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KONTINGENT

Kontingenten for vinterhalvåret 1. -1o.
1969 ttt l.-4.-1959 bedes betat_t se-

nest ju1, C.a der nmngles penge ti1
clubbens arrangementer.

Så ses vi også på stranden

SØlVDAG EFTERMIDDAG

Nu er d,et snart vinter,og d.e mørke aftener er begSmdt- De d.er bor
yd.erkanterne s1øjer d.en af med at komme på strand-en om onsd-agen.

Men nu får de chancen for at sludre med mc-kammeraterne ved d.ags-

Iys. sønd-ag d,en 2j.-11. kl. 15.3o mød.es vi a1le på strand.en ved

Aabenraa, og kører en tur.
mod. Tøncler

Æ-l@asil
nod Kllså 2oo m

t/./'// /

mod. Haderslev

/)Z/
///Ll!'R 1

Det er stad.ig onsdag aften præeis k1. 2o.oo vi kører fra strand-en.

Red.. adr. ; Steen

Cfubadr: Syd.jysk

H. Erikseny,,Biilowshusr',
MC-club, Nørregad,e, 619t

Styrtom, 52oo Aabenraa

Iijordkær - Giro 15 11 25



j

mill-tære skrive.lser kunne stalten
Haderslev kagerne endeligt gå

ste s!empe1 pa Hadersl-ev politista-
d,ybtgående forkl-aringer oB for=

nerpå startede jeg min knallert SUZUKI B IO0- fIScem - og kgr=
te mod Randers. I Skanderborg blev jeg overhalet af Ernst rder stolt
som en pave kom klrende paa sin YAMÆIA - Yr 2. Han havde dog ikke tid
til at vente paa mig.Da jegrefter at have faaet stemplet i Randers,o
varnaaet op paa den anden sJ.de af Aalborg, mØdte jeg Ilse og Slagter,
sonn ogsaa skulIe ti} Irappenkamp. Men heller j-kke de ville fØlges med
mig.! !!- I Frederi-ksharm var je§ ved at kØre en kat og en bil ned,
men ell-ers'kom ingen til skade. DErpaa gik turen tilbage ti1 Vejlejeg vil1e-kfrre mange kilometre, min knallert er jo en hel kj-lometer=
sluger. Vejle blev pgsseret kl-. 2+OO og kursen blev derpaa sat i ret=
ning af Hol-stebro, .hvor kæd.en maatte justeres !

Paa vej fra.Holstebro til Esbjerg begynd,te-mj-ne øjrLe af en el1er
anden mærkelig giund at vil1e'Iukke s-ig. Diagnosen, som jeg selv stil"
]q4e. Lød Påa: i,/langlende sØtm, træthed, ugidelighed, oB at jeg havde
tid. nok. Recepten 1@d kort og'godt: I times søvrLl F@l.'gen blev at jeg
standsgde, rul-l-ede soveposen-ud.'i- grpftekanten, kr@b 1 den og sov den
retfærdiges skørhedssøvtL - ak, hvis d.et bare viIle hjæIpe. God.t. en ti*
me sene?e vaagrlede jeg atter veil lyden'af en stor l_astbil. Godt stiv
og kqld i hel-e kroppen, stod. jeg op - ud.en at være blevet spor sk/n=
nere og kQrte vid.ere mod Esb jerg.

Efter at være kommet gennem Ribe og kØrte mod Haderslev, kom mit
gamle ned.arved.e jægerinsti-nkt op i mig, i hvert fald, saa bedst som
jeg k@rer 1morgensolens gyldne skær.r:saa sj-d.der jeg pludselig med en
særdel-es levende agerhgne i skØdet: Men den var nu for }ill-e saa jeg
smed, den bare ud til h@jre.
P"- je.g. kom til Haderslevr. hvor jeg i fqlge kundglrelser, skrive.l-ser.
befalinger m.m. rskulle aft;ene min værnepligt,-ogsaa l@rd.ag formid-
dag fra kI. O7JO.Men kI. 0800 gad jeg ikke være der 'Iængere, hvorforjeg kort og god.t stak af og kØrte.videre niod. Itzehoe- mit }il,le for=
svind.,ingsnurnmer er ikke blevet opdaget. I ltzehoe tog det mig næsten
en time at:firid.e poli-tlstationen. Efter at have fundet d.en, kØrte jeg
d.lrekte ti1 Trappenkamp, hvor jeg ankom kt. 1200.

Der var m/dt en hel de1 op fra S. M. CJ, heraf er\ 5-6 stykker
som havde kørt med i zi.elfahrten; G1lnther havåe som sædvanligt smidt
glt stempelkort væk, Ernst Sov 17 tlmer, Egon køTte MZr Ilse og
Slagter kørte tfir.for saftevand., saa ingen af dem fik topplaceri-nger.
DunStaLlfid.userne fra Eshjerg var paa deres sklrurende blanke'og l-ar=
mend.e maski.ner'kØrt.direkte ti1 T:rappenkamp. Kan di.sse kvalitetsln =strumer:.ter ikke kLare en rigtig langtur??? selv fik jeg IjB]2 point,
hvilket var nok til- en 3. plad- i klassen 100-200. ccm (tiffytke-reå.)
S rrl/I.C.' fik en firl globus som præm1e for sin B. 'plads .ffiI:--ffiys=tig L@rd,ag aften, kgrte vi hjåm sgnd.ag tormiaaåg.

3i3+''ffi å,'3'

I4angler du numre af Kubikken, S.14.C.6 1ove, indmeldel-sesblarrketter - send. os d.a

et li11e kort.
Kubikken nr. 1 og 2 t96e.'mr.
Har du et nyt medlem, seno et

1, 2e 3, 4, 5 oS 6 1969.

kort til Rec1" - og vi ord.ner resten.

s.ii. c.
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Yamaha Club'-i Aarhus inatf a aån 20.9.69.-. Septe-mbei - xaaåan'f 
- ja

hvad er det egentlig for noget? Det er en hyggelig lftrd,ag og søn-
d.agi med. orienteringslgb og 19jrbaaIr.oB lidt til ganen.
Det .begyndte lQrd-ag kl. 1400 med ca" J0 km orienteringsk/rsel, med.
indfagt "specialetappe" og klrsel paa et ca. Ir5x[ langt brædt, a.l-.
le var ved at skide i bukserne for at ralnme d,et brædt. oE saa varde! bluf , naa der var andre yd,erst tvivlsommd dtapper'saåsom skov-stier og'markskel
$nes-te uheld skete for en MZmand fra Brgnderslev, han kørte t@r for
lenzin og maatte skubbe 6 knr paa grusvej, naa han naaede ogsaa i
maal med en del strafpoint.
Kl . ca. 190.0 var der spisning paan'Sl-ottet" (klubbens hus) og kI.
2000 startede orienteringen igen ved mlrke, samme rute, men poster=
ne var flyttet * :

Såa var der tid for baalet, og-da d.er endelig gik ild i pind.=
nene og Ølkassen var kommet ud, saa begyndte det at regne. S@nCag
Morgen bød paa kaffe og rundstykker,-havetur tif i{ie}s Ebbesdns egt
samt præmieudd,eling. De kan ikke beskrives, de skåI ses.

. AIIe tre præmier bl-ev i klubben, nemlig med l-.,ej-f Degn: påa en
Yamaha Yr.f .-I37 poi-nt, Kaj }Tielsen, Kawasakl 25O 49 p. tr'lernning
Hermannsen Suzuki T 20 - 79 p.

Det var en mdget fin Vfeek-End.
P.,S. Desværre kan d6r heller ikke der saml-es nogen stØrre skare tit
o:cienterringslØb' .er var kun ti deltagere 

Liedr. nr . ,5: Er,lk.
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, JAGTEN pÅ pOrarni\ :

r aar vilre ogsaa jeg hente noget at pudse paa. Ja ja, tag clet nu
roligt, 

. j"g'mener selfllgelig itte et-gammelt vrag åf 'en ttn.c. , der
ilil geilgg_op, næ11 tværtimod,.ieg nener saadan ei- s6d 1i11e pokaltil at sti-fle paa !y1den, Hvad.fanclen vil- han nu med saadan eå, erder sl-kkert T.ns.9 dår vil s_pørgg. Ja kære ',r"rrer, som sagt, deå kanpudsesr desuden'kan den viftes undel næsen af korirpisarerle j :-nat:-f
cle besvirner af misundelse. Hrr6rfs4g. beskaffer rai. sig nu Åaadan enfyr? Svaret er enkeft . lVlan delt ager i en Zielfp-hrt . Uvis I ikke erkfar over hvad en Zielf'ahrt er t foreslaar jeg, at I gransker l-idt i
"'Kubikken " marts 1959. Min fårste Zielfahr['gik til Ble1efeld. _.i] 1959 . lflin.and,en gik ti]_ Eckern=

i} frappenkamp. Som sagt saa gjordt.
med data, og saa spyttede den re=
ning, I0 stk. kontrolbyer og 23 tim.

fr1d, men d.en skulfe jo synkes.
.__:_. Fredag d.12.Sep.kl.I43O- frj_ fra arbejde. KL.tro5 åfgangsstem=pe]. paa Aabep.aatpost.-Tankstop i Cristiansfeta.-Stempel- j- V; j'I;'.-

ivlødt Ol-av i Skand,erborg. - Stempel i- Randers. Tankstop i- Roia Stov.
- Stempel i'Frederikshavn. Tankstop i St@vr:-ng. - Stempel i Holste=bro.- Tankstop 9g st_empel i Esb Jerg. - Tankstop-i Krusaa-. stempel
1_E19nq!ofg. Saai':. kom det uundgaåe1ige., rLed.erlaget I fi:,,skoen.Kl. 2+OO blev jeg overmandet af selveste'Ol-e tuk6je.'Efter kun 9 tim.i sadlen maatte jeg bide i det sure æble! Jeg snorkede i 7 tim.!!!!!:
Pokalen var r Øget,.

lv{edI. Nr. 4 rrlVlike Hai}wood"
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,,Mike's" og min tur til- i{iirburgring"

Onsd.ag aften den B.-1o., gik lfike mndt og spurgte om nogle vill-e med. til Niirburg-
ring den 11.-12. oktober, da han nåed,e tiL mig, sagd.e ieg ia.
Hvis nogle stykker af d.e ærede med.lemmer ildre er klar over hven Mike er, er d.et ham
med de nøjagtige tophastigheder 167 ,189 og i d.en dur, skulIe d.er endnu være .nog1e
styid<er, d-er endrru ikhe er klar over, hvem han er, karr d-er nævnes, at han som regel
er sjuske langhåret, er d.er stad,ig'nog1e der tvivle:r, ti1 dem kan siges, han kører
på en japansk rmrnd.harpefabriks affald.sprodukt.
Vi blcv eni-ge orn at starte fra strand.en fred.ag den 11.-1o" kl. 1l.oo, og at lvtike
skul1e tage telt med.. Jeg ankom til strand.en k}. 1!.oo, og gik ned. og }od. rnit vand
op ad. en bad.ekabine, d.a jeg kon op var Ya^mahaen kommet, men ud,en te1t, det havd.e jeg
d.og forud-set, harr er nemlig hel-ler ikke sær1ig tilregnelig, så jeg havde taget mit
eget ned.. Vi startede i tæt tåge, som dog hurtigt letted.e, Lå, vi kom over grænsen,
så sl«rIle d-et jo til at gå d.enred-ad, men best som vi var kommet igang, sl«llle Yama-
haen jo ind og tanke, og sådan var d.et hver gang, så jeg måtte jo køre_:ned. ko1d. mo-
tor hele vejen, så.. på d-en ba.ggrurrd kan han jo sagtens gå nrndt og prale ned ai ha.n
kan køre fra mig.
Vi ankom ti1 Ad.enau k1. Zj,oo, hr.rnd.ekold-t var d-er, jeg nared,e ham med. jnd. på et li1le
sted. hvor .ri fik et g]-as ø1, hvorpå" vi kørte op ti1 banen, hvor d.er var noget-1unere.
r/i rejste vi11aen, og sia:Ile have noget luft i madrasserne, d.et viste sig så at d.en
ene Jd.ie del af mi-n var punkteret, d-et var jo dejligt, vi kom dog i poserne.
Næste morgen stod jeg op kl. 7.oo, men lft-ke var jo ikke ti1 at få 1iv i, ikke før
jeg fortalte, at jeg ha'rd-e fået cn fribilei ti1 1øbet, da kom han op, men det var
jo forsent, den kære mand var gået"
Det d.rejed.e sig om d.e tyske juniormesterskaber i TT.
ner var træning for alle l<lasscr om Iørdagen sa^rot l-øb for 5occm og l2Jccm kl-asser-
ne. net sfutted.e midt på eftcrmidd.agen, og vejret var strålende. lri luftede 1id,t
rund.t j. omegnen, hvor d.er var rig lejlighed. tiI at få kåben ,,s1idt ti1".
Sønd.ag morgen viste det sig at være lige så svært at overbevise l{ike om at d.et var
d.ag, det lyddedes d.og. Ier 1å en tæt tåge olrer banenr ca. I -bime før l.øbene skul1e
bcgynde var den ikke lettet, så ue:t så noget tvivlsomt ud.. A11igevel kørte vi ud
til ct god.t srring, som vi også stod. ved. om 1ørd,agen, d.a begyndte tågen at 1e-bte, og
starten gik til norr^ral tid. Samtlige maskiner kørte rrd.en kåbe, så vi i«rnne se d.riv-
.rærket, og C.et var slet ikke uinte.ressarrt, b1.a. cn Linto looccm, to Aermacci rooto-
rer bygget sammen, og en )5occm Honcla med {)o top, t 15occm klassen. Så var der cn
B:6ra 4 med sid.evogn, den bestod. af to 2Joccm Hond.a gl. modeI, tilsyneladonde en me-
get hurtig maskine, d.er ]«rn havd.e den fejl- at nenden kørte i tomgang gennem svingene,
i sid.evognsklassen var dcr d.esud-cn en URS, d.et er jo he11er ikke hvcr dag rnan ser
d.en ud.en keibe, og så en 7-B.ooo BM,/" I )ooccm solo, var d.cr et lignende forho-ld,
blot med llonda 45o son d.en d.ominerencle.
Stærkt blev der kørt, nye rei<orcler i samtlige klasser.
A1lered.e kl-. 1z|.oo var i{C-løbene s}ut" \ri fancfi; et sted. hvor vi- fik et god.t måltid
mad,, hvorefter vi bcgav os på vej hjcnad-, ad- alletiders omvej. llike kunne be6grnd,e
at se bund.en på tankcn, så vi nåtte ind cg tanke, den førstc lukl<et, men der var en
mønttarrk, den virked.e selvfølgeIig i-kke , flå, vid.ere til næste. Sarnrne ned.sl-åend.e re-
sultat, d.er var dog ingcn mønttank, vi forsøgte ct par stykker, nen med samme resul-
tat. Vi blev så enige cm at i de egne ligger folk på lceæ med næsen oppe på altret
og d.rikker s.lrt vin ore sønd.agen, nå vi fand-t endelig en hedning, indre r l{dn, som
ville sæ1ge et par d.råbcr, l)a var i<foklcen også 1J.lo, til orientering kan oplyses
at der er ca. 7o lan fra iftirburgring til l{ølnr så et par sekund.er varr der jo tabt.
Det gik enc1eli6i hjemad., silcke en-Lrafik, to tætte rækl<er d-et meste af tid,en med
6o-lo km/tr;a, undertid.en holdt d.e helt siill-e, vi havd.e jo stad.ig ?oo }mr hjen og
vi skr-rIIe på arbejde marrd-ag ii1. 7, d.ct var lige vcd at brive for surt.
Mell-em Har:novcr og Hamborg stod Cet helt stii1e på g:rrnd. af en meget kort vejspær'J.
ring d.er d-æklced,e den enc. vejbaune, da vi harrde passeret den var der også 1uft, og så
blcv der lukket op, sårlan omkring l.4I,429 t«t/t.
Så kon turens eneste ,,uhe1d-". Olienind.en på min fantastiske BMd rasled.b Iøs, så olien
væftede ud-, yanaham:r,nden, der eilers havd.e kørt fomest på helc turcn, på gzrrnd- af
d.e h.yppige tan-kbesø3, l<ørte tiifældigvis bagerst, så det blev opdaget i tide, resten
i:.f turen g:-k god,t, vi va:r i Aabenraa kI. 24.oo og jeg var hjemme k1. ol.2o.
E: strålend.e r^reek-end, for Uo ]<r. til benzin, man og bi11et (frilittet), og ca.
l-9oo lsn ial-t.

Bl&/ hil-sen - MedI. nr. 15 E'rik
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Bliver motorcyklisten i
konsta,nt sid.evind (fra
venstre) overhalet af en bil,
vi1 har:. pludselig konme i 1æ,
og mens bilen er tæt ved. hans
venstre sid.e, vil naskinen s1å
et slag mod venstre.

Motorcyklisten overhaler _ og
bliver sa^mtid.ig selv overhalet.
ner er kun ca. en meters afstand-
t1l hver af bilerne, og der skal
i-kJ<e meget slinger i talsen hos
nogen af partezne, før det går
ga1t.

Et godt råd ti1 motorcyklis-
terne e

Kør mid.t i vognbar.en, enten
det er højre vognbane e1ler
overhaf i ngsbanen.

0IC

f. eks.
Opel Rekord
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DEp. IAGES trOR IIDT Hm[SrN TII DE TOHJULEDE MOTOEKØRETØJER I TRAJ',IIOG,T, iutÅSire FORII

MAN SOM BItfST ILLR mI Tm{nm{S TrL AT SÆTTE BEGRE'BET ,,ULYI«E?I I FORBINIELSE I/ED ANDRE

TFÅIIKANTERS STØRREISE. I VIRIGLIGHEDHI BØR MAN O-\TEIHALE mV MOTORCfKEI EttER mi

SCOOTER PÅ NØJAGTIG SJ\MVtr MÅIN, SOM NÅR ]'TAN OVEFITAIER N\T ANDO{ BILIST.

Man kan ve1 nok blive enige ofur, at der ved enhver bilkørsel- er to evigt gæ1d.end.e for-
nålsparagraffere §t-) man skal transportere sig fra her til d.er. §Z) man skal und.gå
ulykJrer e1ler uheld mel1em her og d.er. Selvfø1ge1ig l«rnne man ved.føje en tred.je para-
graf om, at man ikke skal sætte si-ne med,trafikanters nerver og evner på a1t for store
prø:rer mellem her og d.er, men vi går ud fra, at der køres korrekt und,er paragraf 2.
Dette k4n næppe være fremmed. for nogen bilist, og enhver er ve1 indstill-et på at
overhold.e d.enne simple 1ov. Når man starter, ved man, hvor man skal hen, og Inan
ønsker ikl<e at komme ud for d.et mindste uheld und.ervejs.
Ild<e d-esto mind.re er d.et mærkværdigt at se, hvord.an mange bili-ster administrerer
§2. tUan sætter begrebet ,,u1ykke" i forbind.else med andre trafikanters størrelse. ftr
lastbil- skal man passe gevald,:-gt på, for d.en er stor og tung. Er stor persorrvogn skal
mall passe på, for den er simpelt hen stor. Er lilIe personvoSn behøver man ikJre at
passe særlig på, for den er ikl<eret stor. Er motorcyklist behøver man i $rund-en slet
ild<e at passe på, for den er så ubetyd.elig 1i11e.
Det 1yd.er som et fjollet postulat, men prØv engang at kontrollere Deres med.trafi-
kanters - el1er måske Deres egen - reaktion i forbind.else med. d.isse kate$orier af
med-trafika.nter. Ehdiru bedre er det for så vid.t at have førerbevis lige fra solo-
motorcykel ti1 tung lastvogn - så kan man for aLvor få bekræftet ovennævnte påstand..

(fortsættes næste side).

rl -(4o
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(fortsat fra forgående sid.e) .

lad os f.eks. sætte os op på en solomotorcykel og se hvad. d.er sker.
O\EF]IAIER }{M E[,I I\MTERS A-I'STNND
T)et er korrplet 1i.gery1digt, om man kører på en scooter, der ikhe kan opnå større has-
tighed end. 75 lon/t, e1ler om marr kører på en kraftig motorcykel, d.er nok kan opnå ,

en ganske betyd.elig tophastighed., for man holder på landevejen trod.s a1t en rimelig
marchhastighed. - bilisternes opførsel er den samme, for man fylder det sarrme i land--'skabet.
Vi kører først på en scooter e11er Iil1e motorcykel, d.er ild<e kan gå over Bo tøft,
og vi begiver os ud. ad. en motorvej, hvor vi som lovlydige borgere holder så tæt til
Ltø7te, ,som henslmet tiI den øvrige trafik ti11ad.er". I dette tilfæ]de er d.er egent-
1ig ingen øv-rig trafik at tage henqm ti1, for vi er simpelt hen d.en langsomste kate-gori på vejen, bortset fra visse lastvogne, iler egentlig ikke har betyd.ning i d.erure
forbind.else.
Vi bliver uafbmd.t overhalet af bi1er, hvilket ligger i sagens natur. Der er bl-ot d.et
at bemærke, at bilisterne nød-ig går'over i overhalingsbanen, med. mind.re d,e nogle få
hrndred-e meter 1ængere fremme skal overhale en personvogn e11er en lastvogn. Hvcrdan
tror De i gzund.en det er at køre med f.eks. 75 kn/t på et to-hjulet køretå1 helt udei højre side af højre vognbane, med-ens man bliver overhalet af en bil,.d.er kører 1{o
t«n/t miat i højre vognbane og altså kun en meters afstand- fra ens eget køretøj?
Masser af mennesker har imn kørt bi1 og a1d-rig and.et end cykel af tån5uted.e kåre-
tø7et. Mange cyklister har på vore hovedveje, hvor der iklce er speciel cykelsti,
sikkert ofte gjort d-en samme erfaring, men cyklerne kommer iklce på motorveje, hvor
d-e hel-t store ha-<tighed.er opnås med bilerne, og fiem for a1t køyer d.e selv me6 enret beskeden hastighed.
Bj-listerne har dog a1le et erfaringsgruldlagl som d.e blot ikke udnytter. Enhver no-
genlrrnd-e erfaren bilist lnar prøvet at opholde sig i sin bil, medens deruee stod. parke."
ret ved vejkanten, og med-ens and.re bilister kører forbi rned. norrnal, men dog mod.årat
hastighed-. Indrøm d-et bare, d.cr komrner et mægtigt ryk i vognen af d-e forblkørende
vognes lufttryk. SI«r11e d.ette lufttryk i grr.urd.en blive mind-:ce, ford,i vognen bevægede
sig forbi en kørend.e motorcyklist?
ET BAIÅ]VCæROBLEWI
En and-en ting må man tage i betragtning. Et to-hjulet køretøj'har et balanceproblem,
son bilisterne ild<e har. Hvis man i vindstille skal-d.reje ti1 venstre, skal man kun
hæl-d-e køretø1et tiI 'renstre, så går resten af sig selv - d.et kan erhver huske fra
alnindelig cykelkørsel. Hvis man så får en kraftig si-d.evind, fra venstre, må ma^n til
gengæId hæIde køretøjet mod vind.cn - altså til venstre - for at kume køre lige ud..
I{ec1 kraftig sid.evind. fra venstre må en motorcyklist altså hæ1d.e sin maski-ne lidt nodvenstre side for at køre lige ud,, men i sarme øjeblik sid.evind.strykJ<et forsvind-er,vil hans maskine uvægerligt s1å et slag ti1 venstre, indtil han får den rettet op i
d-et lod-rette p1an. Bliver han med. konstant sid.evin,L overhalet af en b.i1 viI ha,plud'se1ig kommc i 1æ, og med.ens bilen er tæt ved. hans venstre side, vil maskinen sIåct slag ind mod venstre. Det 'er slmpelt hen en naturlov, os tj-iisten bl-iver lovbryd.er,hvis han overhal-er notorcyklisten ud,en tilstrækkelig afåtana mellen køretøjerne, men
d'e fyslske og d-e jurid-iske l-ove er ikke altid- enige, og derfor kommer et groft bnd.
mod de fysiske love ofte til- at figurere son ,,ct trænaeUgt uhe1d." j:følge de jurid.iskelove. Lad os så tage en kraftigere motorcykel-, og 1ad os køre med 11o Jst" i;[li u1 aden hovedvej e11er en motorvej. Vi må overhale en d.e1 langsommere bi1er, og vi kører -rent rutinemæssigt j- overhalingsbanens højre sid.e. nesværre vi1 det meget ofte ske, aten hurtigere personvogn overhaler os sarntid-ig. Bilisten i den hurtig"ru ,rogn beregnerganske rigtigt, at der også er plads ti1 han, nen han glemmer, at han ror å3ell-ikketikke kører i bytrafik, men d.erimod. med stor hastighed. på 

"r, måtorve;. Hvordån tror Dei g:nrnden det fø1es at køte på en motorcykel rired. 1to Wn/t midt nellern to vogne i enafstand af ca. 1 meter til hver? Der skal ikke megen slinger i valsen hos någen af detre implicered.e parter, før d.et går ga1t, veI?
Konklusionen af d-isse betragtnitgnr rå være do.nne, at bilisterne skal overhale motor-cyklister på samme måde, som de overhaler andre bilister. Da kun et fåta1 af bilisr..-.-terne vif efterkonnne d.enne opford,ring - skønt d,e ved at spare 1o sekund-er, som burd-ekunne indhentes når son helst, lcan undgå at udsætt" .-.,. rotorcyklists 1iv og lemmerfor den største risiko, må nan opford.re notorcykli-sterne til it<ke at tage lovens bog-stav a1t for højtideligt. I(ør derfor midt i vognbanen, hvad. enten det er d.en højre
vognbane e1ler overhalingcbanen - i første tilfælde er d-er lidt at g1' af, i anaåt tit-fæ]de und-går man at bl-ive sandwichct nellem to biler, rnedens man selv er i en overha-lingsraanøvre. jvll{D (f,llt_ttaaet ,,MOTOR;).

§
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Tre nr. senere skrev et med.lem af FDM følgend.e brev til Motor Brevkassen.

- DE IOHJUIEDE SKAI OGSÅ VÆRE I{ER - MMI }I V O R ?

- Jeg er træt af at lege redningsengel for d.e tohjuled,e, skriver et med,l-em i anl-ed.-
ning af MOTORs artikel- om d.e tohjulede køretøjer (,,h* er også en slags menneske",
MOTOR nr. L9), og artiklens forfatter giver sirar på tittate.
KÆRE MOTOR (elIer forhenværende kære)
- - Hvem i hed.e hule osv. er MID, d.er skriver om tohjuled.e køtetø3er? E'r han skrup-
skingrend.e skør. Han anbefaler gudhjælpemig de tohjulede at holde sig mid.t - ja, d.er
står IIIDT - på kørebaneni
ViI han måske også anbefale. de tohjuied.e at mase sig frem foran d.e firehjuled,e ved.
rød.t lys? Vi1 han også anbefale dem at ho1d.e og vente på grønt med en hånd på en fire-
hjulets skærm? Vil han også anbefale de tohjuled.e at zi-gzagge sig ud og ind. mellem d.e
firehjulede med fare for 1iv og lemmer og en ford.ømt masse ubehageligheder i form af
pl-ud.selige opbremsnj-nger og ratryk r de biler, d.enne tohjulede færdselsengel kan af-
sted.komme?
Er De skingrend,e pi-vend.e forrykt, PII{D?

Kære MOTOR. Giv den mand. plads til et clementj- hurtigst rmligt - eller end.nu bedrea
få 6n, der har en anel-se forstand på færd-selssikkerhed., ti1 at skrj-ve et par borger-
1i§e ord- til disse tohjulede trafikanter, så en væsentlig mind.re d.e1 af d.em, end. d.et
er til-fældet nu, kan l-ære, at en motorcykel, en scooter elfer en lcraU-ert ild<e er
spor frisk, når en bøl1-e sid.Cer på d.en.
Og som d.et er nu, er mind.st femoghalvfjercls procent af d.e læd.erbetrulcee land.evejs-
rædsIer, d.er kører tohjulet, moden tif dette begreb.
Og gudhjælpemig om iid<e MID oprmntrer dem tif at b1ive værre.
Jeg græmmesl
Jeg - og sikJrert flere hund,red-e tusind and-re fifehjuled.e trafikanter er ind.erlig træt
af at lege redlingsengel for disse tohjuled-e, der sJmes at se en sport i at sætte
aIle i livsfare - inkl-usive dem seIv.

Medlem nr. A 29lo15o"

SVAR Tfl I{EDIEM NR. A Z)lo9Ja
Det var sanclelig;et højst interessa.nt og lærerigt brev, De har slcevet" Vi motorskri-
benter regner jo normalt med,, at oet vi skriver, b1i-rer 1æst nogenluncie ord.ret, men
d-et er altså ikke tilfældet. Den genfortæ1ling, De giver i Deres brev, har i hvert
tilfælde ikke noget tiffæIles med den artikel, jeg har skrevet i MOTOR.
Først spØrger De, hvem i hede hule osv. I\{ID er. De tre bogstaver står for l4ogens
Hjeln Damkier, men det kan jo såd.an set være 1igegy1cligt, når De får noget helt andet
ud af artiklen.
Der står f.eks. ingen sted.er, at de tohjuled.e skal holde sig midt på kørebanen. .Det
er nu d.a meget god.t at have grundbegreberne i ord.en, inden man kaster sig ud i en
færdselsdisl«rssion. Jeg anbefaler motorcyklisterne at køre midt i vognbanen und-er en
overhaling, da de dermed. forhindrei en overhaling i tred-je position - d.esværre en
meget almindel-ig situation for motorcyklister. Jeg anbefåler 11ge1ed.es, at motorcyk-
listerne og måske narrnlig scooterkørerne ikke kører aft for Ia:rgt ud i hø1re side af
d.en højre vognbane, for så har de ikke noget at 97' af, når d.e bfiver,overhalet altfor tæt af en bilist.
Det var disse bestemte situationer på landevej, artiklen hand1er om, men )e skriver
en hel def, om krta.llerbkørsel i byen - De har ve1 næppe set en moto:ccyklist støite sigti forskær'ureir af en hit, medens han venter på grønt 1ys.
PIen mon ikke Deres brev er ret typisk for en overvejende cle1 af d.iskussionerne orn-
kring trafik, færdseI og si-kkerhed.. De kan ikke fordrage motorcyklister, og så C.ømmer
De alle over 6n kam. Det er dog al1igeve1 et besynderligt tilfæ1de, at De mød.er så
manLq'e unmlige motorcyklister, at De tør urlnær,me 75% af fand.ets motorcyklister tilbølfer. Jeg mød.er kun i ny og næ en tåbe blandt motorcyklisterne, og jeg kører sand.-syrrligvis væsentlig flere bilkilometer om året end. De og de ffeste andre. på motor-cykel møder jeg imicllertid en rLel bilister, der kunne stemples som bøller, der i-kJ<etager i betænhring at sætte andres 1lv og l-emmer i fare, ,"n jeg tror såmænd. ik1<e,der er tale om andet end. almind.elig uvidenhed., og det var for-rt Lorr" denne temme-lig farlige form for uvid.enhed tit livs, at artikl_en blev skrevet.
Det er da nu meget lnteressant, at te som spØrgsmåI opremser en he1 masse tilfælde
og eksempler som noget, ieg måske ville foreslå, for derefter at spØrge, orn jeg er
ski-ngrende pivende forrykt - er vj- så ikke rykket helt ud. på disl«rssionens mesttå6ede overdrev? Jeg tror ud. fra Deres brev at l«rnne fortolke Deres ind.sti11in61, og
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noget tyd.er på, at De er meget rethaverj-sk, for hvad. i alverd.en st«r11e det l«rnrre gØ;1le,
at en motorcyklist kører frem til forreste linie ved et rød.t stoplys, hvis d.er er
pIad.s ti1 harn - han skal d.a være hjertelig velkommen foran min vogn, for han vi1 næppe
foretage d.erure manøvre, med.mind.re hans maskine har væsentlig bed.re accelerationseme
end d.e, holdetrd-e bil-er.
Det, fur til tid-er virker så håbI'øst, er d.en evige kategoriseren, når d.et gæId.er tra-
fikale spørgsmål. Har man set et par mind,re kloge ell-er mindre _pæ-ne motorcyklister,
så er altså lJi/" af q_1aqs_e4 bø11er =.:rads§1d.-mig, men dejt er et-:nummer for usagligt.
Jeg s5mes, De s1«rI1e prøve at 1æse artiklen igen, for d.et kunne -{q-være meget inter-
essant at se, om ikke De får noget and-ct ud. af-den ved næste §eniiemlæsningr $is.Defor et øjeblik vi1. glemme Deres mishag over motorcyklisternes eksistens -'d.er er"d,og
trods aJ-t ea' B5'ooo af dåm' ' I*D. (,,ubroa',). -

Referat fra general-forsamlingen onsd-ag den 2!. -9;=69 på Kalø Båd.eliotel-.

Efter at Steen havde budt velkommen blev Gunther valgt ti1 d-irigent.
Steen opIæste protokollen, regnskabet blev god.kend.t (se vedlagte).

Sorn formand. hlev genvalgt:

Næstformand bl-ev:

Til kasserer genvalgtes:

Be styrelse smed.l-emmer blev :

Revisorer blevs

"Steen 11. Eriksen
Giinther Petersen

fn§off Lorentzen

Ole ,\trreriåt

Uffe Thomsen

trkank Thrane

Ernst Paul

Peter Jakobsen

Torben Mogerisen

Suppleant: Erik Thomsen

Und.er eventueft blev cler cliskuteret møde

Giinther havd.e ska.ffet fl-est med.lemmer og
Den bed-ste artike.l i Kuhikken var skrevet
mc-bog skrevet af.Mogens Da.mkier

Derefter sluttede. generalforsamlingen og

på strand.en sønd.ag eftermid.d.ag. .

fik overrakt et Hond.a-byggesæt.
af "Bu-Bur'-Bo Ørnby, Esbjergr.som fi-k

vi gik til kaffen.

en.

Bestyrelsen.

Pålidelighed-s1øbet sønclag d.en 21. -9.-69 blev en stor succes.

Der startedes med en køretur pfl ca. 13 lal opgiven rute i tre etaper.. V"a koritrold,
af første etape var d.er en specialprøve i form af stiltri-aI, me11em.2. og J.: kon-
trol-d var ind.sat eir hemmelig kontrold.post '-

Senere var der accelrations og bremseprøve og tid-skørsel på Nybølbanen.
ESon (75) var så heldig at væl-te und.er accelrations or bremseprøven og lande lige
på stregen - harr fik d.agens bedste tid: 7 sek. rent. ,

Veci ticlskørslen rante Heine (4o) fun to-tienerfel sek. fra 1, omgarlg, bed.ste iesul-
tat.

1. Egon PetersQn. S.M,C.
2. Erling Sjøho1m ASAM

1 . Ol-e Ahrendt S. M. C.
4. Steen H. Eriksen
5. Peter Jacobsen
5. Kaj Hansen

7 . Heine Johar::ring S.M. C.
B. Erik Kårsgård ASÆ'i

9. Bent Iversen
l-o. Giinther Petersen S.It. C.
11. Halvor Mad-sen ASAI4

Der deltog 1{ mc-fans, J ud.gik.
S.M. C.
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VI FORTSETTER HER RESULTATEP.NE ERA KAIIIPEN Oi\[ WM I TT Lø8.

TOI]RIST TROPHY PAA _ ISIE OE MAN.

Resul-tater i kl-assen til I25 ccm: 3 omgange (+' røB)

I. D. A. Simmcnds ( Kawasaki ) I t. 14 min. 34r5s.
2. K. Carruthers ( Aermacehi ) f t, 20 " 27 ,2
3. R. J. G. Dickj-nscn ( Honda ) I 't 2I " 10;6
4. S. Murray ( Honda ) I " 2I " .'s6|2
5 . ----J.,-4r00re--------(-E:p4a-) ---I-:-- ?2--:---4Q,Q----

U5
r35
114

km
n

il

r5r.5"
r49.5"
r49 .0u
r46.0"
r44.Ou
!1219--

35,2
59 ,4
2I rorro
43.4
45',o

2 t. 2I
2u 24
2" 26
2" 29
2,' 30
?_:__2t_

K. Carruthers ( Benne]l-i
G. Perris ( Suzuki )
S. Herrero ( Ossa )
lJI. Chatterton ( Yamaha )
E. Whiteway ( Suzuki )
!-. - 9!e! ! er ! et- - - - I -I eselc- )

r,
I.
1.
7

4.
E

9r-

Resul-tater i kl-assen til 25O ccm: 6 omgange

Resul-tater i klassen tiI 35O ccm: 5'omgange

min.
il

It

It

n

_:___

3 omgante

I " 13 * 27.O 'rr " 14 " 19.4,,
I" 15 il

I" 2I I'
00.0 " r45.o
r8.0 " r33 .5

SEC
il

It

il

lt

ll

I.G. Agostini
2. B. Steenson

I. G. Agostini
2. A. J. Barnett

( uv Agusta ) z t . 13 m. 2') .+ s . r53.o(Aermåcchi) z" 23" 76.4, r5r.o
Km
il
It

Resuttaterne i kIas. ti1 500 ccm: 5 cmgange

( uv Agusta ) z n 09 " 4o.2 'i,( rirly ivtetisse)2 " rB " r2.5 "
167.8 ,,

Ttr1 n lr

r47 .B ',r+5.o ,r

l:-I.-!1eE]e-----------(-t'41-9g eley.-)-?-l---I9- !---fr!'.?-:---!29.9----
SidevcHne 500 ccm:

I. K. Enders " ( Btuii'f )2. S. Sohauzu ( lUY,l )
3. H. Fath ( uns )4. A. Butscher ( llil,f )
5. E. D. Llnnarz ( BUI'\[ ) I " 22 " 52.O " I1I.0 ?r

6=-E-, -{..-Eqseq_____(_qee19r_)__ !_:___?2_____99= 9_:___!29:l___
uwx i xxixxxxrvJxxxxxxxrxDaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi.trxxx.ixxxxxxrxx

Qg her de hurtigste omgangstider i d.e forskellige klasser:

'l
il

I25 ccm: D.
25O ccm:
35O ccmt
500 ccm:
Sidevc,gne:

I25 ccm:Tffi-o:aas(ol)+z
2. Carruthers I8
3. C. v Dongen 15
4. J. Aureaf 15
5. r\[c11oy ( trz ) U
5. K. Anderson ( s)fz

A. Simmcnds -K. Carnrthers
G. Ag;crstini
G. Agostini
K. Enders

24 min
22il
2rn
2r rr

2+ tr

29.O
,r.8
+6.o
r8 .4
27 .8

r47 ,B
I58 15
166,5
r70 ,0
148,0

45 Point
aÅ lr
LA

17 'tr5,
12*
12"

Km

'l
rt

?t

ll

sec
il

ll

?t

It

xxxxxlxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxlxxxxlxxxxxxxxxxJixxxxitxrxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Still-in8en i WM efter lØbet paa Isle_o:l_[/lani

D
ll

lt

il

lt

il

25O ccm:
I. Herrey c 40
2. And-erson 37
1. Perris 25
4 " Carruthers 15
5. Goul-d, 12
6. Jchn 12

35O ecm:
P. I. agc§tinitt 2. Find layn 3. Car:ruthersn 4. Vizenzitt 5. Steensonw $. Ivy
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Das " Motorrad 't kØrte HONDA CB 750 foul O.H.C.

Den-nye 75Oer Hcnda er en maskine, der bl-ev ventet med stlrste spænd=
ding og nysgerrighed,. Hvorfqr? Eord.i Honda nred den 4 cylindrede ilo=
tor, dens overllggende knastaksel, med d.e 4 karboratorer, med d.e 5
Sear oB effekten paa 67 DIN-HK, endnu engang har ramt MC-enthusias=
tglnes hjerter. Paa en el-ler anden maade er al-Ie disse detaljer cg
effekten noget, der spøger i manges drØnme.

Denne luftkØl-ede 4 cyllndrede motor har en kæCetrukken
overfiggende knastaksel og 4 Keihin karboratorer. I\,totoren er indbyg=
$et pat tværs i stellet t oB saa smal-, dt den ikke virker som rnetal=
klods me11em 2 hju1. Det har varet Iænge, inden d.e japanske teknik=
kere har fastJ-agt den endelige byggemaade. Der eksistTrede motorer
med _2 cylinder-par para1eI, med tandremprimærd.rev, med tandhjulpri=
mærclrev, med 2 karboratorer c.s.v. Den end.eli-ge motor har en fetme=
talcylinderblok med 4 boringer t og ogsaa topstykket er stØbt i 1et=
metaI, Primærd.revet bestaar af 2 klder der lØber ved sid.en af hj.nd=
anden (ingen d.uplexkæde), krumtaphuset er delt horizontalt, c,B krum=
tappen er lejret i ! hovedlejer. Knastkæden oE primærkæclerne ligger
imel-Iem d.e 2 mellemste cylind.re. Motor og gearkassen er sammenbygget.
Eatc,npumpen pumper c,l-i-en fra clietanken tiI ,gearkassen, og over etspecl-al fi-Iter til- motoren og saa tilbage til ol-ietanken. Fra gear=
kassen bl-iver ogsaa bagkæden smurt.

Fabrikken-angiver 67 DIN-HK v. B0o0 Omc.r. Det h6jeste
drejningsmoment er 6rI mkg. v. 7000 omclr. rmen ved. SOOO omd.r. er d.et
5 12 _mk6.. oB 24 HK. {crapr.9 rO. Stempelhastighed ved SOOO omdr. ca.
IQrS m/see. Bcring 5I mm, sraglængd.e 53 rr,rr-. vægt med furd tank ea.2I8 kg.

Og nu til- kØrselen. Det handler sig her om en meget, meget
ar meget godt t haanden. IVian mær=
Derfor er d.enne MC, ligesom af l_e

ngen raket fcr uerfarne k@rekort-
e sige. Hvem der vil_ ride denne
t saml-e erfar:-rtger. Netop fordi
oE Iet, og maskinen saa fabelagtig
n for d,et meste er hurtigere end
0 cmdr. , 8200 omdr . var clet næsten
n/t. Meå ? pers.cner 75oO omdr : cå.
Fra O - I50 kn/t i Ifsec.Fra o - r8o i 20 sec. Fra 80 - r80 i rB sec. paa_ 7 /" stj.gn::ng fra85 I50 i I0 sec.. Femte gear trækker jævnt fua 75 y-/t.-.8060 omdr.svarer til TOOkn/t i 2. gear, I3O kn/t i 3. gear, I55 Um/t i +. gear.

Motoren arbejder fuldstændig vibraticnsi'ri. Desuden starterden sikkert med el-starteren, el1er kickstarteren.. Ved. en passenderejsehastighe,l paa Autobahneå mel-Iem I4o - l6D km/t., ved- irvilkenman en masse reserver, gaar mctcr sil_ , atman et ikke k ke vibraiioner. Drej saa tageti bu n i 1øbet sec. paa rgo kn/t.- ikk Ie=rati staaend.e scm eI qgg.et svær a æg6 dimaal denne ka ,- dd.- 3,r,"iå.[i;; ; af enskunn ,- clet er acceleratlonen fra I ast rved Ber r som kØretøjeT ikke er i ir itereundt ar, sjæ1dn tinstrumenter, men h saasaa ringe pI ov i traffikkån som


