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NR. 4 l. ÅRG. Sydjysk MC-club APRIT - IiIARTS tgSg

Så kom den encleligt ! I

Ja, d.er er gået en tid. siden siclste nr. aJ l(ubik}en udkom.

na jeg er helt aLlene on at lave b1ad.et, har jeg ilesværre ikke haft tid, der er
så meget a.nd.et der skal passes, og d.et er vel ild.e neningen, at men skal sialde
aften efter aften og påske og pinse, for aLlene at lave klubbladet.
Jeg opfordrer herned een el1er to, tiI at komme at hjæ1pe, rler kan gøres neget
hjemnea:rbejde. nesuden er det snart tid fo:: afhold.else af s.M.c.rs træffen, der
skal der jo også neget hjæ1p ti1.
0rienteringsJ.øb er der åbentbart ikke megen interesse forrda vi 1ørdag d.en 12.
april k1. 1!. lo , holttt og vented.e ved ESS0 i Bormp, kom der KI,N To MEDLH'IMER.

Da første staxt gik k1. 2o.oo, var det kul for at køre uci og samle posterrre sa"rr
men. net er der jo ik}e meget ved, når man har €ij ort et stort arbejde meil at ar_
ra^ngere det.
vi ha.r'uclsat det (se side {) og håber, nu d.a der er blevet soomer, at i møder op.
Diskussionssøntlagen var jo J-id.t uheldigt arrcangeret, d.et var en forglemrelse fra
vor sid.e, nen vi prøver igen onsd.ag clen 18. juni (se siate 5).
Jeg har været ned.e ved A.S.A.M. i Sønderborg, for at enakke on evt. sarmenlægning
el1er sanarbej de me11em kLubbeme.

Der blev rliskuteret frem og tilbage om tingene, og vi blev enige om kun at samar-
bejde om forskellige anangementer, sotr stiltriaL på ,,fine* cykler (d.er bliver
altså iH(e noget merl ',;j1e baklcer og store hrI1er)r, postkasseløb, skægs1øb og
orienteringsløb. 

steen.

PS. Red.aktionen har F E R I E fra os med aL:l--t_+_-I_ !5r:§rp§2_.

Red.aktionsad.r. : Steen H. Erj-ksen, ,,Btilowshus',, Styrtom, SZoo

Clubadr. : Syd.jysk MC-club, Nørregade , 5191 Hjord.kær Giro 15
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5. junn

B. juni
9. juni

1{.-3-5. juni
15. juni
22. juni
22. juni
21. juni
28. juni
/o. JUII

11, juli
2a. juli
25 , -27. juli

Løvel-banen, Viborg
Belgiens Grand. Prix, Spa (tif Formel f )
Isle of Man (rr)
Le lt{ans 2{-timers løb, trbankrig
Speed.way, Selskov

Hollands Grand. Prix, Zandvoort (Formel l)
Jugoslavien (ff)
Fladbro-banen

Assen (m), Ho11and.

Spa (rr), Belgien
Østtyskland (rn)
Tjekoslovakiet (Uf)
Ring Djursland_ Grand prix (fif )

/
4*-\ 7,',

- 
\./r 7* .-\.-/

?ræffner T R Æ F F N E R Træffner T R Æ F F N E R Træffner f RÆFFIiER

i"l.= i" å"aårrrår. 
'

7 . juni
7. -8. juni

1o. juni
11, -L5. juni
L4. juni
14. -J-5. juni
2o, -22. juni
21. -22. juni
27.-28. juni
4.-6. juri

/
). -b. JUl-]-

5.-6. juli
1o.-12. juli
L2. -15. juli

aaaaaaaaa

("") nærmere i næste r.r.r.
aaaaaoaca

aaaaaea

Træffen i Østrig, tr/ien (*-)
telttræffen i Elarzf*eid.e (")
BMd træffen, Isle of Man, Eegland (sarnmen med [T]
Seehund.-Ra1lye, Carolinenseil, tlskland (*)
Jumbo-Rallye i Hol1and. (")
Træffen Mouscron, Belgien (*)
Zielfahrt tiI 3e:rlin - SE I/EDLAGTE læs d.et gmnd.igt.
Telttræffen ved. Mosel (")
Hord.smg-Rallye, Drouvensand , Ho1land. (*)
concentratien Motorcykliste d.es sangliers, Belgien (*)
Kontio-Ral1ye i Finland (")
Stella Alpina 1969, Italien (*)
FIM-RaIlye, Krakow, I,olen (") .

,,Ra11ye Chamois 277 o,,, f'bankrig (*)

(fortsættes side 5).



:.

§t' rr. rnt. zTEtFAHRT BTEtEFELD
Medl.:Lro 4 Eznst Paul

Den 21.-2J. _narts var der udskrevet en stor Int. Zieltrahrt ti1 Bielefeld, og jeg
besluttede (son eneste S"M.C.-medlem) at dettage i det store ,,racer.I S.M.C.'s ,,hoved.kvarter" fik jeg diverse oplysninger plus et liontrolkort. på dette
kort var cler anført sarntlige byer h?or man kunne få steopJ.et. Jeg valgte Flensborg,
Itzehoe og Nienburg.
Så kom endeLig den store alag. trbedag efteruiddag started.e jeg min Cts45o og afstedgik det. Efter at have fået afgangsstemplet på Aabenraa Postlu:.s, kørte jeg direlrteti1 grænsen. Her fik jeg veksler pengE og tanket op.
På Flensborg banegå,rd. hentede jeg første stempel. så satte jeg kr-rrs nocl rtzehoe.
Her fik jeg ligeledes stenpl-et på banegården. 0ukbing Itzehoe var der faldet en
uhyg_ge1ig rnasse. sne, og det var også grunden ti1 de nange hastighed.sbegrsrsninger
på 6o og 80 l@/t. Det tyske politt holdt strengt øje med at d.isse blev-overholctt.
Jeg så ildre nindre end tre radar-kontroller undervejs tiI I{aroborg.
net var allerecie blevet nørkt, da jeg airkon hertil,. Min lyst til at fortsætte vax
ildre ret stor, så jeg besterate ur:ig ti1 at overnatte her.
Lørdag fomiddag k1. 1o.oo tog jeg atter afsted tværs igerurem ilamborg by, ud. mod
autobanezne mod Han:rover og Sremen.
1o 1o syd for lIa"mborg forlod jeg autobanen og satte kurs morl Nienburg. Jeg kom tia
ucl på den mest simple og ujævne land.evej jeg nogensinde har kørt på. -Uil ta6def
blev ieaftigt rnasseret og nit gebis klapprede meget vold.sont" Det var si'nlelthen
uudholdeligt ! Derfor kørte jeg atter ud. på autobanen mod. Bremen. I{en d enne var
clesværre ikke meget bedre,
så slap brændstoffet op og jegholdt 2. tankstop. snart gik det vider . For ikke at
lave en a1t for stor omvej, rnåtte jeg tilba6e til d.en grusonme landevej. Efter
mange kilometers uba.:rmhj ertig kørse1, du-]drede end.elig Nienburg op. IIer fik jeg

nit sidste stenpel på en politistation.
Så kom den skøruieste del af turen. landskebet blev smrld(ere og' smrkLelee nett høje
bjerge, leogede veje og dybe skove. net var netop i sådan en skov d.et skete. Jåg
var lige stand.set op for at sruppe et par billeder af det flotte landskab, da nit
skrappe øre opfalged.e en d.yb og bru"mend.e 1yd., der stadig kon rrtnrmer?e. urniskenrte-Iig - store noto:cyk1er. Er:rtigt næmede de sig og det viste sig at være ! mand
fra Kiel på vej ti1 Bie1efe1tl. Hurtigt sluttede jeg rcig ti1 den, og vi fulgtes d.et
sid.ste styli*e ve j.
r1. 74.15 nåede vi må1et. Der var alferede ankonmet en hel, de1 maslciner, båd.e fra
Tyskland ' Ho11and, schvejts og 1 fra Dannaxk. net var Lars .Artd.ersen fra Ilorsens på
Norton Atlas. Jeg fik afleveret nit kontrolkort og begyndte så at se mig on.Ier va^r 1lange jnteressante mennesker og maskiner at se på, og der kom stadigt
f1ere. så1edes arkom endnu to d.azrskere, to brødre fra Aarhus på henholdsvis Norton
Cororna.rido og llonda C3]!o. Vi kom hrrtigt i snak og snart blev det aften.
Så kom præroieudd.efingen. Jeg fik d.esvæEe ikJre pokalen med hjem, nen ,,kun, en g.
plads og en trøstepræilie i fo:m af et fint rysklandskort. så blev d.er festet til
Langt ud. på natten, og der blev dnrkl<et champagne af pokalen.
Næste morgen kI. 11.oo started.e hj emturen sa,mnen'med cormand o-manden, son ltitegik
påautobanen tiL Haroborg og resten på E].
Bortset fra at Rer:no1d-bagkæden sprang, havde jeg j-ngen skad er undervejs. 

E. p.

III. ZIELI'ÅHP:r Bdrgstacit/Maln - 25.-26.-27. aprit 1959

l,ledl. nr. 1 Steen H. fuiksen

Jeg hentede nin Triumph oppe ved Aagp i christiansfeldt, freclag eftemidd.a6, hvor
d.en var testet tiL langtur.
51. 16.oo fræsede jeg ud af aaber:raa, hvor ieg havde fået steaplet på posthuset.
(Ihn ffu lo point ekstra ned et postÅter,pe1).-
Iet var fint vejr, og turen ti1 Ha.mborg gik da også fint. yerl Elbbnigge hoLdt jeg
et øjeblik for at strækl<e benene, rnenda jeg skul-le tiL at starte, var den helt d;d.
Jeg havde lige fået nyt batteri og spoler i, så jeg kume ikl<e forstå h.rad. d.e" varga1t, indtil jeg kom i ta.'rke om, at der også fantes siieinger på sådant en Triunph.

(fortsættes s. {)
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' (fortsat fra s. l)

op af lomen kon en rqy silcing, og så gik det ad autobanen mocl Eazu:over. Jeg hold.t
på clen samre rastplads som sid.ste år, ved lla/nxover, fif lidt vand i hovedet og vas-ket hænrier, og så videre. Det var nu ved. at blive mø"kt.
På vej ned i dalen ved. lJerra-fl,otlen, gik a1t lyset pludseligt ud, ieg var a11ene på
autobanen, rla bilerne jo ildre kurure fø1ge ned, der var klar måne, iå-5eg kurme se
en Ii1Ie smrle og fortsatte derfor tir d.en næ:neste p-pIads, der 1å keap 1 io 1æ,n-gere fremme. net viste sig d.a at det var indmad en i pæren cler var lmækL;t helt af,
en ny pærer blev sat i, men så vil1e den ikke 1yse, igen en sikrilg op af loomen åg
så kom jeg igen afstecl.
Resten af turen gik da også fint, bortset fra at rriu.upen begmd.te at glide i kob-
f-ingen og jeg nåede hirgstadt ved 2 tiden om natten.
Det-var her roeningen jeg vi11e fortsætte mod lfinchen, men cla d.en gled i koblingen,
beslutterle jeg at blive i Brirgstadt. Jeg nørlte aa også nin ven frå sidste år, d.er-hardt Dietch, så da jeg havde afleveret kontrolkortet, gik jeg lige på hovetiet i
sove?osen hjeme ved. Gerhardts foræ1dre, der sid.en sidste år selv-navae ffut hus.
rørdag forrdddag kørte Gerhard.t så ned mig rundt i omegnen for at se på naturen,alt var lige sprunget ud, så det var virkelig en oplevå1se at stå oppå på et bjårg
og se tre byer neden i:nder en med. f10den Ivlain snoende gennen clalen. vi -"a 

"t gar-"nelt slot i. byen Ivtiltenberg og her ruød.te vi en nc-ven fra tr'inland son boede i Bre-
m9n. 

- 
Han kur:::e svensk, så vi kmne snakhe lidt sarmen. Han fulg:be så med os op ti1et kloster, hvor vi overværed.e et bryI1up, noget af den i hverl faLd..

Nu var klokken ved at være 12, så vi sku1le tilbage og have noget at spise. Efterat lave spist, var der arangeret en tur urt til- et vilclsvinereievat. vi var vel
en 6o motorcykler, da vi startede og svinene fili: d.a sikkert også et chok, da vi
nåerie derud, de Iøb forvildet mnd.t mellen os på vejen gennen"skoven.
Der var kormet en fra Køber:harm på en MC1!o, oåa rravn tri-t"p, han havde lige fåetgips af benet og gik derfor ikke ret godt.
0n aftenen var der prænleudaleling og lotteri, Ifuumtap fik en l. plads for mc und.er1ll ccm, ieg va'dt en flaske vin i lotteriet, og cle ta;ere aer eilers gled neti,blev hen på aftenen tiI en pæn 1i11e brændert.
IOrumtap og ieg snakkede om at køve over Niirburgring hjem, for at se T1,-løb, menvar nu begyttdt at regne og vi troed.e d.erfor ikke at det ville blive tø:rrejr ti1
morgenen. Jeg slingred.e så hjemad. for at sove.
om norgenen regned.e d.et stadigvæk, og l(rumtap kom ikl<e ti1 tirlen, så efter at have
sa€t farvel tiI Gerhard.ts flinke forælclre og brøtire, gik turen uå rrj "ra kl. 1o.oo.
Jeg var snart ude på autobanen og så var der lar,, 75o Iø hjem. De blåv tilbagelagt
uden uhel og jeg var hj en,ne ca. k1. 1p.oo efter en virkelig god oplevelse. 

a]r.r.

orr"al,g a"r, 25. jrrni er der

ORIENTERINGSLØB

i s.M. c.

d.et
om

Vi starter fra ESS0 i Borrmp.

Bovmp ligger 1o km fra Aabenraa mod sønd.erborg:.

Der startes kI. L9.3o, men kom i god tid.e da der
er en d.eI oplysnin$er at få inden starten.
Kort skal bruges,
1211 Sønd.erborgr

d.et er Geod.ætisk fnstitut 1:1oor ooo 
-----som o€lså kan købes ved startsted.et.

H.rruE.blyant, kompas og kort (uden kornpas går det vel
også). 

- 

S" yl. C.

fY
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' å * , u B M ø D E o N s ) A G rr)-
tr'or fremtiden vil S.M.C. holde klubmød.e hver onsdag aften.
Vl møcles det sædvanlige sted vecl stranden i A"abenraa kl. 2o.oo prc.
Tkl<e-merlLemrer er også velkoumen ti1 orientering! I !

Sestyrelsen.
8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

MEDI,UI'IMER-MEDI,EIiIMER-}IMI,EII4MER-MMI;EIVIMER-MEDLH{MEA,-MEDI,IN4MEN,

Ja, clem mangler vi. Der er tia mange flere motorcykl.ister her i sønderjylland., end

tle 5o S.M.C. består af.
nem skal vi også have med., og derfor laver vi nu en 1i1Ie konkunence om hvem d.er

SKAITER FIEST MEDI.,,E[{MER.

Skaf I qye medlemer, og rlu får en 1iI1e ove:raskelse.
Brug venligst de medsendte indneld.elsesbLanketter og HIISK navn og roedl. nr. bagaå.

Cod jagt. S.U. C.

777777777777777777777777777777777T t77777777777777777777777777777777777777777777777

S.M.C.rs t r æ f f e n

Vi skal have no.Ie forslag tiL et treffenmærke.
Itrar i en ide, så kon roed. tlen, der er en præ@ie ti1 d.et bedste forslag.
Træffenet holdes på Kal-ø 8.-!.-1o. august 1969.
Foresla€ skal være retlakticnen i hernte senest onsdag d.en L8. iuni- 1969.
66656665666665665666666666666666656666566666666666666566566G665666666666t6U6866656

Isle of Manil TT

S.M.C.rs ferietur , blev ikke d.en store succes, der har kun nelclt sig tre ti1 tu-

nen tred.ie er imid.lertid kørt galt og fået brld på bekJrenet, så han kooner altså
i}*e med..

Vi andre tre starter fra Esbjerg, 1ørda6 tten ,1. noaj kl. l8.oo.
Steen.

5555555555r555r155555555555555555555155555555555555555515555r555155555551555555555

Onsdag den 18. juni

DISKUSSIONSMøDE
på, Ka3ø Sadehotel kI. 2o.oo.

s.M.c.

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

KONIlNGEN[???
Det er stad igvæk kun halvtlelen af S.M.C.rs med.leaner, cler har fo:rsret aleres Detl-

leroskab.

Hvorfor kan der ild<e betales tiI tiden???

trbisten for indbetaling af kontingent er jo J.. naj (se S.M.C.'s Love § 5) så i
roå slqfnde jer 1idt. Sestyrelsen.
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Hvor. va_r i henne si.d.ste hleek-eJrd????

IIar i oplevet noget sjovt på en nc-tur, vi1 vi anttre gezne høre on det.
Nu da somerferien snart komer, bliver der vel en.nagse at fortæ11e on.

S0MMB,E{S SDSTE BESffiMI,SE af en tnc-turr vil bLlve belcnrnet tiL S.}LC.ts general-
forsamJ.ing tiI septenper.

På side I har vi de første beskrivelser af ture ti1 udlantlet ned zielfahrt indsenalt

af nedl. ar. 4 og rnedI. nr. 1.

s.M.c.

fro r/, /r
fu der nogen der \dl med til Berlin den 2o,-22, jwi.
De der ex interesseret, kan koure netl på KaIø 3a<Iehotel ti1 clisLuesionsnødet onstlag

den L8. Juni, så kan vi snakke om turen.
Steen.

lied1. nr. 47 - J ørø Peter Sranderup

har været ude for et u.}.eLti, da han på vej hjen fra Sønderborg måtte brense hfudt op

for en herseløs W (kvintlelig kører) og skred ud Eed sin oc.
IIan var så uhelclig at ra,me fortovskanten ned hoften, son tog skade.

S.U.C. har ønsket gpd bedring necl et rac-byggesæt.

S.M.C. vil for frentiden strå tiden ihjel ned et mc-byggebæt ti tle uheldip ned.lenroer,

hvis clet komer os for øren. 
S.I,LC.

Juni rlro af

KUBIKKEN

komer først i ju1i.

Stof (SLD og Easc notltage s il*e ) skaL være rerlaktionen i hryide senest den L5. juni.

6



SIDIN
DffiPR§@ E=:Yil"åål"=""
ur. elastisk svørnmerhrs . .. . . kr. 215 roo
Sportskarburator - 2o mf m . . kr. 75 too
NGK nikkel-tændrør (racer) . kr. 15,oo

Kom el1er skriv.
Send.es overalt pr" postopkrærrning

It lra"rsen trimtt
IIrt. Vald.emarsve j 11

51oo HADF,RSLEM

5oo ccm 3SA

1954 1cy1Ii.nder.

trbemtræd.er som ny.

Sæ1ges for Booroo kr.

Svend. Philipsen
Jomf:rustien 24 54oo Sønd.erborg

tIf. (oaizru61

Har i noget at sæ1ge, MC, resenred.ele,

motortøj, mc-blad.e m. m.

EN ANNONCE I KUBIKKEN

2 stk. HOIIDA

1 stk. CB45o motor
1o. ooo h -

CB45o motorer

komplet kr. 2ooo, oo

stk. C345o motor
d.elvis komplet kr. lJoo, oo

stk. karburatorer for CB45o sælges.
kr. 5oroo pr. stk.

Svend. Philipsen
Jomf:rrstien 24 - 6$oo Sønd.erborg

t1f, (oail 21461

så har vi modtaget de r**"::-trHt:=:::"'
Stømelsen er aftegnet her til højre. De fire felter er
i rød.t.

Bagstykket afrives og det tynde mærke er klar ti1 at
sættes på. Sørg for at sted.et, hvorpå mærket klæbesr er
rent og g1at, nfu mærket først er k1æbet på, kan det un-

cler i::gen omstænd.ighed.er flyttes, uden at tage skade.

*,3,5[J*.

{$#ricp

PR STK.
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Nr.59 froels Hansen

6o Kaj Hansen

51 Ove Østergård.

65 Poul pettersen

54 ttelmer Anthonsen

5T Britta Jessen
72 Karen Da^m Eriksen

71 H. Lieberg c/o H. fhomsen

7 4 Er,w. Poulsen

75 Egon Ped.ersen

7 6 Chr. lassen

78 Tonny Nj_elsen

79 Hans Erik Ped.ersen

E1 Nis Peter iiansen

B2 Gr:nrrar And.reas Gerlevsen

81 Henning See1k

84 Flemming Iangel

85 Preben Ludvigsen

86 Per Jørgensen

BT hlandy Hannemorr:r

BB Paul Petersen

89 Anker lhistensen

9o Christian lfuogh

91 Erling Lygum ped.ersen

And.elsbolig 1)
MC;BSA Gold. Star

Søgfud
Suzuki T2o Super Six
Østergad.e zJ.A
iiawasaki. 25o
tr'j o:sre j 15 , Stanrp
Triuloph Bor:nevi_lle I12o
E. Hansensve j 21
[riumph Bonneville Tl.Zo
G::ørueegad.e g

,,Btilowshlsr', Stlætom
Suarki T2o Super Six
Vestvej en
???
Ll. Jyndevad
???
Sterming
Irlorton Atl_as - NU [ropy Z5o
I{aj 1økken I
???
Kronprinsgade J.o2
Triurrph Bonneville [12o
Bjald.erupvej 4
friumph [1oo
Sønd erhav
??? z
Nørregad.e 11o/
BSA 65o
Lindevan g 56
IIonoa CB45o
i/iolve j L9
[riumph Borureville T12o
Skorre j 11a
BSA
Egernsund. Tegle lementfabrik
Industrive j
???
Skod sbø1
???

???
Degnevænget 9
???
Rytte:rrænget 17
???
Ituoghvej 2l

- Blvll{ R6gS

5lq Ri:rkenæs

618l Kliplev

6Jlo Broager

51oo Haclerslev

67 oo Esb j erg

65oo Vejen
52oo Aabenraa

672o Nordby

517l- St. Jlmdevad

5462 Svenstmp

64oo Sønderborg

/n
o /oo .ujsDJerg

6ooo Kolding

535o Kollund

/n
o /oo .u.jsbJerg

6!oo Sønderborg

64oo Sønderborg

64oo Sønd"erborg

55to Broager

61lo Broager

6le, Rinkenæs

55oo Gråsten

6!oo Sønderborg

6f oo Esb j erg

Giro 75 1r-, 25 og du mod.tager straks et kort.
ReC.

Send. 18, oo kr. på

-
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