og det Custums - cykler ? kan rergre mig lidt, men 

var det. Vi korte de 25 km. H: "Min humor gar ikke i der har veeret £lest positive 
til Narvik uden lukkeven- den retning". oplevelser. Efter at have 
tilen og ringede til en ven i K: "N ar bare maskineme skruet i arevis, laver jeg 
Oslo, efter en svemmerven- ikke bliver odelagt, er det i stadigvsek fejl, derfor 
til. "Den kommer jeg med", orden, men vi vil aldrig talmodighed overfor 
sagde han, det er ikke selv g0re det. Pa det sidste andres fejl". 
Larvik, men Narvik vi er i treef havde vi megen 
- sa valgte han at sende den fornejelse af, at ga rundt og 
med posten". se pa resultaterne af folks 
H: "Det gav to dage til at se kreativitet. 
OS omkring i, pa ga-ben, vi 
fik set rigtig meget". 
Hanne, der gar rygter om, at 
du selv har lavet din den 
grenne mas kine? 
H: "Deter rigtigt, men 
Knud stod bagved, for at se 
om det var korrekt. Jeg har 
selv bygget den helt op. Det 
var i 1978, samme ar som 
jeg fik kerekort. Jeg Izerte at 
kere pa en Lambretta med 
sidevogn. Bil har jeg kert 
siden jeg var 8 ar. Min far 

mindre 
mlefing- 

rede i 
klubben? 

os mere 
eller 



Jeg sa denne "nye" opstilling af et ledningsdiagram til Nimbussen i Tryggevcelde 
imbusklubs blad: Bundkarret. Det er en anden made at "se" ledningsdiagrammet pa. Hvis 

du finder det spcendende og gerne vii have det i stor sterrelse, kan du pa internettet under 
adressen: http://home19.inet.tele.dk/nimbus7/, under bladet og under download "hente"' 
det, og fa printet det ud i farver og i A4 . 

. I Led~~~~~~~e~~):~~ :~BUS. 
! skrevet pa ledningen 
! Bemaark: pa releeet kan klemme "B" I hedde "51". 
I Klemme "F" kan ogsa hedde "DF". 

I Der er trukket en stelledning imellem 
relaaets bejle og til stel i lygten i 2,5 kv. 

i 

20Amp. fli 
Sikring. k;J 

l_ 

, 

6VOLT 

Fra 
batteri 

Stmmstyrke 
iAmp. 

Kabeltvoorsnit 
i mm2 

De enkelte ledninger i 
diagrammet har patert 
nogle kv - tal. Der er 
maske enkelte medlemmer, 
som ikke er fortrolig med 
hvordan man finder frem til 
disse sterrelser, 
Kv. er en forkortelse for 
kvadrat, altsa tykkelsen af 
den kobbertrad der er i ledningen.Jeg viser, her til venstre, et 
skema, udfra hvilken man kan finde frem til den "tykkelse"/ det 
kvadrat, den enkelte ledning skal have. 

[Oet er med udgangspunkt i, at Nimbussen ikke kan 
[producers mere end 10 Amp, og det er nok oqsa et 

a [absolut maximum. Stregen, der krydser de 3 sejler, viser at 
1 

!en 2 m. lang ledning, ved 10 Amp, skal have et kv. pa ca. 2,5. ! 
IAltsa, ledningen skal vesre 2,5 kvadrat tyk . 

1 

, [Ser man pa diagrammet, trernqar det at ledningerne fra f.eks. ! 
· · lbatteriet er 6 kv., og deter nok en god ide at montere 

Kabelloongde , I d . d t k fti d , d k I 0 ! e rnnger er er noge ra Ige e r, men om e s a veere sa 
i meter. , 

[kraftiqe, kan nok diskuteres. Hedakteren. 

I 
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Franz Kroons Eftf. 
Nerrebrogade 2 
8000 Arhus C. 
Tlf. 8613 1577 Fax 8613 1965 

Vi har et stort udvalg i alt indenfor 
ekstraudstyr til dig og din motorcykel. 

Skindt01· i mange modeller 
Styrthje me i mange meerker, handsker og 
stovler i mange sterrelser og mserker, 



vi har i klubben disse trejer og meerker samt en paraply med klubmrerke pa! 

Det er et tilbud til klubbens medlemmer og gennem salget kan medlemmerne 
"markere sig i bybilledet" og klubben kan tjene en lille skilling til klubkassen. 
Bent Thomsen star for salget og henvender man sig til Bent vii han hurtigt levere varen. 
Det eneste som kun leveres pa bestilling er vores paraply, ellers har vi T-shirts, sweats-shirts 
og kasketter i de grengse sterrelser, til omqaende levering. 

Sweat-shirten er i en rigtig 
god og lrekker kvalitet og den 
rendrer ikke form eller 
udseende, selv efter flere 
gange vask. Det kan lade sig 
g0re at fa lavet denne sweat- 
shirt i andre farver, hvis der 
er flere der har enske herom. 
Det med en anden farve pa 
sweat-shirten er et emne vi 
har diskuteret gennem 
lrengere tid og vi er abne 
overfor forslag til et andet 
farvevalg. 
Har du et forslag sa snak 
med Bent om det og han vii 
samle forslagene og forseqe 
at fa en ny tre]e "pa banen", 
hvis der er interesse herfor. 

Rep-Service 
Mundelstrupvej 14 • 8381 Mundelstrup 
Telefon 86 24 47 77 • Telefax 86 24 66 S6 

SMEDE & MASKINREPARATION 

fabrik-Ertf. 



Barn pa motorcykel og i sidevogn, 
samt nogle parkeringsregler. 

- Et forsog pa at udrede 
disse regler. 

for at "sidde bag pa". 

B ladets redaktion har faet 
tilsend t nogle sporgsmal, 

og det er jo dejligt, at Izeserne 
ogsa kan bruge bladet pa den 
made. 

Spergsmalene er: 

1) Er der regler for born pa 
motorcykel og 
bern i sidevogn ? 

2) Hvornar skal born bruge 
styrthjelm ? 

3) Hvilke pakeringsregler er 
der for motorcykler 
med og uden sidevogn ? 

Disse sporgsmal gik jeg ud 
fra, at jeg selv(let)kunne 
besvarer, men hurtigt fandt 
jeg ud af at at der var brug 
for klubbens specialist: 
Kerelaerer Bent Larsen. 
Sammen har vi, udarbejdet 
denne lille artikel. 

Barnet skal altid sidde kor- 
rekt pa bagseedet, og det vil 
sige, at barnet skal have et 
ben pa hver side af seedet og 
barnet skal kunne na fodhvil- 
erne. Kan barnet ikke na de 
fodhvilere der er, kan man 
"forlcEnge" fodhvilerne, 
saledes at bamet kan na 
disse. Der er ingen regler for 
hvor gammelt et 
barn skal eller ber veere 

Til de eksisterende og 
godkend te barneseeder 
til meer medfelger der 
"stigb0jler", saledes at 
bamet kan benytte disse 

( Se billede 1). 

Loven siger altsa: 

Barnet skal sidde korrekt med 
et hen pa hver side af motor- 
cyklen og kunne na fodbvil- 
erne med fadderne. 

I sidevognen ma der ikke 
sidde flere end den er god- 
kendt til, dog ma der med- 
bringes 1 stk. barn under 10 
ar. 

Her vises en model af tysk fabrikat, 
forrest ses "stigbojlerne".(Billede 1) 

Denne regel udleegges derhen, 
at der ma sidde to personer i 
sidevognen. Enten een voksen 
og et barn eller to barn. 
Den lille billedserie, pa neeste 
side, viser en godkendt 
barnestol fastspeendt pa en 
Nimbus. "Stigbejlerne" var 
ikke medbragt, og derfor er de 
ikke monteret. Denne stol 
kunne have en bedre 
udformning med hensyn til 
det lidt specielle 
Nimbusbagseede, men det 
kunne dog lade sig g0re at 
fastspeende szedet forsvarligt. 
Her skal det nzevnes, at det 
ikke er tilladt at fastspeende 
barnet til seedet eller til motor- 
cyklen. 
Seedet virker som forbedring 
af sikkerheden og bamet sid- 
der forsvarligt i forhold til 
"bare" at placerer bamet pa 
Nimbussens bagseede. 

Vi vii 
0 sa 

geme 
veere 

kendte 

-furdetvi 
kan 

og~er 
gooetil. 

HANS BROGES GADE 3 
8000 /\RHUS C 

TLF. 8612 15 35 · GIRO 9 48 53 ;,r, 

Fortsoottes s. 9 ~==========~ 



Er bamet under 8 ar, 
er der intet krav om 
brug af styrthjelm. 
(En styrthjelm kan 
hurtigt blive for tung 
for bamets nakke- 
muskulatur, hvis det 
er under 8 ar. Et 
altemativ kunne 
veere en cykkelhjelm 
da disse ikke vejer 
ret meget). 

Er barnet mellem 8 
og 15 ar pahviler 
det fareren af 
motorcyklen at 
pase, at barnet 
bserer styrthjelm. 
Er barnet over 15 
ar pahviler det bar- 
net selv at veere 
udstyret med en 
hjelm. 
Der er intet krav om, 
at born skal bsere 

styrthjelm nar disse 
er med i sidevognen. 
Om dette er et ,"hul" 
i loven kan man 
diskutere, men mon 
ikke det et en god 
ide at efterleve 
regleme gteldende 
for solomotorcyklen. 

En motorcykel med 
sidevogn ma hen- 
stilles ved f.eks. en 
kantsten, hvis de 
almindelige parker- 
ingsregler ellers 
tillader dette. 
Pa dette punkt 
ligestiller man altsa 
en motorcykel med 
sidevogn med en 
person bi 1. 
En motorcykel med 
sidevogn ma ikke 
henstilles i base 
beregnet til biler. 
Denne regel 
udelukker de fleste 

parkeringspladser, 
da disse ofte har 
opmalet base bereg- 
net til personbiler. 
Derudover er <let 
naturligvis lovligt at 
parkere pa de 
specielt indrettet me- 
parkeringspladser. 
Dette er ofte et prak- 
tisk problem, da der 
ikke er ret mange af 
disse. 
Til gengteld er man 
som mc-ejer fri for 
at skulle betale for at 
parkere, da der ikke 
kan anvises en prak- l==============I 

'~ tisk made at fastgere 
parkeringsbonnen pa 
motorcyklen pa. 
En solocykel ma hen- 
stilles ved den inderste 
del af fortovet, det der 
er nsermest husmuren, 
hvis matrikelnr. 'et 
viser, at det bore til et 
privat omrade. 

Alt i alt er de lovlige 
pakeringsmuligheder 
noget begreenset for 
ejere af motorcykler. 

Jeg snakkede med en 
parkeringsvagt om 
problemstillingen, og 
han kunne godt se <let 
ud fra min vinkel, men 
<let eendrer jo ikke pa 
problemet. Dog kunne 
han give mig det rad, 
at jeg kunne henstille 
me' en i en port. Til <let 
sagde jeg, :"det jo 
heller ikke lovligt". 
Hvilket han gav mig 
ret i, men som han 
sagde: "Personen der 
ejer porten kan jo ikke 
give dig en bode, og 

olitiet rykker kun 
sjceldent ud til den 

Telefon: 75652335 Spar penge- keb direkte fra produceten. slags smelting". 
1,_ ....:w::=w=w=·=e=a=s=y=-l=if=t·=d=k=-----L---------------.......r B.Larsen & Hedakteren. 

Med EasyLift nar arbejdsgl~den nye h0jder .. 
Med EasyLlft kan du let og ubesveeret hzeve 400 kg. op i behagelig arbejds - 
h0jde. Det gm EasyLlft til et ideelt hjaelpemiddel ved sterre eller mindre 
reparations- eller justerings opgaver pa motorcyklen. 
EasyLlft er dansk design.et - konstrueret og produceret, sa den passer perfekt ti1 
brug i mind.re rum, carporten, keelderen eller garagen. 
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Af Egon Petersen. 

Lreg meerke til det buede 
indsuqninqsrar, som 
forsyner begge cylindre. 

Denne "Dansk Humber" 
er sandsynligvis den 
eeldste eksisterende 
danske motorcykel. 
Til dagligt blandt 
attraktionerne pa 
Nordeuropas sterste 
motorcykelmuseum i 
Stubbekebinq, Museet 
mener, den er fra 
perioden 1895 - 1900. 

Denne motorcykel 
udrnesrker sig ved, at den 
pa trods af sit ydre er 
tocylindret. Cylindrene 
sidder oven pa hinanden. 
Motoren er en firetakt pa 
760 ccm. 

Cylindrene arbejder 
med forskudt fase 
saledes, 
at den everste er i 
forbrcendingsslaget, 
nar den nederste er i 
indsugningsslaget. 

Stemplet i den nederste 
cylinder er ved en lang 
bolt forbundet til 
stemplet i den everste 
cylinder, og denne bolt er 
fort gennem topstykket i 
den underste samt 
gennem bunden i den 
everste cylinder. 

Motorcyklen er 
konstrueret at den kendte 
Niels Petersen kaldet 
"motordoktoren", som 
ogsa stod bag 
Danica motorcyklerne. 

Vi f0rer alt i autolakker/tlfbeher 
Blander efter prover til knallerter, motorcykler, veteranbiler m.m. 

Sender overalt. 

,GLODI 
F.A.RVECENTER 

Lars Dalsgaard Narre Alle'57. 8000 Arhus C. 



Topstykke sages ! 
Motor, der er neesten komplet, stilles til radiqhed for klubbens 
medlemmer ! 

!K0bes: 
I 
ITil min skrotmotor vii jeg gerne 
1 kebe et topstykke,samt I 4 plejlstcenger: 38,25 mm, 
! 4 stempler: 61,8mm, samt et I gearkassehus af gammel type. 

I H vad er sa min skrotmotor, jo 
1
1 min skrotmotor er teenkt 
.
1
anvendt som erstatningsmotor, nar 

. og hvis, jeg eller en anden af 
lklubbens medlemmer, af den ene Henvendelse til Sune pa: 
[eller anden arsag "skrotter'' en Tlf.nr.: 86 2 9 4 0 2 8 
jmotor, og gerne vii deltage i et e-mail: sune-nielsen@mail.tele.dk 

.b""=· =1;=4:;=. =F=0=L=L=E=-D=A=KA=R=2=0=0=2=. =======bf::'.y~dfe~r,~s~e~rv~e~re~s der noget varmt i F0lle hen under 
morgenen til kererne fra de ekvipager, der ikke har 
naet Dakar. Deltagerne far tilsendt alle de nod- 
vendige informationer og detaljer om lebet efter 
tilmelding. Tilmelding til Iebsledelsen 
pa telefon: 26 49 48 63 eller pa Hans Koefoed 
E-mail: hk@vl.dk til: DNT. nr.: 1976. 

klubarrangement eller evt. et 
arstreef pa ens egen Nimbus, 
sa kan vedkommende hurtigt 
udskifte sin egen motor med min 
skrotmotor, og herefter i ro og mag 
reparere sin egen motor. 

Min skrotmotor bestar ikke af 
perfekte dele, men af gode 

brugte dele, og de dele som jeg nu 
mangler, og ensker at kabe, 
behaver derfor heller ikke at veere 
perfekte, men blot gode brugbare 
brugte dele . 

Sa er det tid at trenke pa at starte trteningen til 
arets store internationalt kendte Felle-Dakar 
veteran-rally, der afvikles for 14. gang. Lebet 
2002 starter lerdag den 12 oktober ved merkefald 
fra F elle som de tidligere ar, og som traditionen 

Vi har ( neesten ) alle reservedele til Nim- 
bus pa lager, og vi sender hver dag re- 

servedele til ind- og udland. Bestillinger 
indgivet inden kl. 15 kan normalt 

ekspederes den samme dag. 

Reservedelssalg. 
Nye originale eller nyfremstillede dele. 

OgsA mange brugte dele pa lager. 

Speedometerreparation. 
Vi reparerer oi: renoverer alle typer instrumenter, 

Fremstiller speedometerkabler efter mal. 
Salg af nye og renoverede instrumenter. 

Hjulbygning. 
Eger og fielge i mange sterrelser. 

Rustfrie fielge og eger til Nimbus. 

Om bytningsservice. 
Dynamoankre, koblinger, krumtapssset, 

karburatorer mm. 

Nimbus modeller. 
Solo-& sidevognsmodeller stadig pa lager 

( 1500 solo & 200 sidev. modeller fremstillet ). 

Dele reparation. 
Kom ind med de dele der trienger til reparation, 

og lad os fa en soak om hvad der skal gares, 

Q) 

ARHUS NllMBUS 

• Rombach & Nielsen aps 
Espenhejvej 4 True 
8381 Mundelstrup 

E-mail: rombach@post2.te1e.dk 

Nimbus model :Solo: kr.390,- Sidevognsmodel. kr.590,- 

Tlf.: 8624 - 6222 
Fax: 8624 - 6229 
Mobil: 4088 - 6222 

www.geocities.com.MotorCity/7513 
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Arhus Nimbus har ogsa et lille reservedelslager i Legumkloster 
Sognegade 18, Tlf 7474 - 4935 Trreffes efter aftale. 

Tirsdag - Fredag 8 - I 6, 30 
Kom ind og fa en kop kajje og en Nimbus snak 



Nordisk Veteran- 
en god samarbejdpartner II 

Flere end 12.000 har valgt Nordisk Veteran som deres 
samarbejdspartner, der alle hylder det kendte ordsprog: 

" Gammel krerlighed ruster ikke ... " 

Eksempel Ansvar Ansvar & kasko 
Dagsvoordi i kroner 1/1 arligpra,mie 1/1 arligprremie 

36.1))(1 23] ?20 
41).0)0 23) 747 
46.000 23) 774 
60.000 23) eoc 
66.000 23) 8'27 
60.000 23) a54 
66.000 23) eso 
70.000 23) 006 
76.000 23) OC:3 
80.000 23) 001 

.•· ·· ··:~_~:~- N ordisk 
1 '.,J:_'\\ 

: f-~'? :_, Veteran 

Forsikringen indtegnes hos : 

Provinsforsikring 
- ET ALM.BRAND SELSKAB :.: 

TORNSKADEVEJ 5 - 3400 HILLLER0D 
TLF. 4824 7575 - FAX 4824 7555 
e-mail hkl@veteranforsikring.dk 

RENDEBANEN14 - 6000 KOLDING 
TLF. 7021 7075 - FAX 7021 7076 
e-mail: nordisk@veteranforsikring.dk 


