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henvendelse til

fra nogle medlemmers sid.e er rettet

bestyrelsen om for lid-t aktivitet i klubben,

amangerer vj- et

DISKUSSIONSAFfEN

på Ka1ø onsd.ag d.en 26 . -2. -59 k1. 20. oo.

Det er et mød.e der berøTer os a1le, så mød op aIle mand..

De ,,med.1emmer" der endnu ikke har betalt kontingent

er vel-kommen, d.a det sikkert er på grund. af klubbens arbejd.e

d.e ikke har betalt , d et d.re j cr sig om c&. 5o,4o.

Be styre lsen.
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Vi1 du med ti1

FASTETAYI{SFEST

s. iq. c.

,rstÅ KvÆR1'TEN

afholder

AF TØ}TDENtI

på, KaLø 1ørdag d.en 15 
" -2 . -Lg6g kl.. 1l , oo.

Tøndeslagningen foregår på motorcyklen

(nvis i ikke v1l til at skrue, med.bring d.a

en ekstra lyd.potte). Iren d.er får hele tøn-

d.en i hoved.et, får resterne + ind.hold..

Der kan

og så er

købes kaffe, boI1er,

der d et sæd.vanlige

Ø1, sod.avand

&rnrn. -lotteri.

KOM NU AtLESAMym{, og få en sjov Iørdag.
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TRÆT'FNER
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U}STIITINGER

r dc konrle numre viL vi her brj,nge MC-begivenheder, cer kormrcr os for øren, fra ind- og ud-
lanC. Yi startor metl forårets udstillinger og træffner, som sikkert vi1 blive ti1 mange op-
levelser for rned lemmerne.

7.-9. febr. DRAGON RALLY 1969, Ergland ("" nedenfor)
L5, febr. FASTELAVNSFEST på.Katø (sideZ)
21. febr.- 2i marts RACEEBITUISTILLING i Tivoli (=" nedenfor)

' 1o,-L5. epril MC-SCHChIfi\T i Stocl<holm (." ned.enfor)

l). -2o. april BAMSETRÆFIB.I L969

26, -27. april Zielfahrt niincsram
24.-26. maj IV LØVHITREFFE\I i Tjekoslovakiet

\- 24. -25. maj NORGESTREFF

- -o-o-d -o-a-o-o_o-o_o_o_o_6_a_!_3_ - 
o- o

Dragon Ra1ly 1959. &rglarid

Ad.r.: Lawrence l:sring, 12 St. Marys Road., Lland.udno, ltTorth \,,raies, Eegland

Eacerbiler i fivolis Koneertsal

Der er blevet lovet en ud.stilling af racer-motorcykler på udstillingen.
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llC-Sirovien
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Ua,:oorhaLlen i Stockholm. Der er bl.a. udstillct en lfrincl: ,,Marmuth"-{, Triunph ,,Triclent og
Hontia 75o ccm og rrnnge andre mc-narme.

oaaaa aa.aoaaaaaa

\_xe om Samsetrefl'en, Zielfalut ti1 Siirgstadt, IV tri5wentreffen og Norgestreff - senere.
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I ,,i(ubikkenrr nr. 2 kan du Læse fø1gend.e:

MedLemslisten.

Vor tur til Elefemtentref f en 1969.

Bansetræffen 1!5!.
Zielfahrt ti1 Btirgstadt.
fV liirn'entreffen i Tjekoslovakiet.
S. M. Cis sonmerferietur til ,,1s1e of l4an TT,' 1959.

på gensy:r i nr. 2.
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tttigOnC - l[EN = 1.215 tm = 9 timer 50 ninutter = tlr,r9 ]n/timen i snit.
YAI{AIiA 2lo ccm YnS-lE kørte strælcaingen fra Stilhozn syd. for lla^nborg ti1 Wien

\-. ad autobanen, på d.en fantastiske rekordti.d med. en 24 å"rig nekå.niker i sad.len.

Ilan startede k1.2{.oo og efter d.en første time havde han tilbagelagt 142 km,

efter 2 tiner havd.e haa kørt zT 1 tu, 4 ti-mer loo ron og T. 1o on morgenen g47 Io.
Dc sidstc 1(m tog 2 tioer 20 rnin., og heur var i !/ien IcI. !.!o.

Et eksprestog kører strælceingen på 15 timer.
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Vagn Stevnshoved har a.:Ioeld.t en Triunph ,,Trident" til delta6else i et TT-jubilæums-race

i Sverig§ 22.-24. august 1!6!.

\------------
Ti1 fil,ma;ftenen på Ka1ø onsdag d.en 29. iarr. va,r d.er nødt 46 mand op (ikke nedlemmar alle_

sa.umen ) det var et flot taI i betragtning af d.et d.år1ige vejr.
Filmen var io d csværre lid.t ,,røstende" indinelLem, men vi så d.a næsten dct he1e.

Sedre held næste ga.ng.

\rsbilLeclerne var alerimoal gode.

Veci det aom. -lotteri. fik klubkas sen et overskud på ca. /oroo lr.

}4EDIEMMERNE

Da der er store udgifter i forbindelse med udgivelscn af et klubb1ad, ken vi her

med.deIe, at kun de medlernmer der har betalt, får ,,Kubikken* fremover.

Beal.

vr iT0DTAGER srArrGVÆK sroF Trt,,KUBrKKEN".

Acir. stcen II. Eriksen, ,,Blilowshus", styrtom , 52oc Aabenraa

Giro orr 15 51 25

Slrd.iysk it{C-club, Nørregade , 6t9t Hjord.kær


