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tMOT@R(frYKILE

SIP@RT
nærrDer os nu d.en spændend.e tid,
sandet står os om ørene fra mo-

torbanerne nrnd.t om i l-and.et.
Her er et landkort, hvor du kan find.e

barien hvor d.e kør.er de 1øb, du har inter-
esse 1.

Vi håber d,e to TT-baner, son ligger
i jyI1and, viI komme med i år.

DE PERMANMITE BANER I
1) An"g", Travbane, looo-m
Z) Cnartottenlund. Travbane,

looo-meter

15

\§
0

-f

Vær1øsebanen, (træning)
Selskov Speed.way, slagger
Hø jbjergbatrren, Hi1lerød.,
motocross
Sophieholm ved. Tø1-1øse,
motocross
Skellingsted.-banen, cross
Fangel, speed.way
IIøjbjergbanen ved. Korup,
moto-cross
Jord.1øse, moto-cross
Rødme ved. Svendborg, cross
Skovby ved Had.erslev,
speed.way, jord

U) Bøghoved.banen, lladersl-ev 
,

14) Nybølbanen ved Sønder-
borg, moto-cross

15) Korskroen ved Esbjerg,

sens, speed.way
19) Esli.ng-banen, Silkeborg

moto-cross
Zo) .lyttzmds-Ringen, Resenbro

TT, asfalt
zf) ;yast Væde1øbsbane,

Aarhus, looo-meter

Z2) Ring Djurslanil, Søholm,
TT, asfalt

2J) Rand.ers Speedway, tr'ladbro
24) Vok MøI1e, Assentoft,

moto-cross
2J) Løvelbanen ved Viborg,

speed,way, jord.
Z5) StC-ve Vædeløbsbane,

looo-meter
27) tindholm ptotorbane, Nørre

. sundby, speedway, jord.
28) Ørnedalen ved Sæby,

speed.way

(ingen ansvar for nedlagte
baner).

DÆ{MARI(:
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4)
5)

6)

7)
B)
e)

*
11)
t2)

B
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mllerrrbs[kaIe

5.-6" april
11. april
20, april
2ot apeil
25.-27. april
27. april
4r maj

4. maj

11. maj

11. raaj

18. maj

13. maj

25. naj

Trial- i Kaltenkirchen,14 hL syd for Neumiinster.

Skovby-banen, Had.erslev

Løvel-battenS Viborg
Fangel, trIm

Eifelrennen, Nrirburgring (al1e klasser) MC

Sprite-Cup, Jyllandsringen (Uif )
Korskrobanen, åbningsløb fra kl-i l4rlo
TT-Spa:rien

TT-Vesttyskland

Roskilde ning (lir)
Ørned.alsbaJren, Scan Race (U:-f )

Monaco Grano. Prix, Monte Carlo (Formel 1)

Ring Djursland (tii-)

TRÆ.qFNER U D S T I I I I NG E R

(x)= se ned.enfor. (++): nærmerc i næste nr.

4.-7. a.pril

5.-12. april
1o.-1J. april
ll-.-L1. april
12. april
11, april
\9.-2o. april
25.-27. april
1.-4. nal
24.-27. maj

2!.-25. naj
2!.-25. ma1

24.-25. maj

24.-25. maj

Oster-r1riel-Ral1ye L969, Holland

Filmfest i Tjekoslovakiet
MC-Show, Stockholm

MC-udstilling i Bellacentret
MC-O R I EN T E R r N G S L Ø ts (se side 4)

D I S I(U S S I 0 iil S M Ø DE (se sid-e 4)

BAMSETE,tsFFMI 1969

ZieT-fahrt til Brirgstadt (*)
Vikingtræffen i Våxjci, Sverige (*)
Pfingst-tel-ttræffen j- Dannenberg ved. Bremen ("*)
International Harley David.son-sternfahrt, Ilolland ("")
Norgestreff i Mold.e (xx)

H6gland.stråffen, Sverige (*-")

Pfingstreffen i lflinchen ("")
(fortsættes side !)

,



Vi starter fra ESSO i Bovmp.

Borrmp ligger 1o lsn fra Aabenraa mod. Sønd.erborg.

Der startes kl-. 19,1o, men kom i god tid., da d.er

er en d.e1 oplysninger at få ind.en start.
Kort skal bmges, det er Geod-ætisk Institut 1:looooo

121-1 Sønd.erborg, som også kan købes ved startsted-et.
Husk blyant, kompas og kort (ud.en kompas går d.et

- o\vel- ogsar.

april er d.er

ORIENTERTNGSLØB

i S.M. C.

-\<

Lørd.ag d.en l-2.

S.M, C.

Søndag den 1J. april k1. 1{"oo på, Ralø Badehotel

IT.DISKUSSIOI[SMØDE .r'i/( ({d.1

Da der ikke korn mange til det første dis-

kussionsmød-e, holder vi- igen ct d-iskussions-

mød.e sønd.ag d.en 1j. april kl. l-4.oo.

\ri håber der er bed.re tilslutni-ng om sønd.agen.

(tiusk lørd-ag aften). S.M. C.

49{IritqEu!
Ja, så er d.er gået et halvt år, sid.en S.M"C, blev startet og kontingent for period.e:r

l.-4. tid 1.-1o. er forfalden til betaling.
Vi har nu fået lavet rigtige med.lemskort, som skal- udfylCes og klippes ud,.

Kontingenten er 2Jroo kr. og skal betales ind.en en måned." Sold.ater 5 kr.

S.M.C. - træffen
Vi mangler nogle

Har i nogle god.e

med-lenmer til
id.eer, så kom

at h;æ1pe med

med. c1em. Det

at arrangere et træffen til
skal sikkert være på Kalø.

august.

Bestyrelsen.

VI MONTAGER STAD]G STOF TIt KUBIICGX\T.

Red,.

+



J-c

Dtrutrffio ;;:2".',å41""""

NGK nikkel-tændrør (racer)

Kom eIl-er skriv.
Send.es overalt pr. postopkrærming.

ItLarsen - trimrt
Hrt" Vald.emarsvej 11

61oo HA-DERSLEV

ANNONCER
skal være os i hænd.e senest den 11. i
den måned den ønskcs indrykket.

Stcen iI. Erikscn

,,Brilowshus'r - Styrtom

62oo Aabenraa

HIJSK d.e billige annoncer og rabatten.

S.M. C.

m. el-astisk svømmerhus . .. . .
Sportskarburator - 2o mfm ..

kr.216roo
kr. T5 too
kr. 16roo

Jribek Treffen
Der var een mand. i Jtibek fra S.IVI.C. Det var god,t nok et lilIe træffen som MSC Jubek hold.t
sønd.a6 d.en 2J. marts , ca. l-oo mand. var mød.t op fra Schleswig" Der var rundtur i omegnen
kl. 1o"lo ogund,ervejs kon d.er J riskuærne spzuttende, det viste sig at være J fra japa-
neserklubben i l\arhus. Eftermid.d-agen gik med. en film fra sandbanen, og prisud.d-eling ,,ja-
panerrrel' tog 1-", 2. og ,. prisen i form af en pokal og to træplaketter, jcg fik et skrive-
stati-v med. tilbehør.

Steen"

ffortsat fra side l)
Ifusk vi har prograilrner og indmelclelser ti1 Btirgstadt. Også til arrd.re træffer.

Vikingtræffen i Våxj6,
gå;:r løroag d,en J. fra
Red. har tilmeldinger.

Sverig:e d.en 5.-4. naj er
kl. l-o. oo-2o. oo og hol-d.es

ny international træf. Samlingen fore-
cirkuspladsen, V€ixj o.

en
pa

Korn så ud af starthullernel
Isl-e of Man-TT er fra d.en 7.
S.i[.C. kører 1ørd.ag den ]1.

juni -
maj. Se

11, juni.
nr. 2 febmar.

Love for S.i'I,C.

er nu færd,igtrykt og her medsend,t til medlemmerne.

HUSI( alle henvendelser til S.11.C. og Ifubikken, sker til Stecn H" Eriksen, ,,Biilowshusr',

Styrtom, 62oo ltabenraa - grund.et mil-itær.
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