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Forkvindens linjer…
Kære alle i Albion mc.
Jeg er rigtig ked af den situation vi er kommet i, det er rigtigt ærgerligt at vi ikke kan mødes,
hyggesnakke, køre en tur på vores engelske mc’ er. Jeg savner alle i skønne mennesker…
Vi har i bestyrelsen valgt at følge myndighedernes retningslinjer… Dette betyder at der ikke
er nogen aktivitet i klubben – indtil vi melder andet ud. Vi er nødt til at respekterer
situationen som den er. Så som så mange andre mc klubber melder ud – VI SES I 2021 !
Jeg håber at I får kørt nogle ture, nyder det gode vejr. Det bliver forhåbentlig en dejlig
sommer… med mulighed for at køre mange dejlige kilometer.
I har jo muligheden for at mødes i små grupper og køre en tur sammen, hvis nogen ønsker
det. Men der er enighed i bestyrelsen om, at vi ikke som klub, laver nogen arrangementer.
Ja, så er der vist ikke rigtigt mere nyt fra mig. Jeg vil bare ønske Jer alle en god sæson.
Mange solskins hilsner
Forkvinden
Lone Brunbjærg

En hilsen fra vores kasserer Max som siger at der er alt for mange som endnu ikke har
indbetalt kontingent for 2020… vil i ikke godt lige checke om i har betalt, og ellers få det
fikset – ellers stopper jeres modtagelse af klubbladet…
Kontingentet er stadigvæk Dkr: 275 og bedes indbetalt på følgende konto:

Danske Bank reg. 1551 konto: 0005375673
Eller der kan indbetales via mobil pay på nummer 94602
– venligst skriv navn og medlemsnummer samt hvad der betales for, så kassereren har en
chance for at styre sagerne!
Medlemsnummeret står på adresse etiketten på kuverten med bladet…
Bestyrelsen ved godt der ikke leveres så meget for kontingentet i år – men for at holde
klubben i gang og få lavet og sendt K&K ud 4 gange årligt skal der altså lidt penge ind!
Også er det jo også ren og fin Albion mc solidaritet…

BERØMTE ENGELSKE MC KØRERE
GEOFF DUKE
KARRIERE OG LIVSFORLØB
Geoff Duke vandt seks verdensmesterskaber på 350cc og 500cc mellem 1951 og
1955. Og seks Isle of Man TT-løb mellem 1949 og 1955. Han var motorcykel verdens
første ægte superstjerne. Han vandt Sportsman of the Year-prisen i 1951 (forløberen
for dagens BBC Sports Personality of året) og fik en OBE i 1953 (order of the british
empire medal).
Han var den første til at designe og køre med en heldragt af læder, der sad tæt og
dermed ”strømlinet”. Hans udstråling og fremtræden gjorde ham til engelsk
superstjerne.
Han døde den 2. maj 2015 i en alder af 92 år på et Isle of Man-plejehjem.

Geoff Duke, der kørte på Norton blev kendt i den brede offentlighed i 1949 efter at
han sluttede på andenpladsen i Juniorløbet (350cc) på Isle of Man. Og det endda
efter en mekanisk fejl der, under løbet, blev brugt tid på at få rettet. Han vandt
Seniorløbet i rekordtid og slog banerekorden. Samme år vandt han også Senior
Clubmans TT. Det førte til en fabrikskontrakt med Norton i 1950. På fabriks Norton
med det ny udviklede McCandless stel, fik han en andenplads i Junior TT på Isle of
Man og han slog banerekorden og hastighedsrekorden og tog dermed sejren i Senior
TT i 1950.

Han var kendt for sin elegante glidende køre stil og han var medvirkende til at
ændre den ydre fremtræden ved motorcykelvæddeløb, da han i 1950 fremtrådte i
sin egen designede læderheldragt. Hidtil var påklædningen den sædvanlige jakke og
bukser med god plads i. Geoff Duke nye stil blev hurtigt kopieret af alle i MCsporten. Efter hans Cooper-ulykke drev Duke hotel- og skibsfartsvirksomheder på
Isle of Man, hvorfra han også ledede et motorcykelraceteam i 1963. (Med 1957
modellen fra Gilera, de var oppe i mod Mick Hailwood på 1963 model MV Augusta!)
Størst succes fik han på to hjul, med sejre fra 1949 og i årene frem på Nortons
fabrikscykler, som han vandt verdensmester skabet på 3 gange. Han skiftede til
Gilera i 1953. Som han 3 år i træk fik tre 500cc WM-titler med, før han vendte
tilbage til Norton. Hans racerkarriere sluttede brat i 1961 under en test i en Formel
1 Cooper på Karlskoga i Sverige. En blokeret gearkasse forårsagede en alvorlig
ulykke, som efterlod ham med alvorlige kvæstelser.

SOLIDARISK GENTLEMAN
Geoff Duke blev suspenderet fra verdensmesterskabet i første halvdel 1956.
Hovedparten af de kørere der deltog i Road Racing WM for MC’er (Nutidens Moto
GP) deltog for egen regning og risiko. De deltog som privatkørere og flere af dem
levede en ”fra hånden til munden eksistens”. De fik en elendig betaling for
deltagelse i WM-serien. Sikkerheden på banerne var endnu ikke noget der blev
drøftet. Nogle af banerne var deciderede farlige at køre på. Privatkørerne iværksatte
en strejke og nægtede at køre, før de fik en ordentlig deltagerbetaling. Geoff Duke
og Reg Armstrong solidariserede sig med privatkørerne. Selv om de ikke fik noget ud
af det - de var jo fabrikskørere og tjente efter datidens forhold en god hyre.
FIM greb resolut ind og idømte Geoff Duke og Reg Armstrong 6 måneders
karantæne i starten af sæson 1956. På trods af at Geoff Duke var regerende
verdensmester. Der skulle virkelig sættes et eksempel fra FIM’s side, så andre ikke
skulle få samme ideer.
FIM og løbs arrangørerne tjente kassen, det var jo dengang der kom i 100.000 vis af
tilskuere til alle store sportsbegivenheder. Den rå kapital slog til igen. FIM bestemte
og det måtte Verdensmesteren bare finde sig i.
UDELUKKELSE MED STORE KONSEKVENSER.
Resultatet af FIM’s rå udelukkelse af Geoff Duke, Reg Armstrong med flere, blev at
racefans var udelukket fra at kunne følge deres idolers kamp på banen. Det svarer i
dag til, at Valentino Rossi og Marc Márquez ville blive udelukket fra at deltage i
Moto GP-serien. Det ville i dag næppe være realistisk.
Det var virkelig dårlig timing for motorcykelracing, med tabet af topkørerne. Og det
banede også vejen for MV Augustas årelange overherredømme på racerbanerne.
Gilera som Geoff Duke kørte for, var udelukket fra deltagelse.
I 1957 blev omkostningerne ved deltagelse i road racing for høje for Gilera, Moto
Guzzi og Mondial. De stoppede og lukkede deres racerafdelinger.

De Italienske MC-fabrikker udviklede og producerede nogle spændende flere
cylindere og kostbare MC’er. Selv om nutidens omkostninger til GP-MC ’er er
tårnhøje, så var det seriøst omkostningstungt at udvikle og producere Road Racing
motorcykler i 50’erne.
MV Augusta havde ellers aftalt med de tre andre Italienske MC Producenter, at de
også ville lukke deres racerafdeling. Det gjorde de alligevel ikke. De opdagede
hurtigt, at de var på vej til at få monopol på at vinde alle GP Road Racing løbene. De
hyrede endda den kendte engelske stjernekører John Surtees. Han havde ellers en
fabrikskontrakt med Norton, men da der var tegn på at han i alt ville få en indkomst
der var højere end som direktøren for Norton fik, så ville de sætte hans løn ned, det
ville han ikke acceptere. Dermed sagde de faktisk også nej til igen at blive
verdensmester for 4. år i træk. Den konkurrence MV Augusta og John Surtees var
oppe i mod, bestod hovedsagelig af én cylindere engelske MC’er. Med Norton og AJS
som de dominerende modeller. John Surtees og de efterfølgende MW Augusta
kørere fik mange sejre på en lidt ”billig” baggrund. John Surtees var dog en
gudsbenådet racerkører både på to og på fire hjul. Han er den eneste der har vundet
VM i begge kategorier.
Reginald (Reg) Armstrong (1 September 1928 – November 1979)
Han var professional racerkører fra Dublin
Første race 1949 Isle of Man 350cc Junior TT
Ak ve år
– 1956
Sidste race 1956 500cc Nations Grand Prix
Første sejr 1952 Isle of Man 500cc Senior TT

Paul beton

Reg Armstrong

DET ER IKKE UDEN GRUND AT NORTON ER ET BERØMT MOTORCYKELRACER IKON.

Det interessante er at følge Norton racernes kamp imod overmagten repræsenteret ved MV
Augusta, Benelli, Moto Guzzi og BMW lidt senere kom de japanske MC fabrikker til fadet. Det
går jævnt tilbage for Norton, men fra 1947 og næsten helt til 1965 var Norton en
dominerende faktor i Motorcykel Grand Prix Løb.
Det var en heroisk kamp, præget af mange dygtige MC kører. For mange Albioner var de
dygtige engelske racerkørere ungdommens helte. Mike Hailwood var/er undertegnedes helt
store idol. Heldigt nok så undertegnede ham til ASSEN TT, hvor han kørte en parade omgang
på en 6’er Honda. Publikum gik stort set amok, særligt de engelske tilskuere. Flere sprang over
hegnet og kyssede banen, hvor Mike Hailwood netop have passeret!!!
Norton med Geoff Duke i sadlen vandt VM i 1950-51og 52. Geoff Duke vandt VM på Gilera i
1953-54-55
1956
500cc John Surtees på MV Agusta, nr. 2 Walter Zeller BMW, nr. 3 John Hartle på Norton
Der var 7 Norton blandt de første 20
1957
500cc Libero Liberati Gilera, nr. 2 Bob McIntyre Gilera, nr. 3. Jack Brett Norton
Der var 6 Norton blandt de første 20
1959
500cc GP ser vi John Surtees øverst på podiet på en MV Agusta.
Bob Brown er top 'Norton' mand på 3. plads. Med 13 Norton indenfor de første 20
En lignende situation viser sig i 350cc klassen,
igen med John Surtees og John Hartle på deres MV'er og Bob Brown på 3. pladsen på hans
Norton. 12 Manx ‘er var blandt de næste 18
1960
John Surtees blev igen Verdensmester på MV Agusta
Norton tog 15 af de første 20 pladser.
Det var det samme i 350cc klassen Norton klarede sig flot
1961
Gary Hocking på MV Agusta tager Verdensmesterskabet,
Mike Hailwood på Norton 2. Frank Perris Norton 3.
14 Norton på de første 20 pladser
I 350cc klassen var der 9 Norton blandt de første 20
Honda dominerer nu 350cc og 125cc klassen

1962
500cc Grand Prix Championship ser vi Mike Hailwood, nu på en MV Agusta; øverst på podiet.
Phil Read på 'Norton' tager en 3. plads
11 Nortons på de første 20 pladser.
I 350cc klassen fik Norton en 10. plads
Honda øverst. Honda dominerer også klasserne 250 og 125cc
1963
500cc Grand Prix Championship igen ser vi Mike Hailwood på sin MV Agusta øverst i tabellen
Fred Stevens er højst placerede 'Norton' mand på en 5. plads
10 Nortons på de første 20 pladser.
I 350cc klassen får Norton en 11. plads
Jim Redman på en Honda øverst.
Honda vinder også 250 med Suzuki, der vandt 125cc klassen.
1964
For 3. år i træk, 500cc GP ser vi Mike Hailwood på sin MV Agusta øverst på podiet.
Jack Ahearn er den højeste placerede Norton med en 2. plads.
Med 10 Norton på de første 20 pladser.
I 350cc klassen dominerer Honda.
Nortons højeste placering er 12. med Derek Minter i sadlen.
Yamaha vinder 250c
Honda vandt 125cc klassen.
1965
For 4. år i træk 500cc Grand Championship, går til Mike Hailwood på sin MV
med Agostini på MV Agusta på 2. pladsen.
Jack Ahearn er igen højest placeret 'Norton' mand i 5. position
med yderligere 11 Nortons på de første 20 steder.
I 350cc klassen dominerer Honda og MV.
Nortons kom på 16. pladsen med Chris Conn i sadlen
Yamaha dominerer 250cc klassen,
Suzuki tager 125cc.
1966
Agostini bliver verdensmester på MV Agusta 500cc
Hailwood på 2. pladsen
Jack Ahearn får en 7. plads på Norton
6 Norton inden for de 20 første
350cc Verdensmester Mike Hailwood
Jack Ahearn får en 9. plads på Norton
Honda og Yamaha dominerer 250cc og 125cc

1967
500cc Grand Prix Champion MV øverst med Agostini
Mike Hailwood på 2. pladsen.
Peter Williams kommer på 4. plads på en Matchless.
Norton ses på otte af de første 20 pladser.
I 350cc klassen er Mike Hailwood (Honda) første.
Norton ses ikke i top 10.
Honda og Yamaha dominerer igen 250cc klassen,
som de også gør i 125cc.
1968
Honda er stoppet i GP-racing,
500cc Grand Prix Championship, igen dominerer Agostini på MV Agusta,
Med Robin Fitton på 5. pladsen på hans Norton.
Nortons ses på fire af de første 20 pladser
I 350cc klassen er Agostini (MV) øverste podiet.
Norton har ingen indenfor de første 20.
Yamaha dominerer 250cc klassen, som de også gør i 125cc.
1969
Agostini Verdensmester på MV
Norton på en 3. plads med Godfrey Nash
En enkelt Norton blandt de første 20
350cc ingen Norton blandt de første 20
1970
500cc Grand Prix Championship som sædvanligt ser vi Agostini på sin MV Agusta øverst på
podiet
Norton på en 25. plads med Godfrey Nash .
I 350cc klassen er Agostini (MV Agusta) top champ igen,
Alle de resterende steder er udfyldt af Yamahas.
Yamaha snapper også 250cc klassen
Derbi vinder 125cc.
På Isle of Man vinder Malcolm Uphill 750cc produktion TT på en Triumph Trident
med Peter Williams 2. og Ray Pickrell 3., begge på Norton
Norton fabrikken stoppede fabriksteamet og lukkede sin racerafdeling i 1962.
Som det tydeligt fremgår af ”listen” ovenfor, så dominerede MV Augusta med 4 og 3
cylindrede 500cc og 350cc i flere år, konkurrencen var svag i de første år med 1 cylindrede
engelske Norton som hovedkonkurrenten.
Det var en utrolig præsentation at en én cylindrede 500cc klarede sig så bemærkelsesværdigt
godt. Motoren var en videreudvikling af en Norton fra 30’erne. Den polske Chefingeniør Leo
Kusmicki satte et flot punktum med hans videreudvikling af den motor som mange andre
dygtige folk hos Norton havde sat sit præg på. Fra 1950 blev Nortons racere udstyret med
McCandless ”Featherbed” stellet, det var en særligt vellykket kombination. På trods af at

Norton Manxen manglede 20-25 hk i forhold til MV Augusta og Benelli så fik de kamp til
stregen.
Denne liste er sakset og fortolket af undertegnede fra ”NOC at 60” jubilæums bladet i
anledningen af Norton Klubbens (NOC) 60 års jubilæum.

Paul beton Hansen
Odense den 14. maj 2020
Geoff Duke

På besøg hos et medlem.
Til Albions Vinterfest fortalte Ove Steen Andersen, at han havde lavet en
byttehandel hos Classic Bike i Therndrup. Ove havde byttet sin BMW K 1100 med en
Matchless G 80, som er forsynet med en 2 cyl. 600 cc Lloyd Alexander motor.
Til Vinterfesten sad Ove og jeg ved siden af Gæsteredaktør Paul Beton, som lyttede
og sagde: Det lyder som en historie til Klang & Kvalitet.

Matchless med Lloydmotor, - begge er årgang 1957.
Fra den tidligere ejer, har Ove fået overdraget en skrivelse fra Statens Bilinspektion,
hvori der står, at egenvægten er øget fra 180 kg. til 195 kg.
Og Matchless´ens motorskift fra Matchless til Lloyd, er godkendt. Med den skrivelse
i hånden, havde Ove ingen problemer med, at få den synet og indregistreret.

Lloyd Alexander-motoren er en 4 takt parallel-twin på 592 cc. Den luftkølede motor
har overliggende knastaksel. Yder 25 HK ved 5000 omdr.. Max. drejningsmoment 39
Nm ved 3000 omdr. Transmissionen er stadig 4 trins Burman gearkasse, som var
standard på Matchless.
Motoren er temmelig høj, men er placeret fint i stellet. Topstykket med
overliggende knastaksel fylder noget mere, end topstykket på en typisk engelsk
klassiker. Derfor har det været nødvendigt, at tilpasse bunden af benzintanken efter
topstykkets facon. Men det er lavet pænt. Det samme er indsugningsmanifold med
Amal Monobloc karburator, som sidder gemt helt oppe under tanken. Det er dog
stadig muligt, at tippe karburatoren, selv om den sidder lidt skjult. De to parallelle
udstødningsrør med flanger, til fastspænding på udstødningsportene, er ligeledes
udført pænt.
En Lloyd Alexandermotor er ret ukendt for mig, derfor må jeg nøjes med, at gætte
på, hvad der befinder sig bag de mange fine dæksler. Men spændende ser det ud.
Et i øjenfaldende minus er strømfordeleren, som sidder lidt udsat og stritter ud fra
venstre side af topstykket. Ove har tanker om, at lave en lille smart styrtbøjle, som
en slags beskyttelse, hvis motorcyklen skulle vælte.
Jeg fik mulighed for en lille prøvetur på de omkringliggende villaveje. Ligesom på de
fleste engelske mc´er, skulle karburatoren tippes, hvorefter motoren startede med
det samme. Der var ikke mange mekaniske lyde, blot en blød brummen, som vi
kender det fra en twinmotor. Første gear virkede umiddelbart lidt højt, hvilket jeg
ikke havde forventet, da den tidligere har slæbt afsted med en sidevogn. Men da
motoren har et rigtigt godt bundtræk, giver det ret høje første gear ingen problemer
ved igangsætning. Da jeg på prøveturen var nød til, at skifte til reservetanken, valgte
jeg en ganske kort tur, - og fik derfor ingen fyldestgørende køreindtryk. Jeg
fornemmede ingen mærkbare vibrationer, til gengæld var forhjulsbremsen en
skuffelse. – Måske er jeg bare godt vandt?
Så kommer det uundgåelige spørgsmål: Hvorfor i alverden laver man sådan
noget???
Ove fortalte, at det er en ingeniør, som i sin tid har bygget bilmotoren ind i
Matchless´en. Og det fremgår tydeligt, at der ligger et stort og veludført arbejde
bag. Sådan noget gør man vel, fordi man besidder en masse kreative ideer og har en
glæde ved, at skabe noget andre ikke har.

Når jeg ser en fin gammel engelsk mc, som er lavet om til chopper, eller bobber, tænker jeg næsten hver gang: Hvorfor???
Men smag og behag er heldigvis ikke ens hos alle. Desuden er det altid interessant,
at betragte folks personlige fiduser og løsninger.

Jeg forlod Matchless´en og kiggede mig omkring, både inde og uden for Ove´s
værksted, for der var nemlig flere sjove ting. Bl.a. en Wasp sidevognsracer uden
motor, som kan købes, hvis nogen har den slags lyster.
Ove og Jørgen Jensen (Albion) er begge blevet aktive i sidevognstrial. De hygger sig
på en BSA B40 med venstregående sidevogn. Ove styrer, mens Jørgen gør hvad han

kan, for at flytte sin kropsvægt hen over ”det rigtige” hjul, så de ikke vælter.
Tidligere har de med succes dannet par i sidevognsrace på rundbane.
Ove har også en sort 1 cyl. Honda GB 500, som han af og til bruger, når han er på tur
med tirsdagsklubben. På langtur bruger han helst sin røde BMW K100, som er meget
velegnet til ferieture.

I Ove´s værksted er der gang i et nyt projekt. Først var hensigten var, at lave en
stivstellet BSA M21 til trial. Men drømme og ideer kan ændres og fornyes. Nu sigtes
der efter en ”moderne” BSA B 31 topventilet.
Vi forlod de engelske/tyske mc´er, satte os ud i den japansk inspirerede have og nød
en dansk øl. Tak til Ove for et hyggeligt besøg.
Erik Schjerning

Ove Steen Andersen på hans unikke Matchless.
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Mindeord
Albion medlem Arne Mogensen, nr. 124 er desværre gået bort.
Arne var bl.a. kendt for sin meget flotte og velkørende Ariel
Square Four mk2 og ikke mindst for hans store passion for
Norton Commando samt hans sorte Norton F1. wankel.
Arne var altid god for et godt råd og ikke mindst hans store
hjælpsomhed er vi flere i Albion som har haft glæde af.
Arne var meget gæstfri og holdt igennem flere år sit eget lille
englændertræf med overnatning hjemme i haven på
Ferritslevvej, hvor han inviterede til hygge og grill, til ud på de
små timer
Arne deltog i flere internationale Norton Rally i Norge, Holland
og Isle of Man.
I hjertet gemt og aldrig glemt.
Æret være Arnes minde.
Med dybfølt kondolance til familien og venner
Med dybfølt respekt
På Albion klubbens vegne
Lars Vølund

Solgt til TVS Motor

Nedenstående artikel er stykket sammen af Redaktør Madsen, bl.a. fra en artikel fra
MagaCin den 23/4-2020, (http://www.magacin.dk/motorcykler/lys-fremtid-fornorton/ar11034/ og alt er sakset med skriftlig tilladelse fra MagaCin:
Problemerne tårnede sig op over engelske Norton Motorcycles og ejeren Stuart
Garner – da det kom frem at kunder, pensionsopsparere og samarbejdspartnere var
blevet bedraget i stor stil. Norton blev taget under konkursbehandling i januar 2020.
Det var derfor en glædelig nyhed, da indiske TVS Motor trådte til og sikrede det
ikoniske mærkes overlevelse, ved at købe den skrantende virksomhed for £ 16 mio.
Norton Motorcycles overlever altså trods den gigantiske skandale, og det viser sig at
TVS Motors ikke blot satser på en nødtørftig overlevelse, men vil ekspandere
globalt, der cirkulerer endda rygter om at TVS Group vil kompensere de kunder der
ikke fik leveret deres bestilte og betalte motorcykler, samt at TVS Group generelt
har store planer for mærket.
TVS har dog kun købt motorcykel delen af Norton, man har bl.a. ikke købt
Donnington Hall med Norton fabrikken, men har dog en klausul på at benytte
faciliteterne de næste 6 mdr. Derefter har TVS planer om at opføre en helt ny fabrik
i England. Modellerne Commando, Dominator og V4 vil blive videreført, og de nye
modeller som f.eks. Norton Atlas med 650 twin vil også blive produceret.
Produktionen vil blive genoptaget så snart der er overblik over sagerne med
underleverandører og kvalitetskontrol af reservedele er på plads. Nortons nye
ledelse vil også sikre at levering af allerede bestilte modeller vil blive prioriteret. På
deres hjemmeside http://www.nortonmotorcycles.com/ beder de folk med udestående
mc’er om at kontakte dem.
Men 961 motoren vil ikke blive produceret under Norton navnet, da Stuart Garner
nåede at sælge rettighederne til motoren til kinesiske Jinlang.
Så alt i alt ser det lysere ud for Norton, og der er håb om at vi fremover stadig vil se
nye spændende motorcykler med det ikoniske logo på tanken.

Kolding MC
Søndag 1. marts 2020 åbnede Kolding MC officielt deres nye forretning på Trianglen
16, 6000 Kolding, med forhandling af Triumph, Kawasaki og Suzuki MC'er.
Da jeg ikke har helårsforsikring på BSA'en blev det den anden mc der fik lov... og jeg
kørte til åbningsdag, med en lille åbningsgave fra Albion mc i tanktasken.
En rigtig flot
forretning og
værksted, og der
var også mulighed
for at få lidt mad
og drikke, og så
selvfølgelig rig
lejlighed til at
studere (og savle)
lidt over de mange
flotte motorcykler,
samt alt dertil
hørende udstyr,
tøj, hjelme og
hvad hjertet ellers kan begære....
Der var mødt en hel del Albion
medlemmer op, så der blev også
snakket lidt, og set i bagkloghedens
skarpe lys var det vel egentlig sidste
mulighed for det, før Corona krisen
bed sig fast...
Efter en hyggelig dag gik turen så
tilbage til Sydfyn, begge veje i øvrigt
med meget skiftende vejr, og ja, DET
VAR KOLDT!, især for fingre og
tæer....

mvh
Redaktøren

PRISLISTE 2020
Dame T-shirt V. hals

155 kr.

Herre T-shirt

145 kr.

Dame Fleece Jakke

300 kr.

Herre Fleece Jakke

300 kr.

Caps

90 kr.

Sweats m ¼ lynlås

270kr.

Sweats m rund hals str xxl og xxxl

270kr.

Windbreaker

330 kr.

Bæltespænde

før 100kr.

nu

50 kr.

Stofmærke ”albion”

40 kr.

Klistermærke stort

20 kr.

Klistermærke lille

20 kr.

Henvendelse:
Kirsten Bricon Ivarsvej 6

5200 Odense V

Tlf 22755898 , tricor@stofanet.dk

ALBION AKTIVITETSKALENDER
Som også nævnt i Forkvindens linjer har bestyrelsen valgt at aflyse alle planlagte Albion
arrangementer resten af året pga. Corona pandemien.
Masser af andre arrangementer er blevet aflyst både i DK og i udlandet, så et overblik over
hvad der evt. vil blive gennemført har den gamle redaktør desværre ikke… derfor er
kalenderen blank resten af 2020…
Det skal selvfølgelig ikke hindre os i at få rørt de 2-hjulede, men dog med håndsprit, god
afstand og små grupper – Vi ses på vejen !

Gammel kærlighed
ruster ikke
Markedets bredeste dækning

Godt dækket er rigtig dækket

• 0 kr. i selvrisiko på ansvarsforsikringen

Ring til os på telefon 35 47 77 47 eller
læs mere på almbrand.dk/veteran.

• Direkte adgang til specialister
indenfor veterankøretøjer
• Gratis Vejhjælp uden selvrisiko til
kaskoforsikrede veterankøretøjer
• 25 % rabat på Veterankøretøjsforsikring nr. to

Du kan kontakte os alle hverdage
mellem kl. 8.30 - 16.00.

