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Enhver med interesse for klassiske køretøjer, biler og motorcykler kan nikke genkendende til navnet Villy
Poulsen. I en årrække har han dækket området, med artikler i dagspresse, bøger, og de senere år avisen

Klassisk Bil & MC.

Her er det bl.a. blevet til en række portrætter af mennesker, kørere og andre, som har udmærket sig indenfor
især MC-området. Portrætartiklerne er resultat af personlige samtaler, interviews, som giver læseren en særlig

interessant vinkel til de personer, man har hørt om gennem medierne. En lang række af disse personer –
verdensmestre, mekanikere og andet godtfolk, er samlet i denne bog.

Bogen er udgivet i anledningen af Villy Poulsens 70-års fødselsdag, en jubilæumsbog, baseret på et halvt
hundrede års arbejde i og interesse for motorsporten.

Bogen indeholder følgende motorportrætter:
Mogens Pedersen • Jørgen Holm • Finn Ingemann • John Havnbo • Bjarne Skov Andersen • Gunnar Sørensen

• John Carlsen • Kurt W. Petersen • Vagn Stevnhoved • Kjeld JO Sørensen • Hans Nielsen • Palle Høst
Andersen • Poul Jørss • Lars Sørensen • Bent Just Olesen • Carl Andersen • Ulla og Knud Erik Sørensen • Erik
Gundersen • Arne Nielsen • Michael Ahlefeldt • Lars Klitgaard • Thorvald øbro • Ole Jensen • Preben Hjorth •
Jens Dalsgaard • Svend Nissen • Henrik Nørgaard • Jan O. Petersen • Chr. Christensen • Evald Henneberg •

Knud Nielsen • John Arendtsen • Vagn Jensen • Ole Olsen • Mogens H. Damkier
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