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\-/ uUaEK TREFFEN
1970

Iørdag den {.-1. nørttes ved. gr-ænseover-
gengen i Kmså, fire S.M.C.-necilemer, fol
at køre til træffen i JrIbek.
Eeine, Kej, Karen og und.ertegnede (1ånte
bag€æde hos Karen) kon ti1 Jrlaek k1. 1{,
vi var nesten de første der nødte.
Hen på eftemiddagen kon d.er dog fl-ere,
b1.a. hrkle, Kaj Ilensen, Solvelg Eansen og
Oete. Karl Har:sen og Ieif Nissen va.r også
dernede, nen kørte hjen veal 17.oo tiden.

len srore rl--tstutnlng.
Yi fik son sædva,nIig de traditionelle
nBratrurst'r ued kartoffelsalat og ægte
tyek ,,3eer-vand".
Et bål prøverl at blive tencit men brardvas-
netr son var der for at slukl<e i tilfæ1d.e
af branil, nåtte gøre en inclsats for at få
i1d 1 traet, det kan de o6så bmges ti1.

Tre garale krakker spillerle nogle toner på
deres ga[].e violin og trækbasuner.
Prisucliielingen var k1. 21.)o og 1., 2., og
,. platlsen Aik til IJamburg.

Nn. I
2ro) m

Hjemad gik det godt og efter en gang suppe
på Gransehotellet i Klrså (Kaj-snecti; ide),
var vi hjemne ved 24.oo ticlen.

Red adr.: Steen H. Eriksen, "Bijlowshus", Styrtom, 6200 Aabenraa
Club adr.: Sydjysk MC-club, Nørregade, 639'l Hjordkær - Giro 153325
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MC.FRONTEN

YIll 1 TT på sitle 8. It
18.-19.-4. Sensetraffen på Eotel FeoslLer

ved dbeltoft, Mols
17.-19.-4. Zlelfa^hrt og treffeu 1 3ie1e-

fc1<tt, §skland
1.-!. Østrlgs GP, Selzburg

1.- 1.-5. BErgstedt treffen ned Zielfahrt
yed },liltenbe]!a/I&in, Syd.ty8klaad

2.- r.-5. Vtklagetreffeu, VErJ6, Sverige
2.- ).-5. Yestt5rsk GP, Niirburg?iug
2.- ,.-5. Starfish Xe11y, Zaadvoort-Ria.q.

Eo11ancl
1.-5. Treffen 1 trla.nblg, Eolnon vest

for St. Quentla
4.- 9.-5. Skotsk Si: Deys lhle1r&linburgh

1o.-5. Concours dllegance, Bryggar-
gå.rtlen, VEsterås, Sverige
Skønheclst=æffen for HC.

9.-1o.-5. Zlelfahrt ti1 Å1bers1oh
ved Ffinster/rlestf. §skland8.-1o.-!. Falketreffea på Grrrseborgen,
øst for Eejls

16.-18.-5. Eøglandstreffen, l{åsj6, Sverige
15.-U.-5. Eorex- Eontla.- Sternfahrt,

SEssener str. 8, Stuttgert, D
u.-18.-5. Preffen 1 tletnlk (cssR)

,1.-5. ilKu1 på 2 hjul", Fi-nspåa,
Sverige

18. -19.
2o. -21.-6. Utva.ndrertr-effen, ljuder,

Sverige (se vettI. progran)
2o.-5. Jonbo-tr'ahrt, Eo1la.ncl

26. -27.-6. Eondsru.g Re11y, nrouveuerzanal,
EolLand

On søntlegeu lstles vi k1. 11.1o:
19.-4. Tofiet I Iøgunkloste=

26.-4. Alelaoen, .ångustenborg

1.-5. StraaileurÅgberras
1o.-5. Ske,ull-ngsbankea

l'l .-r. Kollu.uct- ved faægeme

24.-5. Iakolk, ltenø

,1.-5. Graa Slot

Ulovllge MC-styl

f Statens Biltilsyn har netop vedtaget
rye tÆtemmelser lor motorcykelstyr
på de daNke Iandeveje Betemmel-
seme har været ventet i et par år, og
i den forløbne tid har bEnchens folk
ikke vidst, hvad der var lovligt den
eDe dag og ulovligt den anden Der er
adskiuige eksehpler på, at en motor-
cykel er blevet syDet og godkendt med
clip-fi styr eller højt styr den ene da8.
ior 5å dagen eiter at lå maskinen ind-
draget til et nt^ syn - og kæret på
gMd af styreL

Det sidste åE tid har der været lørt
adskillige rets$ger over hele landet
og ,or nylig er en eg at d€nne art
sendt fm retten i Vejle til Ståtens Bil-
tilsyn, 08 en h.J6teEBsg er blevet
tEEhmet oh kort tid i Kobenhavn.

De nye bGtemel*r sm er ved-
tåget siger bl a-:

'Styrct skal have 6 i torbold til mq
torcykleN slræIsa pasnde bredde,
$m ik.ke må atvitc æntligt lra Ia-
brikks noml. udLElse. Br€dden
må dot i}}e w mirdre end 55 cm
§tålint udtaG mellm styEts yder-
puokter, (*L bredeE styrtæb med-
re8I6 i-klc).. h bar iEr været ja-
paNke Mkiner, pm'har været ud-
sat lor myndiShedem6 kritik gennem
de sidste år, og her l*c fE fabrik-
ken adskillite tilbetDrsdele, sm skulle
silce m stoæ hætithed - d6væne
olte på bekGtning af mindsket ma-
nøvredydiahed i tEfikken. Udstyret
treNtill6 lor det m6te med hsblik
på dæideret motorlob, m6 har attså
kumet leveres til ståndardmaskiner.

Enhvs motorcyklist sm selv har
foretaget en ændring al det ori8inale
styr risikerer nu at blive stoppet på
vej9n, o8 numherpladen vil i så godt
som- alle de tillælde, hvor der er
loretaget konstruktive ændringer, bli-
ve ljemet fra cyklen. Endvidere kån
løreren være sikker på at modtage en
stewing Ior 8rclt ufoNvarlig køEel
hed påstand om frakendelse aI t6rer-
bevist til følge I



3

HYTTE
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14.-t5.-r.-7o.
Yi iravd.e en dejliA Ueek-end, den 14.- og
1!. narts i Åtæk-trytten. Yi hevrle Mbet
på større deltagelse (nen det vsr ve1
for ko1<It).

Så sku11e der var:nes op, ti1 tien store il-
vation.

Der vax nødt 15 nedlemer, hvoraf 4 d.e1-
tog i Zielfahrten.
Nr. 1. 01e Ahrend.t: 187 L,rfr/h

+ 14 byer = 14o point
527 point

fute : Kolding-Almind-SraEdlupdam-Chris-
t iæsf e 1d.t -Daugård.-E j strrphoh-Fast er-
ho 1t -Give-Eeuring-Ikast -Je11ing-Kolding-
L:aderskov-Miodelf art -Nyb ø1.

Ankonst kI. ]-.4.15.

trr. 2. Ileine Joharmig 177 ttft/ø
+ 11 byer = 110 point

+ 180 p. rorsent ankonst 133 ;:iil
tr[ Point

fute : Ielsted-Avnbø1-Borrrup-Christians_
y f e lat -Drbbø1-Fgernsurti-Fe1 st ed -Genner-

Haderslev-Ikast J e 11i-ng-Ko lding
Ankonst k1. 18.00.

Nr. l. Ove Østergård ,75 \tttAm
+ 10 byer 100 poht

475 point
+ 180 p. forsent aakonst 180 point

42Poir:t
Rute : Sroa6er-Åabenræ-3odufl-Christians-
f elclt-Dybbø1-Fgernsunrl-tr'e1 st ed-Genner-
Iladers Iev-Ika,st Jelling-Koltii.ng

.Ankoust kI. 18.00
Sr. 4. Karen hilsen 195 luft/l@

+ 7 byer 
=p. noint
zb) pout

+ 180 I:. forsent ar:komst 180 point
85 point

hrte : labenraa-Avnbø1-nredebro-Christi-
ansfetctt-Bbvadbro-E€ibveal- Fi1skov- Glve

Ka.ren kørte i stykker ved Srende på vej
tiI Herning.
Der blev hentet I kssser va.nd og så g-ik
vi til klennerre.
knst spillede mrsj.k og viste fi1n. Kaj
havrle et b&rd ned, med. optagelser fra
landevejen veii Egernsrmd ned forskellige
MC lytie på, såson race, optræk o.s.v.
Yi fortærede 11 dåser pølser og havde det
næg.tigt.
0n natten kom d.er 2 bussenørd, soD bLev
jagtet over hele Løjt-1and.
Sønd.ag morgen efter n:nd.stykkezne var der
koldstart son blev vundet af:
Nr 1. Peter Jakobsen lbiunph 1 spæk
- 2. Kaj Hansen Suruki 2 -
- 2. Jøme Brandenp BMW 2 -
- l. Ove Østergård I(awasaki 7 -
- 4. Kaj He.nsen Kawasaki 11

- 4. Erik Thomsen Eonde 11
- 5. Eeine Johalning lbiunph 15

Så vm tler ku oprydning tilbage, så der
vu kla: til næste (ytte Week-end. Efter
eet par tiuers forløb var det gjort, og
så gik det h.ierDad. Rm.

0RI {rERfr'rcsIøBE[ d.. 25.-r. -7 O

Der va.r nødt I d.eltagere tl1 dette aran-
gement som nere e11er nindre fik en god
tu.r. 5 ful-d.førte, mens tre nåtte opgive.
Resultatet blev:
Nr. 1. Ove ØstergErd. = 16 strrafp.
- 2. Eeine Johannilg = 46
- l. Olsv Schmid.t = e6
- 4. Kai Hansen = 89
- 5. Peter Jakobsen = 90
Tak for clen store tilslutning, nu er de?
d.a gzundlag for at Lave flere.

nm.
Så var de deri,l J
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ELEFANTENTREFFEN
197o/
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Jeg harrde læst om cletrh/rt om
det rog set filn om d.et rmenpersonligt havile jeg a1clrl-g
vset cler endnu. Derfo'r blev jeg
enig mecl mig selv om at køre tle
sma 800 km ilernecl for at se på
sagen,nemlig dgt _I!. "ELEFANTEN=
IREFFEN"1970 pa Ntirburgringen.

Fredag rrorgen d,.2.J zr:..'lO
kI.0800 startede jeg Yamahaen"
Mit første oåf var tlen dansk-
tyske grænse. Her vekslecle jeg
mine s j-clste penge.Pasmanden prø=
l/ecle at sammenligne rnl.g mecl nit
pasfotir,hvilket ikke rigtigt vi=
1e lykkes for hamrcla jeg var
inclpakket som en mumle ! I',Iantle4
med alet BTør'lne kort rystecle på
hoveclet rda han f1k øje på mln
oppakning,der bestocl af te1t,
s ovepos e , luftmadr as , smal filmsud=
styr og bandoptager o.s.\r. Mærk=
væTdiE'rls kom der clog lngen kon=
uentarer.Nu rufletie jeg incl i
Igskland.Her havcle de endnu ikke
faet rydilet sneenrmen rr41 lsng=
somt begynalt med at strø salt.
Dette føre kræwede forsigtig
kørse1roB ie8 kon derfor kun
langsomt frem. T,ige fØr Neumiins=
ter. holdt jeg første tan}stop.
Tanknanclen mente at det ingen
fc'nlje1se var at kØre i(C om.:rnteren. Rundt om Neumiinster
'::-. :len nye omkørselsesve j b1e=
,t . -::'tiigrog man slipper nu for

"M
I
K
E..

at kØre igennem selve byen.
Saltet var nu begyndt at virke
Det gptøede snesjap spr/jtecle
op på mj-ne støvler rsom ret hurtig
blev gennemblØdt. JeB begyndte
at fryse tæerne ret kraftigt.
Pludseligt fik jeg en gocl icle.
Jeg k1rte 1.nal til rrDetlev f,uis"
I Fiamborg,(som jeg fandt efter
2 timers søBen.) Her kØbte jeg
niE et par overtræksgummist/vler
samt et styrluffer.
Klokken var blevet I2OO. Men jeg
havde ingen^titl tif at spiserda
jeg vi11e nå frem i 1øbet af fre=
dagen- Jeg blev-91ædeIIgt over=
rasket,da jeg nåede ual Pa Auto=
bahnenrfor tlet viste slgrat sal=

l::.::Ltixå3":'ilx":diil" å"t']5 v
fremacl- Men akr61æden varetle kun
kort. De foran}Ørende biler trak
kilometerlange s altvandf ontæner
efter slg. rlurtigere encl jeg kun=

bøal EiE inalenfor i varmen. Men
som sagtrjeg havcle ingen ticl"
Jeg foitsatte uforknYclt m1-n rej=
se.

fortsættes

1
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ELEFANTENIREFFEII f ortsat :

Efter at .jeg havde passeret 0s=
nabriick,bågyndte det så at sne.
Det varede da he1ler il<ke ret
1ængeriatlen jeg li-gnecle a1le ti=
ders snemancl. Mecl e11er uclen brl1
lerrclet var liBe megetrjeg kunne
absolut lntet se. T11 a1 overflod
begyndte den højre cylincler så at
sætte uci.Et kort bliok var nok
til at konstatereat gnisten sprang
aIl-e anclre steder rblot ikke ned 1
t'endrøTene. VeaI næste tankstop i
I[un-ster ,købte jeg en flaske nKor:=
taktspray" !Disse chemlkalier fik
ml-n BYaml" til at snurre igenrog
vlclere g1k rejsen. Imlctlertld var
clet begyndt at bllve mørkt, og aler
dukkede flere og flere rrotorcyk=
lister op. No61e k@rte forbl, og
nogle holdt på rabatten qg repa=
reredte, og anclre hpldt på rast-
pladserne-for at få 1id.-t varme i
kroppen. Jeg fØlte mig nu knap så
ensom oA forlaclt.

Nettop som jeg cler i nattens
mulm og mfrke, kørte i mine egne
tanker r§tampetle cler en gammelnThunclerclap" mecl slalevo6n f orbi-.
Jeg besluttede at bruge den son-
vejvj-serrog lagde m1g i r/ven på
alen. TYalefi9t hørte jeg a1l-e mu=
Iige nekanlske lyale,og clens støt=
t e : n Thun-lr-rumble-rr:-mp-grunpety-
grumpety-c1ang.n livergang cler blev
lulcket for gassen, skøal der en
enorm blå stikflanne ud af udstØd=
ningsrøret. Men clen fprte mlg hur=
tigt of slkkert igennem Autobahn=
labyrintet ved Kirln og Bonn.
LiBe før Bonn fik clen 6je på et
par reparerende BMW fo1k. Væk var
nln vejviser. Jeg havde clog lkke
kørt rct 1angt, cta et BMW-Gespann
fra Berl1n alrøneale forb1. Jeg havcie
atter vejvlser. I Bonn forlocl cie
Autobahnen og søEte vejen moal
Nurburgrlnten. De kørte alesvtrre
forkertrot jeg var atter a1ene.
Men aler var nu kun ca. 50 kn. 1gen.
llge efter Bacl Godesberg overhalecle
jeg tre tlanske sidevognsekvlpager,
2 stk. Nimbus og I stk. Honda 450.

5

Så end.eligt kom Niirburgringen.
Kf . va-r blevet I0OO. Turen harrde
varet 14 tiner.Jeg r/ar alog ikke
alen første der ankon. Under cle
store træer var der a]1erede
rejst flere huncirede telte.Lejr=
bålene brændter0g der herskeale
en mærke1lg romantlsk stemning
over clette sælsomme skuesp11.

JeB søgte en e8net p.i.ads til mit
telt ,Hvorpå jeB rejste samme,
rullede soveposen ud og lagcle
mj.g t1.1 at sove.
Iræste morgen stod jeg op k1.0710
Der herskede al1er4cle travlhed
udenfor. Efter at have fået -mleyRsket, mosede jeg inal på "dori=hotellet",hvor jeg flk et godt
"Fru.hstuck'r. Resten af dagen g1k
ned at fl1re" Herved st/dte jeg
pa tre SMC medlemmerrnemllg "æB uun fra Tågholm og'BonnlE og
Slagtern. 0m aftenen oplevecle
jeg fakkelto6et t11 ære for de
dlde kammerater, T11 mldnat
hoppede jeg atter 1 posen.t

I
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MIN FøRSTE ZIELFAHRT
En morgen i narts, ruertrere oetegnet d. 14.
var en norgEn, tler bød. på littt af hvert.
nen startetle med Steen og nin bryl1upsclag,
nen jeg fik mig ta€Bt sa.noen til ai; sige
farvel og så gik roletten.
Aftenen i foreejen havde jeg heatet
Suzuki'en hos Åe61e, så d.en skulle være helt
i topfo:m.
Speclometeren stod. på 1!5Io h, da jeg star-
tecle kI. 7.ro fra ,,8[lowstms'r.
På jaCt efter en by ned A, det var AvnbøI,
der va:: jeg kl. 7.45, p& tilbe€eyejen
sagde jeg godmorgen ti1 Heile i forbifar-
ten. Så sku11e vestjyd.eme bave et f.ilLe
besøg, det skete i Bredebro ved Iøgu-mk1os-
ter, da var kl. blevet 8.45.
I Christiansfellt sm:ttede Jeg inclenfor
ved Åage Krogh, bare for at fortæ1le den
at det var huldekoldt. Vejen fra Bretlebro
var son en s§ttegravsterran.
Der fik jeg så va:oen i en time, k1. ve,r
da lo.)J.
Så va:r det D, der som nr. 4 skuLle stÅ i
alfabetet. Dybvadbro ved Kolding blev nit
må1, jeg fanrlt det også efter at være kørt
en 2o lm forbi, der fincles nenlig i-ngen
skilte eller også var de begravet i sne.
Solen skimed.e nu så jeg begantite at nyde
turen og kl. va.r blevet 11.15.
Egtvecl blev d.et næste, d.er van jeg k1.1!o
Jagten gik så vid.ere efter Give, men i
forbifarten tog jeg Filskov ned k1. 12.21,
i Gj-ve var 'xl. 12.41t Rednilgskor;pset er
præcis.
Jeg nåed.e Brarde og 5 1,o uden for, nen så
var det lige son om pusten gi.k af ,,G-rId.-
raketten". Den ene cylinder gik i strejke,
ind til siden og nyt tandrør i, nen ak,
Sofus va.r død. Jeg prøved forskellige
andre tlng uren nej var waret.
Jeg havde da kørt Jlo ian.
Så hørte jeg en velkendt lyri i det fjerne,
jeg spiclsede øre og d.et var rigtigt, Heine
med 0ste son bagtrop.
le vinl<ede nok så pænt, og wæk var de, men
det varede ) nin. så stod. de der og spurgte
on jeg frøs fingerrre. Næh--, nentll
Vi begynclte forfra med at pille tændrør url,
og alt d.et man e1lers skal for et name
den ti1 at køre igen. Resultatet blev det
sanme.
Nå, stå der ti1 vi slog rødder gad vi ikke
og efter at have tlmldret HeiaeG nedbragte
kaffe, spist hans uad, kørte d.e ti1 Ikast,
som også havde været rnil neni-ng, [en jeg
oåtte tralle tilba6e tj.l Bra.ncle på det ene
ben og stille Sofus hos nine wigerforæ1clre
Ved en tankstation sti11ed,e jeg mig så op
som en anden ststue fra Msxs og ventede på
at komne rned. Heine og Oste.

De fik stenpel i Give og Kol<ling.
Had.erslev blev også passeret, sådan da,
for lige ved bygmsen kunne HeineiJ kæale
ikke fø1ge neal langere. Et Suzukl samleled
kume brups, selv oro det ikke passede for
godt. Så nåtte jeg bag på hos 0ste.
Vi nåecle så langt at der kurr var to lo til-
bage og lyldrelige troede vi os silae i h.avn
nen pludselig manglede vi Heine, ha.n 1å
henne i trmell-en.
0g så var dgt Oste og mig der væItede, en
halv lo fra hytten.
IIeineG kæde sprang igen, ,,Så skubbes tler":
sheg Heile.
lllrætte var vi, nen neti 1Bo strafpoilt
ha?de vi stadig hmø=et.

Karen.



HVOR BLEV DU AF!!
ha faadea er red.. og hvorfor ko@e! hp,
lklcc tlI ile af SI10 og han selv araageretle
søarlagstu-re. Der er oÅske kouet eå meget
lort pÅ rle klocleer han haE krztren stående
på at han lkke kan licle et røre ved. clen
eIIer hcn kan EÅrke lkke se tlet skøDne veil
en iSØI{DAGSTIIR" Detl 10 graÅers frost og
spcJlglatte veJe, alet er enriog ur113t at
tle ontalte )0 heete!æafter iH<e var så
utAlmo<tlge son det fortaltes.
Eer fra Esbjerg (Cfub 59) ba.r tler varct
flerc tlI tle usvate sønilagsturc. f\ræn -tiI
Brerup Icldccnter ilen 2). Jaauar var vi 7
nanri efgteti herfre og turea tlI Ribe Don-
kirke var vl 10 nanti (også herfra) og vi
'-'nae såDard gp<lt bave tækt oe at bave
- -:'t clet lidt trivielt semen ned tle 5-5
Vyicicer aon komer 'rhyel ga,ugn. Evj-E de
va.r der, nÅ rle bsve gent sig, vi eå aIeD
ihvertfel<l lkke. TiI eventuell€ hteresse-
recle kan det oplyses et på Esbjerg Flske-
li-mrEeo-E var: rClub 69" nedt op nert 18 nand
hvllket nÅ slges et vrrs Degrt prnt. Sa,u-
letrIlpet ned SlOs onrrla6nøilc=, eou Jo er
lige sÅ 1okaIe, ha.r vl åbenba.rt betlre t11-
alutni-ng encl §llC.
lønacnrtlet på Øaby llissionsho.s va.r efter
eigencle neget interessant, nen på gn:ntt af
nanglenrle forlileætniager sa,Et kBffebordets
oog:lveleer bavde vl itke lyet tll at <ie1-
tage. Den nonglend.e tleltagelse verl faete-
lettsfeeten på rqlø s§1«ltes vejret (vi
beklegEr) og tlet var it&e tl1 at opdrive
en lnrndeslæde 1 nileg onlaerle.
Ja, tllbage er Jo så blot at håbe at SI,IC

får be<lre f,tlsfirlnrng tiI <le efterfølgen<le
sønriagran=an6euenter, hvilket det jo tyale!
på, for tiet er jo noeten rørend.e at se
hvor neget de! er gjorb for <ie lokale ned-
lemer, <let bliver jo ture på helt op på
en ,O-r5 kilometer, men tlet er mrligt et
tlet kua er i Søntlerjyllanrl nyfaltien me på
treer og lantlakeb er skønt.
r{vi.B iler, nod forventning, 9ku11e vrer€ iD-

Uolesse for a afteutor ti1 EsbJerg. ilet
-er ganske rist nEsten 80 kiloneter hver

veJ, ha.r vi klubeften tirsilag og fretlag
afteD 1 eget klublokale og adresaen er
Kroapriaeensgaåe 102 blaterea. Å1le er
velkorre, også Rcil.
Det rye leallensbled e! aupe!.
K8r€! og Steen ønskes tI1§kke DeA bryl-
luppet.
Yenllg hJ.lsea

lieillememe rrr EBbJerg

Direlste afsk€Yet .fter b!ev.

nogle b111st.! il*c v6d on bllkøt8e1
k8n fyltte et helt hospital.

7

EED. benrrhhe.
Ia.k for ilct venlige brevl
H.s nSiltleneu }rar lart at 1æse, står der
på forsirlen af Kublkkan, hvea Red. er,
+ bestyr€Isaa + Torbenr son Jo he.r reret
forhindret i et uøde.
J,rsu.tlen har J6g forhåbentlig vs!.t 1ov1ig
forhindret i. et kome tiI d.e fastsatte nø-
der, ala jeg den 8. dec. va.r u.d.e for et
trrfilnrhelal og været syg slden.
Evortlan vejret va,r al6n 25.-1., ken Jeg i.k-
ke urltals nJ.g on, nen clen 1!.-2., <le det
ya.E 1 nibe, kotn der alog en de1 sne 1 veien
I slelver at I st111e<Ie 18 Eanal det 22.-2.
på Esbjerg Fiskeri-mlseun, og on vi ogs6
kunae kome sÅ nelge on onsclagen da vi er
så ,1oka-Ier, hvls 1 kelcler Koltiin8 -
Åabenra.g - Sønrlerborg - lder - og oaegtr
for lokalr b. vl ogSå Etil1e netl 18 --clr
nen i clet olokcle' Åeben:nag sr vl altsÅ
hrn tre.
Den 8.-1. ila tiet va.r Koldin8rrusr }il.D.ae n'n
siupclthen ikkc komc for oc, selv llikc
6a rClrrb 6/er". I tgn<Ier rrer der 2 fre be-
etlrrelsen. trla Jels-Yoldstetl vldes heI1et
lntet.
SffiIY, nå.r i nar været ti1 et nøcle, sÅ vi
kED Be hvordart tiet eår.
I va.= nåske baage for at blive omvendt,
slden i lkl<e kon tl1 Øsbyl det var vist
krrn ft'il< der faId.t ig€nnen. Det va:e et
helvetles æevejr da vi hokit fastelevns-
fest, så ale va^r i jo 1ov1ig forhind-ret.
SltlC betyder Syrljysk llC-c1ub, og vl har
tterfor Ia€t nøderne, så alet er for med-
lemerrre og ikle for nordjyiler eI1er fyn-
boer, og fordelilgen er aler v16t ikl<e no-
get et klage over.
Iak for intlbydelsen, nu nÅ vi Mbe, rler er
nogIe, iler benytter slg af tlet.

l{C - hilsen
Steen nm.

S.!,1.C.! nosterskBb i
LÅNGIIiRS.KøRSEI

Evad bllver tlet tII Detl jer, skal I slet
ikkc på laagtur tl1 somer.
Scnd loroo h. på Glro 15 t, 25 og du Dod.-
ta6er straks en bog tiI sterpler, billet-
ter og fotos.
SIDSTE ERIST FOR INDBEIIIINGT

Se uæaere i sidste nr. af Kubi.kkea.

Bm.

Der va.r clesverre err fojl i Kubilci<ea nr. 2.
SOIIIMERIIERIE{ \97o pA siile J, fortEettes
gide 5 øverst

RM
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GRATIS UMITI

Cromwell §eLu, str. 5o, lidt brug:b

Kåbe - passer ti1 Suzuki- Eonda-
Kswasaki- Yaaatre og and-re

Ba6agebæger for triunph
sæIges' steen E. Eiksen

,,8[1owshus"
StYrtom
62oo Aabemaa

HÅR I NOGET AT SIICE - e1Ier ønsker i at

købe nogetl

Sencl os et psr ord og ttu får tiet GRATfS

ned i Kubild<en.

S. I{. C.

197 0
Vesttysk G? - Nirburgring ......nei 2- ,
trbansk GP - Ia l{ans .....uaj L7

Jugoslevien GP - OpatiJa.......Dai 24

Isle of l.fsn TT . . . ,. . iuni 8-1o-12
Scrs.nble - 9
m na11y - 1I
Hele eliten kører på
Ma11ory Pa,rk, ved Iontlon '. iuni 14

Hollaatls TT - Assen ...... iuni 2'

Belgiens GP - trla.DcolchPnlls ..... ju11 5

Østtysk GP - Sachsenring ..... ju1i. 11-12

Tjekoslovakiet G? - Brno ..... juli 19

Finlanrls GP' - Inatra .. au5:.et 2

Ulster GP - Belfast ... a:rgust 15

Italiens GP - Monza . septcnber U
Spsriens GP - Barcetona .... septenber 27

lhwasaki
æ-

75,-

35o.-
7r.-

To nasten rye origiaeIe thiumph Borme-
vi11e lydpotter, 2 stk. fuftfiltre ti1 tio.
og styr, sæIges forrlelastiSb.

Peter Jakobsen
Havbogade 74
54oo Sønderborg
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