
i{R. z 1. ÅRG. Syojysk l{C-ch^tr ,T'EBRI]AR 1969
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TREI'FNER . TT

Ja, treffner og fT, er ve1 d.et vi inotorcyk-

l-ister al-lerhelst kører tiI.
ITu er d et igen tid f or at køre cle lange ldeek-

end--turc til udlandet for at mød.e verrler fra
and.re treffner og skaffe nye.

De første 6 måneder er vel- d-en mest begiven-

hedsrige tid-, zielfah:rt er d-er nok af og i
ma,j måned. begl4cler TT-løbene i E\-rropa for
ikke at glemme S.I'{.C"s rur til Isle cf it{an,

1:r,.or j eg håbelr pa trl slutning.
Jeg har rnootaget et bre.r fra iilorge med- op-

lysninger oni t{orgestreff 1969 i MolCe, hvori
d.e ønskerr me.llenmerne af Sydjysll lt1C-chib god.e

ture og iråher Ce a1-le får tii til at komme

d-erop, men er vist for opt-',Lmlstiske.

S. M. C. øn sker j er 6iod.e ture J

Steen.

Red.aktionsad.r. : Steen H. Eri-ksenr,,Btilorvshus'r, Styrtom, 62oo Aabenriia

Clubadr. : Syd.jysk l'TC-club, Nørregad.e , 6191 H,i ord)<ær Giro L5 1'; 25
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1*)= se ned.enfor" (*)= ,*=In"r" i næste nr.

2L. -21. marts Treff en med- Zielfalrt i- Biel-efeld (* )
2=), ma,rts Treffen i Jubek (")
?:) , -Jo. mai:t s NTiels li-sl gersson-Ra1ly't (")
4, -7. april Oster-Ariel-Ra1lye 1969 (")

-- .-,.-12. april ,lil-mfest i Tjel<oslovaklet (")
)-o, -l'2 " apri!- i{C-S}tovl, Stockholm

ii. -1i. a,1:ril MC-ud stilling i Bellacentret
', ) . -2o. apri1 BAI'{SETF'ÆI'FEI{ L959 (")
25.-27.apri-I Z:elfah,rt iBtirgstadt (")

\-'Y 
) . -4. mai Yikingtref'f en i Våi,xj o ( *-* )
'i . naj TT-Spr,nien

:-r-. raaj TT-Ves btyskland_

!. r:nj ilT-r.rankrig
' 

-) j r,":

2:-, -26. r.,j Iniernatioiral Ha-:Ie;v -IaviCscn-sternf3hrt (**)
2.'.,-25. n:ij IICF-G!,-STF3FF i l.,lcld_c ("*)
2L,-.'25. r:nai;1 ,,Lclr,ventreffen', i Melnik (cssr) (")

2-',,-23,, na,rts arranqerer M.S.llie1efeld (Vill,i) sit Ii. inte:r:at ional-e motorcykelsanmen-
l<c;-s-r med. zielfah::t.
i*-r.estedet er Gs,stsl:åtto ,,Idd.heidc'r i Bra.lte ved Bielefeld. Biefefeld ligg;er 1oo lon syd

itl Ilanno.rer nod ]iøln.
Re.i.aktionen h*ar ti lneide ]sesblarnkeiter lig2;enCe. Sid.stc frist for ti1nelding er 12. ma::ts.

2J. narts er der l{ot orrarifahrer-Treffen i Jiibek ved Schlesvig. Redakti onen har ti1me1-
11:nger.

aaa

2),-1o. ::rart s arran6crer Lund Touriirg leam og Elkåne s Motorcykliste? internai;ional I'iC-

treffen fo:: virkelige notorcyklaster, på i,lassh&lf erne ved. I'lalmø Stad.ion i llalrnø, Sverigc.
Der er IriC-fi1n, tombola, snakbar, orienteringsløb m.m.n. Tag sovepose og madras raed..

Redektlonen har tilmeldingsblanket'bcr og i)rogr?rnrner, sidste frist 1o. rnarts.

4.-7. april hold.es 0ster-Årj.e1-Ra11yc f959, specieft for Ariel kører.

_ :dested.; Canpingpladsen,,Iie Braa,l,,rnanrr i Zeela:rd, lIollarrd.
Adr,: l,{rv.d. Hene1, ilinnenpacl JÅ, i{oe Wacht, iIo11imd.

tr'ortsættes side l
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Isle of l,li-ur 'IT-19(,9

S. UI. C. s- sorrrncr-f erj-ctu:r 11. -5. -15 . -6 .

vå, nu er det snart på tide at tænke på sommerfericn.
VI 1T! DU IIAR IYST, men hrar du o5Jså tiC og pengc, så tag med ti-I TT-løb på øen Isl-e
of I{nn, England.

Det bLi-rer en tclttur, med afgcng 1ørdag Cen J1.-!. fro enten Esb;erg ellcr over
trYankrig ti1 Ergland. Derefter ce. , de,ge i l,cndon rned bl. a. et besøg på Triumph,
tsSA eiler ]:lorton fa,bril:kerne, vi ved ilcke endnu, om det ka"n fade sig gøre at korcme

ind og se fabrikkeme, r,en vi vlf kontakte dem snarest.
Efter London går turen så op gennen l,.Jaies tif Liverpool, hvorfra vi skal sejle over
til lb.n.

Træningen beglmder den 11.-5. - T.-6. og Iøbene starter 1ørd.ag dcn 7,-6. oS der kø:;:e:

den !., 11. og ll. juni.
ner er et srrukt natur på Man, så der er nok at sD på me11em løbene.

,Fiernturen 
kcnuer til at foregå cm torsciagen (ovor franlcig) og freriag (over Esbjerg;).

ie, son ønsker: at komme med, bedes kontakt*^ Steen II. nriksenr,,b\ilowshus',, Styrr;om,
62co Aabenraa., jeg vil så arrangere et mød.e for de interesserede, så vi kan snakh:

i"- jc kr. skaf ro.ltales fozud ind.en den f. mai, d.s, det skal vere virkeligt interese-
,'-'. trl, ier nelcl:r sj.g.

!:lslir: på fæ::gcrnc or såLedcs a

Isbjerg - Harlrich = fører - retur = 42oroo kr.
MC 3o, oo k::.

I'rankrig - norler = fører - retur = looroo kr"
1.1C = 4oroo l:r.

Så nå. vi jo te.le on hva.d dcr er bedst og br11igst.
Steen.

.].T TT TT TT T1' TT TT TT TT TT TT TII TT TT TT TT TT TT TT T'I 'iT ]] :i
Iortset frlr. siil.c 2.

!.-12. april arran€iercr Usiredeni Autonotoklub e'b international filrnfest for moto::-
sportsligc film neC treffetr.
Ådr. : Herrn iheJltisek ITrabcta, ivlelnik 1415 (CSSn).

aaa

i) . -2o. aplrj.l- afhold cr i/ic 'l'CfiRilIG CIUB sit år'lige BÆ'aljETP;rliFFEl'I.

I å:: holdes det på iiotel }Iunosøgård-, Ivløens k-lint. Reclaktioncn har progra,rrrner.

oe

26,-27, anril arrcrr5ierer l,lotorradsport sclub i'iiltenbr:rg im ytiM e. V. lficl sit Iii. ir.-
tertationaLe motorcykeltref fen meC zielfahrt.
Ec.laktionen hal tifmefd.ef se sblanhetter og plrogranner.

fortsærutes sioe 8.,
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i,rci' -l":ir iii cl.cn

t;-,J , l-r; l-jli t*r t'al._i' lJ-' l_i-

,1. -5 " j:riua.::

OIAV - OI,E - I\UNTIN - I}IGO]J, - STU,IN - CÅRSTEbT - JØIfi'IE - }iAIIS - CARI - NRIK

lo nedlemrrrer e"f S.l'i.C. tog d.en beslutning, at de vllfe til elefa:rtentreffen og jeg

nØ,ftes ed d.e fen ude på strand.en torsda,g den 2. kl. 1o.oo.

T-r'- venteCe nu kun på 01av, Cer slorlic kor.une fra Hoptrup og da hrr.n endelig: kon, val der

rroget go.1t med ,,den e11ers gode maskine", men d.et viste sig l<un at være kmmte,ppen der

.'.rr inrækkct. 01av var ligc ved at græde da vi skuIle til at køre, så vi droppcde tei-
tet så hzur kulne konnre ba6,på vecl Stcen or; så fordelte vi andre hans bagage.

Vr kom endelig afsted ved kL. 11.]o, men aLlcrede ved grænsen ver dci galt i.gen, selv-
følgeiig merl Stecn, han havde både glemt pas og at få nunrnerplader på rnotorcyklen, e1-

vicr hvad clet nu van, d.er gik så en tlme indon han fik det ordnet og vi ruadre tog oen

f;rste r;'gepause.

3å l:om r'-i endolig sfsted. na vi nåeCe til lfiel sliullc vi have ,,det store kolde bord",
sa rri gik igang ned klemrrerne, eftcr m.rd(..n .,sl§rIfe" Ilortin, nen havde dog lidt besvær

l-,-.'e-l ';i så ;:å filmen. Dct gik så af sted 1E-1t1'I olq da .ri først havde nåc t lt:rmborg og ko:n

-. ...-.+. r^-,. -,. .".i t- .l -r f---^n
fjr j' re 

'

S;;i ;'::: ii:;nr.,ovo:: holdt vi chokof rldepa"use ved. en aut onat på a,utobanen, og fyld.te te:mo-
: hs<'-.rt:o op lil sencre 'brug, vi havde nri U5 ]sn til et rasthus ved nam Gritersloh. lri
ii< favr-.i; aftcnsmad !å værclsct rred vo t mcdlTag'to køkkcn og gik så ti1 ro.
tli. !.,rc starterk: vi, efter at h.,rvo fåe i et solid.t morgenmå1tid, Dr:" vi slcalle ti1 at
s:i:"rte r kom ,1r:: en iiu,rr,ha fræsr:nde , den travclc holdt udcirf or ::o"s-bhuset helc ni-rtten, det
wi,-r 0erf 1r. .ril:rensbach f:r:a Acrhus, l:an hav,l r. også overnettoi på Gliitcrsloh og ville

- :;r'ne føIgcs med os rcs Len e.f vc jrn, .f-nd en vi kom afstcd, kon dor trc iltlrJcr 1nd på
.-1arkeringspli,,:1se,: 

n slæIenrlc ilied en fjerde i en sno:e, den clc nied sid.evog-n il.rvdc trc ck-
stra motorer med, som dcn fjerdc trængtr: til. let så neegt igt sl-,æ6t q[.
SelvføIgelig nåede vi kun et pa.r imndrede kilornetcr før Steens ga,nle haklcbræt ble',.
træt o,g lagCc sig ned, dcn lrrnnc ikkc s-l;å for c:: søm på 1 .n 7 crir, nå vi fil< skiftet
slrurge båCe vod politiets og rle andrcs hjæ11-r.

l,læste stoppcsted blev Nrirburgri-ng, hvcr iirrk tog 1761 irnorl os, dct var <ta hen på efter-
rai-idagen freda,"g, han var også kørt hj cnrnr-.-irr: tcrsdag, ncn v1r komnet et par timer fø::
os, og hovdc fåct tcl-tct s1ået op, vi rnOrr: r/...r rok så io:r:uftige og tog 2 clobbeltvær-
refser, ]rvor r,'i sov ! m:urrl, i r\dona.u. I,liidsc',1ig blev dcr vifd forvirring, CarJ- kom,

han viir kørt f:re" I'Ta(iersLcv on iioueqencn oil taget Cct i ct st::æk.

Lørdag formiddag ved 1o tiden, kom C:l to 3l,Ller el1.rr' \..ir itor kun oc.in, det var Hans og

"Tør-rnc der koin fra Dil,runark, rle var knrt frcdag morgen, rrcn hnvd.e ovornattet syd. for
_}onn, ikke ::et lerrgt fra, nålet. Vi .ra-r nu 1o natrd Ira S.I4.C. Iorisæites side ./.
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I Stccn Ii. Erikscn

2 f:.rg'o1f iorenzcn

') Per Jøi:6ienscn

4 Elrrst i:. l-)gul

5 liaj l{arrscn

[: Petcr Jr.r.tio]:scn

'l Ha,ns Toftkær'

6 Carl Leurits Jcnsen

9 (iibckc.r.rd b )

1o Leif' fvcrscn
lj- Ch-r. I. l,Iiclsen

LZ Henling Latrid.sen

L1 Ib Lorentzen

14 Gerha.rd Pcter-sen

L5 E',rik I. Tirornsen

lb Ca::sten i{anscn

L7 f:m":rk ?h-rl.rie

l-3 -iffe 'Ihonrsen

L9 ;leinrich l{atthiesen
2a ..,,.ir':rrrr:r Matthic sen

2l Finn F,rruclscn

22 Ol-c Boysen

23 Olcrr Smidt

24 Tb,yti n Bu-n ing'

25 S.rcnC- L'hilipscn
26 Carlr-rf ,fcnscn

27 .,Ltfrrc, Ma,grc.the Jensen

28 Hans lrlisscn

29 Bcnt l,/arr,i1:rg

5o Iiirn Resnrrssen

1i Ol-i: .,lihrcndt

i2 ?ct: J ørgensen

i1 ii" Errrst scn

';ll liii,l'l F,i i{ørborg

i5 Car'I llatrscn

t6 Prcbc.r Flc:i

)7 Aagr-, i(rcgh

18 ib Jcpscn

(-'
l-
t_

,,3iilowshr;stt, Styrtorn

IIørrcgade

Kirker,.å j cn 2=s

],ræxj ØvcJ 21

Søncrerborgvcj r ,,Cafc I,1AX,,

Ha-,.bogad.e 7 4

,,Sto11iggård.", Stollig
Søst

Aarsl-r:.r

Burl<t-."1

Amt s i-i gnings in sp ekt orat c t
I'ynsve.i 7 o

LI. J;mc1cvacl

,,Bøg;'cl-u[d", D:,Ib-y

Vancilin€n'cj 11

Ges Le ,:L Sjltov

I-.,øv'rtskj olci sgrr,cie 11

St.,IlrrCcrriid, i,{ølie

S1r. i.i.ndevi:.C- i"iø11 c

Galgcbjcrgvc,j 5o

F,usr:rcll;æk 1l-

Tc;ag:ho J-n

Sko.,rb ø lmlrk
.Iornfr'n"rstien ?.4

Østcrgaoc

Østr:rgad-c

Sloisgade 4

Fr, d.. ltsvc j 2o)

Borgc.rgad-e 17

Rådvad-

k'rningersvcj l-o
Skjol,i-sgr.dc aZ

Als
Skovbø11.i.ng

ilovcclg,id.ur-i 25

LenbckesYi: j 's7

I

62oo /tabenraa

5:gt rtjordkær

664c iunderskov

62oo nabenrta

61tts l{ruså.

64co Sønclerborg

62oo Aabenra:.

o?jo Rø,J.u lfuo

6zlc-',o Sønci.:;:borg

6-:9t H,lordkær

6)T 2 ,3;,-ld er"rir-Borr

6,4oo Sønd-crborg

6oc,o I(oiding
6jlt [it. Jynd.e-racl

booo 1(oiding

6l-oo rlecierslev

6621 Gcstcn

6[co Sønd-crborg

617t -Qt. J-r,mclcvaC-

617t St. Jl.nd-evad.
/coco Kolcil_ng:

Jtr2 tto l,iic1d.elf,:rt

659t H.i ord.kær

6?25 Vii,rnæs

64oo :iøncl-trrborg

6)9t I{j ordirær'

brgl llj o::clkær

6\oo Søncl'rborg

5ooo iiolding;
BToo l{orsens

6occ i(olci-ing

6\,.io Søncle:r:bor:g

(:j oo l-rsb j erg

617t lrc11e:rup

61c'c lla'l-c,rsf cv

'"514 Agorskov

6c7 o rllrristirnsfcld
61c-,o iiaclerslcv

Fort sæi bcs sid-r: ti.
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t
g4StEI,ltV1{§4E§!iN dcn 15 . februar ver hved rnødeantallct angår ikkc nogen succes.
ner kom l«iir 1) marrcl (det var måske fordi det var cien 1!.) hvoraf 1o ve,r rncdLenmer. Det
v.r,r- o6Jså mcget ko1dt, men det sku11c ve1 lkke holde os notorcyklistcr indendøre.
Tønden blev hæ,ngt op mellern to træer og kl. 15.oo brølcdc den første nc hen mod. tønd.en

rasend.c fart, nogle tog en bag på ti1 at sIå, andre slcg seh'. Tønden holdt kun tilt=e. 8 slcr,g, men dcr gik nogle omg.Jlgc indcn Harry Riisbøll slog den sid.ste bræt ncd,
so:l en stolt ,,kværnekonE;e" , i tønd.en 1å et gavelcort, skænket af Hans Nissen, Søndor-
borg.I$u var det så på tirle et få ka,ffen og boI1erne. Ier blcv solgt arm. lottcri,
hvcrtil Aage Ikogh, Christiansfcld gav et pc,r motorbriller. 

Red.

.r*i.tEi.Bl1!r-Ss_-,,1{c"_LTILO-I.I_
Kaj, martin cg jeg'kørte fred.ag aften tiI Juelsmind.e, for."t sejle til I{r,1undbcrg" Yi
tog 24-færgen som først returnerer om morgenen kI. 7.oo, hvorved man kan sovo iil i<L.
6.oo. Lørda,g morgen kørte vi fra færgen ti1 i{o1bæk, hvor vi tog morgenmad på B?-ccfa-
teriet ved hovedvejen. Åakomsten ti1 Købcn]:r.rm blev k1. 1o.oo, hvcr vi val ved Tivol1.
Bage6en kom vi i en bcx på hoved.banegårdon, dct er så nemt. Efter en tur på st::øget
gilr vi på udstilling, rler vcr cn rlcl flctte , h1-Lndehus e, plus tro (ja, der står J) ra-
cere på to hjul: Thoino s !occ, 12Ht-i .rerL -r-o. oc-,o omd:r./rdn., 5 gear, l-55 kn/t. - iiauazaki-
25occ,4o!A< ved !.!oo omd.r.-/r,in. , 5 Ae.r, 2ll l.n/t, - Ycfia}.a i\occ, 4o HI( ved 1o,!oo
oindr. /'min. , J gea.r, 2Lo Vtf t", ct. ],r, vetcrrutcykler, en XSO, en Ji? og er: P,arley na-
,ridson f959, f2oocc. Vi l-.csøgtc cl.irroftc:: biogre,fcn, h-ror Ce viste non-stop bilfilm.
Ved. 16 tidcn kørte vi ud 1å GoCthåbsvej, hvor vi nødto Elik, en Kaj kend.te fra !bm.
. :r skaffcde os i:€ o./el: :rovcdct j.cs xi:rs kn:,,mcrat (r'i ha"vd e sovoposor rnecl). On a.f-
vuår1Jr'l rr-i,r vi rundt i 'i);,ren, og dr. lri kon hjcr snaJ<kcCe vi ti-] kI. { om morgencn.
fi- startede hi errI,o. kI. 14"co o,..; vr-rr h; erlme kl.. 22.oo. Er fj-n tur. Stecn.

I,i S7'USSIO}{SAF?MI
?ii rii skus sionsaftenen onsdag den 26. fabrttt.r, var de:r mød.t 1! morrd op (t5 nnå ao e:-
'r;rir:furCcn v:erc S.U.C.s lykkctal) dcraf fI mr:Cfcmmer. Ien negen sne vat4 sikkert år-
s:,9 ii1 den lille tilslutning, '.rD fr:, Ilorscns og to frc Sønd.erborg.
}-i.;r iis-liussionen blev der segt at der var for Lid.t stof i Kubild(cn, hvortj-l der hlev
s','a.rei art tlods aIt lcJr tre nr, er udkcmmet end.nu, a,i clet først er nu træffnerne be-
-;,-:-.ae" cg at cler kun cr eet medfen, d.er ha"r sendt forslrg ind. ner blev også diskute-
r-:-:. sr+rorbejde mcd. ASIiM - Åabenrae og Sønderirorg Amters l4otorsport sklub og optagelsc
: :;";Lr - Ianml.,rks iliotor Tlnion, det blev henlcgt til" et scnere dj- skus sionso,ft en, hvor zj.
så hl.r undersøgt hvilke fcr- og bagdelc det nedfører. Onsdagsmød.erne blev også d.isitu-
::::ci, dc:t var særligt ovorskridelse a"f fartbegrænsninger og kØrse1 i bcbygget !i:'rarti:-.
rrr, scm ikke var nødvondige. Bestyrefsen.

/fortsat frr,. sidc 4)

-.1,i. 
C. s hovedlcv:rrtor blcv i Adcna;u på væreIso nr. '/, hvor der blev serveret rc.d fr.,

norgen til aften. Vl ko€ite pølser på vort modbragtc køkken, så rø51 og donp stod ud
cf være1set, så l:romutter var lidt gne,ven på os. Ved midd.s'gstid strønnede notcrcy-k-
lcrne tll. Vl var rr::rCt i de store gr,re.geu:1æg, hvor d.cr var MC+udsti11in6, her ?i-,r
aLt a"f det nyeste inden fol notorcykler, rcse::-tredele og udstyr som Lunne ses, pltØvos
og købes. Størst succes har,vd e Bi,fiI-standen, der måtte nclde alt udsolgt 1ørd.ag aften.
0n nattcn blev der d.og frcnskaffct nye varcr, så d.e søndagslr.nndf enC.e kunlc få d.eres.
Ca. kl. 19.oo var d.cr et stort fakkeltog ringen randt. Aftenen gik med. prøvekørsel af
c1e forskelligc værtstn;se i .tden:r,u, hvor r.j. havde d.ct hyggeligt. Erik gad ikke mere,
og kørte derfor hjem ved f9.oo tiden. Søndr;rg vlr der cs. lo.ooc nc (ja, cler stå.r
lo.ooo) f::a i7 na.iioner, så vi h:rdc nok 3t kigge på, ga.rnle veteraner og de nyeste
cyklcr cp til do"ta., icr v.,"r bI. a. rranrge selviiyggere som havd e benytt-.t bllnotorer,
hvor:,f kan nævnes r Te+rnu-e V{, Ifli.r, ilirrlse,, DKri, srrcrskcrnc kom på SlÅB Blocc. Vi kørte
da selvfø1ge1ig også rundt !å ringen scm er 22rB }cn, nen vi slog ingen cmgangsreko::-
clcr, men fil< istedct opi&gct noget sn,s,lfiln. iikse] rv'a.61n ]ia,nsen, Københarm og Svend
la"nsgaard, Vordingbcrg, hentede cn ffot fjcrC-eplads hjem på BIM 1939 for kørerer, der
va,r l<on'metfængst l,æk f::a. SønClg cftcrniddag hørte vj }ijemad mcd. clen nye autoba;re
Itinst cr-Brenen, men der cr en CcI vejsrbejd.c på denne stræiming ellers rct god. Vi
o-rcr:nattede i Bremen og var hj emrire inerdrg c.ften udcn uheld"

_]ler blev hr,nd le'r; hos Detlcf Loui. s i Hi,.jribcrLg -'i- fcrry€iendc snestorn.
Ingolf.


