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t R A N D p B I X ;B ;.:?::'.li'åL*i,:::, i:$ifrrtii;t;i-
viade Iøbet på
en rlyanskaffet
Yarnaha, efter
Herrero, Ossa
Grasseth, Yama
havde ført

Dette G neget kedeligt, yarnaha, efter at
englend styrtede fredag Herrero, gssa og
fo:midti , han døde om ef- Grasseth, yamalra
tersidd e1ser. havde førtT^J.-Iordag =, "=.*uua6 r uassen indtil jJo cc,

i$'L["#:r"'J#iltir::.;;":x;"' k aY{ f;X,#j*

v-æ sået i 25occ 35o and 5Oo cc det officielle prcgraD stod ncget on den1 -- GIACOMO AGOSTINI eno:oe spanclilg rler herskerte i derme klasse(resseD, rDeE deE
nåtte uåsettes i 1å ti-Ee på glDd af rego §skerzre troede jo at Karl Hoppe på }tinch-
og tåse. Denne kta-Ise "r i ai ;dr.t "ti;- 

URS og Fezdina.ncl lGczor 1i.ge1ed.es Itinch-uRs
des ai de tieltagende nasriaer hr"-J ;;; skulle kunne tme Agostini'
2 cyli-ntire og 5-gear. Lt t"iya"i d.* id" f,a.r1 Eoppe er nu for 8a.me1- (47) tif at
at aier kør€s langsomere a" tåa"-x-i,r-.e gøre sig g'ældentle og Kaczor's sendte store
lØ har vist et d.e er lige så tmrtige son tr'ortsættes sicle 4.

W. TYS K de flerecyli-rrdrede og Yarnatraerne kan oven

Red adr.: Steen H. Eriksen, "Btilowshus". Styrtom, 6200 Aabenraa

Club adr : Sydiysk MC-club, Nørregade, 6391 Hjordkær - Giro 15 33 25

il"å;" 
-]fi:H.H I':li":3åt.H.";H'"u" .,i-.=ldr-' I åffi:-il*il

skete ikke d.e stole ti-ng e11er de store 250 cc mer ligeledes
ove:=askelser.Aagel Nieto på Derbi va.ndt KEL CARRUTHERS ya.uatra.
foran Rutlolf Kunz, Kreirller og Gilberto Der kørtes 6 ru.ncler, lj| tu.Parlotti, Tonos.
So*e efie:mid.dag kørtes ,5o cc klassen. 125cc klassen 6'æ1der cle same tegler son
Det blev cien sædianlige opviming, trods l:i ??::": Iasclo.scabo' lø gav næsten
regnen, af Ago og 

- 

-1 Agostinisk,oPYi":i1c j- deme L1s55s. Lrar

r,i'"-iilv.a"ci"t"] 
- 

\ l?Tt: ,:*t Tli=t {"t start on rrsten til-
ir;" ;;'$;;t f!}*A :å1 9". han uåtte uclgå, tvpisk !"1 Y.
ve.udt han ned lF-E Iøbet blev derefter vr:ndet af John nodds
;=;;"]rj.. E--S.il på Å:macctr-i forar Hejnz Ibiwa.nek på en
foraa nr, 2 Ke1 hjeronelavet Rotu. Jørg€n Niel,sen deltog
Cerz,thers, B€- t : 

-f 
_]. 

d"T9 klasse, der kom nu ingen darrne-

"Jii ;;-;.-i [-f. FL. brogsflas frem ar den grund' jeg havrie
.narles'l.tortj-å- aE) ,' -1 / hv1k91 fangre e11er tæer not( t11 at tæ11e

\t;:,;];h".*- €lh.dLfl necl tiI h,rs pracerjrs. 5 r.mder' ll'4'Lelm.

Søn.iagk1.9.ooN-lI|ava.r$3rso1o!ooccpåprogramet.
skulle strte. I Dei skuLle jo have wret det helt store. I
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TRÆFFNER
JI]NI

18. -19.
2o.-21. Utvalilrertr.affen, \juder, Se€rlge

2o. Jonbo-Fa}rt, f,6llaar
26.-27. Eonrlsrug Ra$r, Drorveaclrzald.,

Eolland - i forbinilelge ned
1T i ÅsseD

JIIIT
,.- 5.
4.- 5.

25.-25.
27. tj,l
2. attg. lJi.no-Treffea, naaefg
JORDFRÆS
JI]I[2o.-21. SakJ<e]øb, SolhiGoholE

21. 3ane1øb, Fan6e1
2r. - ' Elødbro
27. - r ørlreda-leu

SøNDAGE
k1.1r.ro
JUIII

EII,I Ra11y, Pra6h, Tjekoslovaklet
Ste1la, Alplrla lo, Serdonecchle,
!o 1o vest for lltrrC.a., Italtea
Oberseichtach, §skl ord

Eøjer Sluse
Einlsgavl veit ltEdilelfart

Dybbø1 lrlø11e
Esbjerg ElskerLnrsee
Jels Yol,steri
rarkes Eotel _ Tcailer

NYT
FRA

MC.FRONTEN

PostkBeeeløbet - 24.-5.-7 o

Iler va,r 7 deltaggr€ tlI S.lqC.'s postkas-
eelcb ned start fra trybø1 Kro.
Der blev startet'kl. 14.15 oB så var der
1 ttne at flnile kasser i.
IfR. 1 Eos ?. tuidt
- 2 Eeiae JobaDni-rg
- , 01av Solclt
- { Earen hiksen
- 5 Egoa ?etereea
- 6 Ove Østergae,rd.
- 7 Ee1 s-g6t

Der blev itesyzme_stjålet en kasse, vl
havrle Iåut iten af ÅSÆ,1 og mr nå vi give
tleD 6n rsf.
ELlers et sJovt 1eb, <ler uA kome aogle
flere af (uasrc f Esbjerg "rr"" 

g6laiag)o
nm.

-

Jeg tror ikke jeg betaler kon-
tingent deDne gang....

Jeg.... jeg.... beta-
1er ilrlre... . .. . Y2t.

28.
JUI,I
5.

t2.
t9.
25.

E0V33! EOy::: - - ft qka] ile først bave et

klublus, lror får vl mr rlet fta???????????

EIIS EUS EUS EIIS EUS EIIS EIIS EIIS EUS

Jeg betaler
rm alligevel;
det er jo
shide god.t.

trcste klubblgd utlkomer kun tl1 de necllen-
ner tler ha^r betalt.
Så 6ryDd <lig 1icit, en klub kan io ikke dri-
ves ud.en perge.

nm.

KONIINGHIT - KONI'ItrGENT . KONT]NGHflT . KON
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Her er den ny prisliste'

dobbelt så dyrt at parkere

ved et stopforbuds'skilt
Forseelse: tidl.takst nytakst
Gåoverforrødt'............." 30 40
Gå over for rødt til ulempe ...." 40 50
For lang parkering.,... .,..,... 60 80
Parkering veil stopforbud ..,..... 80 150
Køre over for fuldt stop . . . . . ... ' 1Oo r50
Forkert lygteføring i tåge og dis .. 100 150

,Ansvarsforsikring ikke b€talt .". 100 150
\r, Tilisetbrille ................,. lO0 200

Gadeuorden . ... 100 f00

Atle takster er minimumstaksler til btdeforlæg.

stigI
10

10
20
?0
50
s0
50

100
0

1970
af

Iled.Ien nr. 17

,,SlagterI

Efter lidt sna,ld<en fren og tilbag€ on Bonnj
1o:.nne nå at blive færdig necl at lave Brit-
tas haJd<enr:.t-TMP, blev vi, Bonni og r:nder-
tegnede, enige on at køre ti1 Høglanrls
træffen i Nåssjii.
Yi startede 1ørtag norgen ko. 4.45 og nåede
færgen i trhederikshsvn kl. 8. Efter kaffen,
rrmdstykkezrre og et pa.r neclsrrælgentle bejerc
gik vi nmdt og kiggerle på skibet. yel kon-
net i land. i Giiteborg, fik vi tanket op og
så gik den vi1d.e jagt på d.e sveaske taade-
veJe.
net er da skønt med. afl-e d.e sving, vrrre er
d.et, at der er hastighedsbegræ.u.i-ng på !o
]ør/t, nan komer jo næsten ilgen vegne.
A11igeve1 nåede vi Nåssj6 veii 15.1o ticlen,
hvor d.er var tihelding på §ens to:s. Der-
efter blev vi v-ist ucl ti1 ,,ftcff-stedet",
en hygAeLig plet ucien for byeo.
Bonni og jeg grk og smakkede oo at vi nok
va^r d.e eneste to fra S.ILO., r,en lrrad nøcler
oanlll - to ædIe smder;y:e:. l;å, ren lige-
neget hvor de kon fra, det rrs ia6en :i-n-
gere end C,uffe og Åsker, der var komrt
,,too la,te[ ti1 fergen, så ie oåtte vente og
tage d.en næste.
Efter at telt og d.ivelse oele vat laet på
pIads, g:ik vi rurdt og'c€så c-vkJ'e:me. Der
vax Dange { cy1. Hondaer, en enkelt l,lamut
og så den 4 cy1. MV Agus"€, soa Jeg person-
lig blev neget skuffet over. Der er f.eks.
kun to Delorto-karburatorer (25 m) 06 køn
er d.en sl§t he11er i.ld<e.
Bortset fra det va.r de: et 6odt t-ff.
Ejen sku11e vi jo også eD€aDg, så ri be-
sluttede os ti1 at aå fargan i G6teborg k1.
22.oo søndag, hvaC vi o6så gjorde.
Efter endmr ei icig på skibet gik Asker,
Grffe og jeg til ro i natclubbens blø<Ie
lad.ersofaer. Sorud ri11e i nattens m:Lu og
nørke, køre hjen, så ham sagde vi farvel
ti1 kI. l.oo. Go'norgent

Med S.M.C.-h-il,sen
trlank Thrane

Stdote ^v?11.-12. juli Telttreffen ved Iilosel
25.-26. ftrgelsktreffen i Gross-Gemu

(§Idåessen) på Gesthof "Zun
rrlelsengnrnd".

19.-21. juni vetera.nrally i Abon' nort for
St. Ga11en, Schwelz. 19. juli veteranr. Ka1-
tenkirchen, l}sk1ard.

Sorn i ser på overshiften, ilrejer d,et sig
oD et klublms son sku11e r-ere Lavet lrsor

Jeg bor. &r vls persou hsr heft noget Jmod

at vi fik et sådanrlrvorefter vi er se€:t op.
Steen.

SCT.

HANSFEST
S.M.C. holtier Sct. Ilansfest onsdag clen 24.
juni på rerl.'s nye lysteård.
vi braEnder heksen af (hvis ved vi iJ<Jre),
Der kaa købes pøIser, snobrød og sodavald.
Ied os håbe riet bliver godt vejr.

Sådan fiader i denrd:

v re<teg{rduerk
SWdlas
5!oo VoJeas il,-E

HER I,I,I'-.' li =1

Karosseri-
lvgrkstecl
G1. Mejeri

-I
L.l
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(fortsat fra siite 1)
stikfle@er utl Bf rørene nen tlet hsvtle
næppe æ.dret ret Eeget. Der sti1lecle også
en J cy1. Karesaki op, trotls tle oange ffi
blev det kuJr en !. plads for den, tlens
køreegenskaber er Erl vist også litlt 1e-1a.

Iøbet stertede son de førstnærrte i si-
lende regn.. Ågostirl duldreile op først
(son ventet troils <Ie to URSer), han øgetie
forsprirget størlt og lo1igt gennen hele
Iøbet og sfuttede son en neget sikJ<er
viarler lang+ foran nr. 2 AI1En Bar:nett på
Seeley, cler igen ver leagt foraa Toury
Robb, Seeley, der igeu va:: E€get langt
for.an Narl Eoppe, IIRS, uan ska-1 ildce gri.ue
af tle gau.Ie 1 cy1. ergLanderel
7 nrncler, 159.e5o h.
Sønclegen slutterle ned sitlevogn loo cc.
Solen var komet frea og b€nen var tø!.
trIa^nge troede vel et' Hetntt Fath, ltinch-
IIRS sku11e g:ive oprisni!€ uen det blev
bare løgn, cler va.r ueulig en del BIf,er
Eeil. Hefurz Iuthringchaaser førte føtste
otDeang, lworefter Klavs hclere overtog fø-
rJlgen og førte de neste 4 ongarge. I oel-
lentiden uclgik Eath. Georg Åuerbesher
overtog føringen tlen sidste oE€ang og
'\ranalt foran hrthrhgshanser, begSe !l'fi/ og
Eeilz Schvingen på Itl.V.Augusta.

hik fhonsen

5. BAMSETREFFEN
1970

S.lrt C. var godt representeret veå l,[3IIC's
!. Bansetræffen på tr'emaller Hote1. 1l
aedlemer var nødt op på trods af iiet våde
veJr.
Heiae, Kaj, IG.ren og ui.g selv kørte i regn-
vejr fla Vejle og hele vejen derop, så det
var nogle våd.e nogen, tle! val i Fc'm11e!
ved 14 titlen.
Vi fik fo»iielt vor netibragte nad oeri nogle
forsultecle nedlemer (benz5-n fren for alt)
og så gik vi ud og så på herlighe<len.

De wilcle &rg1e derovre øst fra, havde
uhelcligris vovet sig udendør€ (clet regne<I
sku) og <Ie va.r å.rsag ti1 at Bamsetræffen
197o blev dlet sidste Bamsetreffen for
ua,nge notorcykli ster.
Der var sådam en 1a.rt og balatle, oiclen
ned flasker, enalog i hovedet på deD selv
og køren i bi1 yar rle også cle fleste.
Optretlenciet om aftenen blev overdøvet af
deres råben og sleigen, piger va.r <ier jo
ikke rnange nerl af så untlerholde b-irrancien
kunne de også, hvad tlet algår.

For at få noget at spise, rnåtte oan veute
i restaurationen , ti-Eer på bøf og tter-
efter { tine på æb1egrød, pris le. 12rfo.
Pranieurlclelingen vax begmilt, inilen bøffen
var vtsk, resultatet komer eeneæ. Pige-
plisen blev vrrnilet ef en fra Københeva på
trods af at lnrn var sejlet fra Iluntlested
til Grenå og Aelved kun kørt 12o Io. Karen
kørte 2Jo )o og Inge fra Uiddelfar,t kørte
IJo fo.
Åf ulilerholdnirg ken nsnes fofkealans og
korsang (det hører hjeme til en skolefest)
og så va.:r rler lGing, cler skulle forestille
fler€ Dationaliteter ef en EaDd, tler sau-
1er et lometølklæile op en pige ha.r tebt,
alet klaretle har godt.
Så blev der kaldt ud på nexken. der ysr
blevet spiclstegt et ba6parti ai en okse og Y'
det var gratis, men ak:ll køclet var kun
stegt en 4-de1 af rien tid der var nøtlven-
iiig og derved kun 2 cn ef kødet stegtr et
par hundrede nanrl faldt over oksen for at
få et styklcer så i kan nok forestille jer
hvor 1æ]dcert det var.
I sa1en, hvor vi slsrlle sove, vsr der sådaa
en lam fra,,englenet'(at ,,Farlclenrr blev væk),
aen de faltlt dog til ro ved 2-ticlen nen kI.
5 var de igang igen og d.enne gang ned mor-
genbrød.
tlorgenoaden på hotellet bestod ef 1 nual-
stykke, 1 stk. fra.nskbrøri og 1 stk" ::ug-
brød + kaffe, !c. 8roo, og så var tierendcla
snør på bordet og na:nelade.
Crrffe a.nkon ved 9-tiden Eed sj.n pige og vi
var så rurrclt og kigge på sagerne.

'l

Heine ser sig oEf,rl.Itg.

Den ene g€.nlsplads nerl MC.



Så skuIle der stertes

01e og hik giver Eeile et par ekstra HK.

r' på hjenturen.
hik, Karen, h:dde, Egon, en fra Søndelborg
og nig se1v, var først en tur i Åbeltoft
for et se trlega.tten Jy11and.

Der var ikhe åbent, så det gik hjenail.
rBormirr fulgtes Eeti os tiI Åarlnrs nen det
gik sku for laagsont.
Vi kørte ad. G1. Ae.rhrs la.ndevej og blev
sultne ds vi kon tiI lVi-ngstmp, suppe og
fleskesteg.
Vi var hje@e k1. 15.ro ti1 kaffe i ,,Bii-
lovstusrr. Stee..

E IE tr'AN T EN T REI' FEN I 9 7 o
(fortsættelse fra nr. , af ,,MIiGu)

Søndag morgen startecle jeg hjenturen.
Solen skirurerle nen alet var huclekoldt. In-
den jeg nåede autobahnen, blev naski-neu
ta.nket og folslmet Eed , Iiter olie. I
Rihndalen havde der lagt sig en tæt tåge.
Efter ca. 5o 1o lettecle den igen og solen
stråletie fra en blå og sryfri himel. Iend-
skebet var neget suukt Eeal den nyfaldrre og
hvide sne.
VecI neste tankstop sprang der pludselig en
stor sortsuud.set fyr hen imod mig, alet var
,,æ Buun fra Tfuho1m". Han var etertet fra
Atlenau lidt før nig og var nu irtde for at
få tanket plus lirlt va:ne i tæerrre.

t

5
Ti besluttetle at følges a^d. Det gik også
neg€t firt, indtil lige efter Brenen, hvor
,,loral1ertenl plutlselig Eistede a1 kompres-
sionen. Vi rullede ind på rabatten for at
undersøge færronenet lialt rErrere. Vor kon-
klusion, tnrl i stenpel (sparebøsse). Der
stod vi rn:. necl hårene ned af nakken. Eel-
diryis ventede vi ikke ret Iange, før en
tysk ka.merat på en Blll'/ n. sidevogn holdt
for at hjæ1pe. Ean stak os et stykke bi-nde-
garrr. Min ,,Yanirt fixlgelede nu soID tralrtor
og s1æbte ,,knal1ertenfi ti]- næ:oeste talk.
Eer s1lrrrgte vi efter nerteste banegårril, cia
d.et var vores nenirg at sentle ,,vragetl
hjen ned firt-fut-tog. Ee1åiryis var der en
såda.n sÅ at sige lige ou ,,Hørnet". l,len
uhelcliryis va.r tlen tota,lt forladt. Åtter
stocl vi roed hårene ne<I af naJd<en. Nu var
cler lo:n een ting at gsre, nenlig s1æbe

,,bæstet" hjen. ,,d buul" købte sig et an-
stænd.igt slæbetov, der }onne holde ti1
,,Yami's[ bnrtele ]eæfter.Ikl<e gri-ael !,1 Det
viste sig nenlig at vi rm kon hurtigere
fren, nenlig neil 1lo ti1 12o }a/t, i-ood før
8o til 9o lo/t., ta.kket Ya.mahaens voldsoEee
,,vridnilgsmonent". H-:1e denne foranstaft-
ning havde ta€Bt en f...... tid.
Mørket havde forlæn6st senket sig tla v-i
nåed.e Bargteheiti hvor vi forlod Artobah-
nen.
Eer i Norti-Tfskland havde dei sneet ad h...
ti1. Vejene bLev Eere og æ- elend-ige. Vi
resignerecie. Åt fortsatte æd el på slæb i
glat føre, kua j. et salt spo! og igenneo
høje driver, det var fuldstzrdig uforsvar-
Iigt, tla et styrt af eu af parte:ne kurue
heve katastrofale føIger. ?1. holtlt ved
neste serrricestation. ter etabierede ri
,,keIIerten" og ni.l oppalo,ing i et skur.
Så blev cyklen tanket, "e tnma" sprang
bagpå og videre gik clet.
Yor gennensnit vat n: iH.e just berønt. !'or
at ngvne et ærligt ekseEp€l: en snegl i
ned.vincl.
Lige før Rendsburg Eåtte rrj. så bide i det
su.re eble e1ler ne:tere beteSnet, saeen. &r
liI1e ubetydelig drive havde spæalt ben.
Eelciig:lris skete der hverken skaile på nen-
nesker e1ler oateriel. Efter at have 1ov-
prist dette i høje toner, fortsatte vi i en
fort1rgpnde sesto:n. Det varede da hel1er
ikke ret 1ænge før rnotoren kun arbejdede på
en potte. Vi gav den en Silikonekur, nen
det hjalp ku:t 1iait. Vi gav væd.en s§lden.
Først neget senere opd.agetle jeg den virke-
U-ge årsag, nenlig et gennemslicit tænoka-
bel. Ti1 nidnat nåecie v-i sår halvt på en
halvt på to potter, griEnsen.
llandskabet her havrte ær fået et chok' da
de fik øje på os to uøgbeskiclte, våde,
trette og ucikørte elefantdrivere.
Uden fissenatenter 1otl cle os slippe igen-
nen. I Søgård nød.te vi l(.aj Snaj og Bent.



6
De forhørte os grrrndig+ on turen, og Bent
loverle et hente ,,1«rallerten" i sj-n gtise-
bil. 01av rilgede Hen og bad sine foældre
hente ha.E i Åaben:laa, da nine laæfter iklce
ralcte videre encl hertil og ikke een lo Isr-
8ere.
krdelig hjeme.
Den hård.este Mc-tur i nit liv var endeligt
afsluttet.

,,ltrtG',

CII}BMESTMSKAS ] T].l : : I I

h du ilteresseret i at prfle laefter ned
a.ndre nerllenmer i T[-kørse1 på jeres oa-
skiner på Niirtn:rgr;ng.
I{vj-s tlu er det, arErngerer vi en l,Jeek-encl
tur til Ntirburgring, trvor clu ken give tien
det d.en ka'ta.
SIGIV hvis clu er interesseret, så vj- ser on
der er steming for det. 

RED.

DET

--fru tE--
V ID UNDER

Denne fille beretning vi1 fo:ne sig som en

hyld.est til Jønnes gule BMr, så lrvj,s nogen

ikke gider at læse oE BIv[rI, så sta,ncls rm.

Det startede den 1.-5. Efter nogle misfor-
ståelser on, hvor og hvornå.r vi skul-fe Eø-
d.es, nødtes vi ved. grænsen k1. lJ.Jo, Jønne
på sin neget grime BIVIW og jeg på mir neget
smlkke Honda.
Det hede blod. va.r i kog, vi sku11e på Niir- V
burgting og se 'W1-1øb, solen skinned.e, no-
torerne brøIede vilcit, især nin Honcla. Der-
ned.ad g'ik d.et, a11ered.e på motorqejen ven
Neuriinster nåtte vi i regntøjet. Det holclt
nu snart op igen. Vi nåede gemen Hanborg,
vi var på notorvej og vi vred natufligeis
vore håadtag helt n:ndt.
Et styid<e på den a.nden si.de Brenen gjorde
vj- hoftit for at nyde vejret, der i.gen va.r
blevet god.t og vi nød d.en fantastiske rene
forb::æding, nia dejlige Eoada havde. F\1de
af g1æd.e fortsatte vi, men ak, pluciselig
va.r min Honrla's forbrænding så gorl at det
ene stempel brend.te med. Der stod vi så og
vi nød slet ikke vejret, der stadigwæk va.r

Do oeget flirrk tysker kom forb5., naturlig-
vis på 3ltIJ, iral yid.ste hvor aler 1å et Hon-
dalzrksted., vi listede afsted, jeg på een
cylirlder, DesteD 5o Isr. Vi kon ti1 værkste-
det son 1å i Osnebriick, det var langt over
fyraften så vi nåtte overnatte cler. Næste
Dorgen gik vi ned og talte neri dem på wrk-
stedet, de kunne ikJce gøre noget ved clen,
men vi fik 1ov til at lade d.en stå og laate
Fa1ck hente den d.er.
To nand, een maskine, med et Eeg€t ser?rir- \-get sæde, dets arkitektur kan ikke forkla-
res, nen fø1es. Vi var blevet noget forsin-
kede Den d.et betød ingenting, for nu va.r vi
fri for at bekmre os on nateriellet vi11e

-

Gn:nclet det nært foreståen<le flytn-f_ag af
!eal. sæ1ger vi

I'OR KUN KR. ,n. sn,.t
lE6 H9UDE rK11E | /',P ---;:-
å'a"o'iii?-aåå- I ( ;??åffåT
Iq5!.RE\ 99,'l \.a';;/r6n6nE



holcie. (optirdster, RD.bem.).
Jeg vi1 lige beslsive ,,Iet GULE vidund.errl
Iiclt næ::mere. Son nssnt er den ikke køn,
tlet er en fi-retakter ned. totalterens for-
r1ele, vecl clet at den bmger 1 1. olie ti1
1! 1. benzin, on det var dens udseende i
alnin{shghsal eller tlen eno:oe rø8utlviklilg
veai jeg ild<e meD. a]le gloede son on tle al-
tlrig havde set en sådan før og det havde tle
jo nok hel1er i}Ice. Men det er jo i.kke d.et
ytire det komer aa på, det er tlet a,t tlen
virker, der betyder Bo€et og det gjorde den.
Yi nåecte tiI Åtienau og g:ik naivt i-nii på et
hotel og sprgte efter et ledigt werelset
elt var optaget. Slukørede vadede vi ud
igen, da traf vi så to fra Korsør, på en
Eonda r[!occ, de havtie forsøgt aIle steder i
yen at få et vær=Ise, tren, alt havde rræret

Sptaget. Vi kørbe så uti til eD laDdsby ner
<Ier va:e også opta6et overaltr vi uÅtte 1an-
gere ucl. I den neste ]andsly §Hcedes det
så, wi blev i-Dd.logeret på en land.ejendon,
vi nåtte ligge I oand i en dobbeltseDg,,,,
så, wæk f:g <iea sex-snak.
Vi fik et haftigt n:'lticl oB tog så op på
ril6en, hvor vi nå.ede at se Ågostini tL:øne
fo=bl, en erkelt ga.rg, i en kaskede af vaad.
Så va.r det blevet Iørdag aften og rep.en
sileale Ded. Evad skuLJ'e ri gsr€ aillet end
gå i.nil og få et pa.r oå, det gjore vj. så.
Så blev der sengetitl, den ene sjællmder
bevcle fået fufluensa, så bam kon i ene-væ-
relse, vi aadre , hoppede i clobbeltsengen
efte! eD tlel rliskutioa on hveu d,er sku11e
ligge i nj.titeu.
f,æste uorgen bød bontlenor på norgenkaffe,
alen tlmdeste jeg nogensilcie ba.r fået, vor
sjæ11andske ven var Deget syg, han Inrme
ingentfutg heve, clet beliytDrede voles vært-
i-ntle volclsonte hun vi11e ebsolut f]Ic1e ban
nefl alskenc helsenidler, hvis han bsv<le te-
get imo<l a1t hv'ati hr:n bøcl ham på, va.r han
gildrert onlcomet i <let.
Vi kon op på banen og nød deD skøure Dusik,
en J cy1. MV er altså lkke thrm at lytte ti1,
en { cy1. URS heller ikl<e.

rYDet blev aften og vi startede §enad, tra-
fildren var tæt nen ,,riet GULE viciund.er,' kla-
recle oppven metl en elegence, Da:u ilcke havrie
tiltroet den. I fl-hrnør va.r d.en, deu fej-
r€d.e det oed at køre h.alen af en kat, tien
troede tlerr var i Ramsey på Isle of lrran, ner
rlea fqnrt brrtiSt ucl af at tlet rar 1øgn,
for m: van: ri på autob"rm og så var riet
hå.riit og konstaat arbejiie rler forestod, clea
sku11e jo bri-nge os hje! i Iøbet af netten.
Det gj.k st!ålend.e, sjeLlanderrre wil1e over-
natte på vejen \jen men ,,vidund.eret', fort-
sette ti1 Neulfinster, lwor den var ld.o2.Jo
nandag Do?gen.
tru yi11e wi prøve noget sjovt, Ti havale
hørt on en r1y rnaskine der hed ,,Deutsche
Babn §rper Sport',, en så.dan besteg vj- og

7

drønede ti1 tr'lensborg for firl<l uclblæsrilg.
I Flensborg faldt vi for ea helt r1y moclel
af fabril@tet D§8, en ganske i.uteressant
naski-ne, motoren var på flere tn:ndretle ffi,
gearkassen havde 5 utlvekslin6sforholcl,
altså en ufattelig lnrrtig naskine, på
gzrrntt a.f en grmseovergaig og cliverse has-
tighedsbegrzrrsnj.D€er, lorme vi ikl<e ud-
nytte de nange heste, derfor va,r vl først
hjeme onlci-ng: nanclag nirldag, Eeg€t De-
get, neget tlætte.

Ja, såd-an kon de hjee.

(E'rik! Du glente vist at fortelle hvorfo!
det var så sjowt at prøve og køre J- tte
fantastiske naskiner. ) (RD.)

SIITITRIIt
Postrræsenet var vist Liot sf,rve, d€, rri
send.te stiltrialprogra-ær ua, det var ku.E
øst for Alo d.e råede at koæ ud.
Trial blev der men riet irei=ag'tes aom prøve,
da rle fleste i.ldce havde p.litireC for at
kome.
ner blev kørt over 4 sel.tioDer, beo! Karen
vancit med 52 strafp. på fuz:Jri, Eeon 59
strafp. på, ltØ og 01av 7o sirafp. på §orton.

Yi eta:rter I€ eD frisk og her
er clatoe:ae ti1 tlis-l ved Sø-
gård:
På gzrrDd &f lrajor LyogUya
{Igtlcor L-n Yi desrEtrae ikke
op§se <iatoerae for triel-
tu.::neringen.

De kome:g EeD.erle.

Iad os ru se ea stor tilslutn-ing.
Rm.

Det er kun

drejer sig ora.
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ORATIS
HÅR I NoGEI AT SÆICE - eller ønsker i at
købe nogetl
Sencl os et pa.r ortl og tlu få.r det GMTIS

ned i Kubikken' 
s.M.c.

UMIII
rg70

Hollands TT - Assen ... ... juni 27

Belgiens cP - trbancorchamps . .... juli ,
Østtysk GP - Sachsenria8 ..... juli 11-12

Tjekoslovakiet GP - Srno ..... juli L9

Fillands GP - Inatra .. august 2

Ulster cP - Belfast ... august 15

Italiens GP - Monza . septernber fl
Spaniens G? - Sarcelona ..,. septenber 27

Var tlet ildre noget,
Ilr. Srllt, Norton
er Jo Norton
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