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bed.es und.s§Id.e clet lange tid-srr,r-m mellem den stiftende general-

forsa^n1inE' oG uclsend.elsen af giro-oplri..rrningerne, d.er har været

en clel probleher ved oprettelscn af giro-kontoen sor.r har taget

ca,r I uger.

Vi send.er her samnten mer., 3'iro-opkrærminiierne .iet forste elcsem-

plar af S.i'I.Cjs k1ubblad. ,,I(ubilJien", hvis navn, vi håber r:red.-

lemmerne vi1 slmtes orl. Bladet vil måslce senerc blive la.vet olt,

så d et bliver lidt mind re.

S. i{. C. vi1 fremover sØge at arrar}C'ere fi.lmaf'cener og d.iverse

arrangementer i det omfa.ng, klubbens rnicller lcan overkomme, og

håber nedlenmerne vil nøcle talrigt op mecL godt humør og Go i
.,,cylclenlett.

PINGE mangler vi i kassen, og becier derfor meClemmerne ind-

betale }<ontingenten snarest rnrligt ,,ciet du ni,r i clag - skal

du ilC<e fræse efter i morgenfr. [/Ji+ I :
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S.i{.C. hoklt orienteringsløb lordag cien 28. 9. 1968.

Xer var sikkert il',],'e nange der var klar over <let, selvoa d.et bI.a. blev sag:t ved tien

- stiftende 3ei:eralforsa^n1ing.
.* 

Yi fiL først at vide salcne rlag, at der slofle polititilladelse tiI, nen d.e var virke-
1ig flinlre og 6av os ti11adeLsen, bare det il<ile var et ,,racerIøbtr.

løbet foregik på I,øjt land, på en meget fin stræIcdng. Længden vat 2217 Ln0 og der

slsrlle køres nerl en .sennemsnitshastighed på 2o I@,/t. Start og måI var på l<roen thap-
pen ved frbek. ier kon lon 9 deltagere, bl.a. 5 f"a Vibori'.

Det va.r da ogsi, en af d.en der 1øb af mecl l. pladsen.

Resultatet blev:

1. H.C. Laursen 2 strafPoint
2. Ingolf lorenzen , -
). Johs 3øgh 5 -
4. Carsten I'lansen 7i
5. Carl ilansen 14
6. I,bank i'etersen L6

\- ?. ktrst Paul 6o
- 8. KqJ iIånsen (Porno) 6o

9. Leif I'Iissen 95

1. og 2. prrcunie var et par hanrdsker skaenket af en nc-ven og frge tfuogh, Chri
Red.feld.
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Klubben hjemførte en !. plads blandt 14 deltagcncle klubber, dct var jo it<ke clet helt
store, men i betra6tning af at i,{SC - iEltenberg blev nr. l neC, \o259 lnrnkter, og S=l.i=C.

,,lontr fik Juflo punkter, kan vi kun væro stolte af pokalcn.
nor d.eltog en del ned lem:.-rer i Ziclfarten, hvor lj'Lecn Il. .[yi]<scn placereclc sig bedst
ned. en Lo. placls i klassen over )oo ccm, og tr.j emtog en søIvplakette.
ncr var mødt ca. 45o motorcyhler og ca, 6oo personer var til,neld.t.
Regnvejr ver der d.et neste af tidcn, nen det ta,Scr vi rnc-kørerc r jo ikke så nøje
og d.et blev virkeU.g et godt 1!68-trcffen for 1/1i[.I - ]GeI.
Vi fik en masse nc-snak rned forskellige roc-vcnner fra ind og udland, cler var bl.a.
en tnassc ,,Japse!e" fra jrhrs, som fik en 4. plads med J{Bo p. Horse:rs ilotor Sports
Club blev nr. 6 med 5445 p. f.ic Touring Club nr. B med 4.215 p.
Vi var inclkuarteret på en skoIe, hvor der var ryddet en klasseværeIse til- rccdlem-

mer a^f S.l'i.C. Søndag fo:ricklag var d.cr arrangeret tur ti1 Kalkberg i Bad Segcberg,
men de flste havd.e set ciem før, så ved Lo-tidon gik det nod )anmarh for fuLde drøn.
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nette cr lsrn for ægte i'iC-entusiaster,

så dem der vil rnecl, kan roligt tå cyk-

1en klargjort og husk sprit på }tøleren

(rnåske lidt llrstra mecl i loruren).

J)et er virlcelig en oplevelse a.t del-

tage, cer lcommer iiC fra hele vercl,en og

cykler du alclri3' troecic fand-'ces. Siclste

år var dcr c&. 65oo mc og 12ooo nennes-

)ler, cleriblandt mang'e nysgerri;e bilis-

tcr.

I{aturen er mc51et slr,øn oml<riirg' I'Tii rbur3-

ring og clet er alleticlcrs skønneste tur.

iiere om turen i næste r1r.
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afholcl-es Oi"S.DÅG cl-en 27 . IL. 196S på l{alø Badehotel.

Der vises en I'iC-filu, en l'1a11)r-fi1m fra. i'Tori;e m. IItr

TAG DET iU ROtIGl: irvis du kører clerned-, meclmi.ntlre du

har kaskoforsikringen iorden, da vi har ma:r;1e vDIIlDe-

ligc e}<senpler på ,,krøI1ede'tclrlifsr', cler cr l:ørt 1i.3euc1

i svingene og ned- i haver og buske for at fræse CuIe-

rødd.er og hyppe lcartofler e11er hvad clet nu er clc vil
derned. efter.
Xen g'ang ti1 kør roligt, da Cer er flerc skarpc

sving:.

Itledbring d.et god.e hurnør og 1mald. i potterne.

Red.

}:an roligt bcglmcle at tænke på Elefantentreffen L969, S . 1 ;. C. vi 1 arrangere turen.
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0g som de fleste sikkert vec1, sa.mles vi stad.ig i{\ÆR onsd.ag

aftenvcci ,, stra,nclentt i Åabenraa.

Vi- kører herfra 1<1. 2oroo præcis. iiUSK præcisl I I

r:iocl Tøncl.er
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"o,iEiET co m fra i'iaclerslev
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s. i.i. c.

Y'a].ø lJadehotel.

op fra Jylland og end.o nogle fra flrn. Hvad cler

og der blev optagrt 72 mecrlemmer, sorn vi håbcr
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03S. llvis reriaktionen ikl<e har læst jeres leagetær rigtig:t, bedes i §ende den rigtige
ong. tiI realaktionen' (det er a€lressen rier er ta,1e om).

. Ear i nogct ?å hJeltet an6'ående stof tiI bladet elter f.ign., send cla et par ord e11cr
-Iooo, til red, hvis adrcsse erl

Recial<tør Steen II. Eril:sen, ,,iliilonshust' , Styrtolu, 62oo .t\abenra:,
tr'aktor Ingolf lorenzen, i{ørregede, 6}!1 lijordkær
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S.li.C. blev til d.en 25.9. 1958 På

Der var mød.t Eodt Bo nand og damer

jo var lan;t over fonrentning.
aftcnen forløb c1a også neget fint
stad.i3' står vecl deres ord.

Bestyrelsen blev sålecies:

Formand
Steen H. Eriksen r ,,B[ilotrs]tus'l
Styrtom, ruZoo itabenraa

I'Tæstformancl 01e Boysen, Dalby3acle 59
6ooo liolcling

I(asserer Ingolf Lorenzen, llørregacie
6't9L Hj ord.kær

Sekretær lilse iTørreg'ård, ? ? ?

6i:-oo Søncierborg

3e styre 1 se smedlernncr I

Christian i'Iielsen, Burl<a1
Carluf Jensen, Ir.iord.kær
Svend i'hi lipscn, Sønrierborg
La,rs Jakovsen, itorsens
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